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ผู�ที่ใช�เข็มฉีดยา
ร�วมกับคนอื่น

ใส�ถุงยางแต�แตก
หร�อรั่วเป�นประจำ

เปนโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
         บอยๆ
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à¾ÃÒÐà´ÕëÂÇ¹Õé ÁÕà¾Ãç¾ (PrEP)

à»š¹ÂÒ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍHIV

ÊÓËÃÑºãËŒ¼ÙŒ·ÕèÂÑ§äÁ‹µÔ´àª×éÍHIV·Ò¹

à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍ¨Ò¡¤¹Í×è¹

¡ÒÃ¡Ô¹à¾Ãç¾¡ç§‹ÒÂÁÒ¡
á¤‹ÇÑ¹ÅÐàÁç´ µÃ§àÇÅÒ·Ø¡ÇÑ¹
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à¾ÃÒÐà´ÕëÂÇ¹Õé ÁÕà¾Ãç¾ (PrEP)

à»š¹ÂÒ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍHIV

ÊÓËÃÑºãËŒ¼ÙŒ·ÕèÂÑ§äÁ‹µÔ´àª×éÍHIV·Ò¹

à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍ¨Ò¡¤¹Í×è¹

¡ÒÃ¡Ô¹à¾Ãç¾¡ç§‹ÒÂÁÒ¡
á¤‹ÇÑ¹ÅÐàÁç´ µÃ§àÇÅÒ·Ø¡ÇÑ¹
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¡çÍÂ‹Ò§àª‹¹ ¤¹·ÕèÁÕ

à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñº¤¹Í×è¹æ

º‹ÍÂæ à»ÅÕèÂ¹¤Ù‹¹Í¹

äÁ‹«éÓË¹ŒÒ¡Ñ¹

áÅŒÇã¤Ã

ºŒÒ§¤ÃÑº

·Õè¤ÇÃ¡Ô¹

à¾Ãç¾¹Õè

¤¹·ÕèÍÒ¨Å×ÁãªŒ¶Ø§ÂÒ§ ËÃ×Í
¶Ø§ÂÒ§áµ¡ ËÅØ´ ÃÑèÇ º‹ÍÂæ

ËÃ×Í¤¹·Õè
ÁÕÍÒªÕ¾
¾¹Ñ¡§Ò¹
ºÃÔ¡ÒÃ
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ÃÙŒäËÁÇ‹Òà¾Ãç¾ÊÒÁÒÃ¶Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ

ä´Œ¶Ö§ 40-90% àÅÂ¹Ð ·Ñé§ªÒÂÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºªÒÂáÅÐ

¤Ù‹ªÒÂËÞÔ§ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁÊÁèÓàÊÁÍã¹¡ÒÃ¡Ô¹ÂÒ

¡‹Í¹àÃÔèÁ¡Ô¹à¾Ãç¾ ¡çá¤‹µÃÇ¨HIV

áÅÐ¢Í¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¨Ò¡ËÁÍ
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เอชไอวกีับเอดส
     ตางกันอยางไร?

เอชไอวี
HIV (Human Immunodeficiency Virus)
เชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุมกันของคน
เปนสาเหตุใหเกิดอาการภูมิคุมกันบกพรอง
และปวยเปนเอดส

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
อาการภูมิคุมกันบกพรอง เปนระยะสุดทายของ
การติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุมกันถูกทำลาย
จนไมสามารถตานทานโรคตางๆ ได

เอดส

เอชไอวกีับ
เอดสตางกันนะ

“ตรวจเร็ว รูเร็ว รักษาเร็ว”

10



ต�อมทอนซ�ลบวม

���������
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 เพร็พ (PrEP) ในปจจุบันที่กินเพื่อปองกันเอชไอวี

ประกอบดวยตัวยาสองตัวคือ ยาทีโนโฟเวียร (Tenofovir)

และยาเอ็มไตรไซตาบีน (Emtricitabine)

 เพร็พ (PrEP) คือการกินยาปองกันกอนการสัมผัส

เชื้อเอชไอวี โดยกินเปนประจำในกรณีที่มีความเสี่ยงในการ

รับเชื้อเอชไอวี เชน เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธบอยๆ

มีเพศสัมพันธโดยไมไดใชถุงยางอนามัย คูที่มีผลเลือดตาง

หรือผูที่ใชเข็มฉีดยารวมกับคนอื่น เปนตน

คือ Pre-Exposure Prophylaxis
(การกินยาป�องกันก�อนการสัมผัสเช�้อเอชไอว�)
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August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6

7 8 109 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

  เพราะถาเราติดเช้ือเอชไอวีระยะเฉียบพลัน

  แลวยังกินเพร็พตอไปอีกเกินกวา 2 อาทิตย

  อาจทำใหเกิดเช้ือเอชไอวีท่ีด้ือยาข้ึนมาได

  ทั้งนี้ การตรวจเอชไอวีโดยเร็วจะชวยให

  คุณหมอสามารถดูแลคุณตอไดทันที และ

ชวยปองกันไมใหเชื้อดื้อยาดวย ดังนั้น ถามีอาการสงสัยวาเปน

การติดเชื้อระยะเฉียบพลันก็ใหรีบมาพบหมอทันทีนะ
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กรุงเทพฯ และปร�มณฑล

คลิินิกกำลังใจ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ
โทร 0 2353 9667
คลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี
โทร 0 2528 4567 ตอ 10133-4
ศูนยรวมใจรักษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร จ.ปทุมธานี
โทร 0 2926 9926
ศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร

ศูนยสุขภาพฟาสีรุง (RSAT) กรุงเทพฯ
โทร 0 2731 6532-3
ศูนยสุขภาพฟาสีรุง (RSAT) 
อุบลราชธานี
โทร 0 4595 7070
ศูนยสุขภาพฟาสีรุง (RSAT) สงขลา
โทร 0 7423 2101
บานสุขภาพสวิง (Swing) กรุงเทพฯ
โทร 0 2632 9501-2
บานสุขภาพสวิง (Swing) พัทยา
โทร 0 3841 2297-8, 08 2218 9352

ศูนยซิสเตอร (SISTER) พัทยา
โทร 0 3303 5367, 08 5699 3233
ศูนยดรอปอินเอ็มพลัส (M-Plus) เชียงใหม
โทร 08 6919 4840, 08 6919 3432
ศูนยดรอปอินเอ็มพลัส (M-Plus) เชียงราย
โทร 0 5202 6357, 08 8266 7560
ศูนยดรอปอินแครแมท (CAREMAT) 
เชียงใหม
โทร 0 5200 5458
คลีนิคนิรนาม ศูนยวิจัยโรคเอดส
สภากาชาดไทย
โทร 0 2251 6711-5

หน�วยบร�การที่จัดโดยชุมชน
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www.buddystation.org

ใกล�บ�านท�าน ได�ที่
ดูข�อมูลหน�วยบริการที่มเีพร็พ

ต�างจังหวัดมีหน�วยบร�การเพร็พ
ในโรงพยาบาลทุกภูมิภาคแล�วนะ

โรงพยาบาลขอนแกน จ.ขอนแกน
โทร 0 4333 2555 ตอ 3828
โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน
โทร 08 3141 8697, 08 2740 0117
โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทร 0 4224 5992
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 0 3839 4850-3
โรงพยาบาลปาตอง จ.ภูเก็ต
โทร 08 1606 4044
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 หากประเมินตนเองวาไมมี

พฤติกรรมเสี่ยงแลว ทั้งจากเพศ

สัมพันธและการใชสารเสพติด

ชนิดฉีด สามารถปรึกษาแพทย

เพื ่อหยุดกินเพร็พได แตควร

หยุดเพร็พหลังจากมีความเสี่ยง

ครั้งสุดทายไปแลว 4 สัปดาห

 สามารถกลับมารับคำปรึกษา

เพ่ือกินเพร็พใหมไดอีก (การประเมิน

ความเสี่ยงและความพรอมมีผลตอ

การเริ่มและหยุดเพร็พ)
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 หากประเมินตนเองวาไมมี

พฤติกรรมเสี่ยงแลว ทั้งจากเพศ

สัมพันธและการใชสารเสพติด

ชนิดฉีด สามารถปรึกษาแพทย

เพื ่อหยุดกินเพร็พได แตควร

หยุดเพร็พหลังจากมีความเสี่ยง

ครั้งสุดทายไปแลว 4 สัปดาห

 สามารถกลับมารับคำปรึกษา

เพ่ือกินเพร็พใหมไดอีก (การประเมิน

ความเสี่ยงและความพรอมมีผลตอ

การเริ่มและหยุดเพร็พ)
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l ระหวางการกินเพร็พ
 ตองมีการตรวจเอชไอวีทุก 3 เดือน
 และตรวจคาไตทุก 6 เดือน
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l ระหวางการกินเพร็พ
 ตองมีการตรวจเอชไอวีทุก 3 เดือน
 และตรวจคาไตทุก 6 เดือน
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กอนการรับเชื้อเอชไอวี

หลังการรับเชื้อเอชไอวี
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กอนการรับเชื้อเอชไอวี

หลังการรับเชื้อเอชไอวี
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ถุงยางก็สำคัญนะ

   ถึงจะกินเพร็พแลวแตก็ไมควรเลิกใชถุงยางนะ

   เพร็พไมไดชวยปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

   เชน เริม ซิฟลิส หนองใน

  ดังนั้น เพื่อปองกันใหดีสุดๆ จากทั้งเอชไอวี และโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ คุณตองกินเพร็พทุกวันสม่ำเสมอ และควรใช

ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
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วัดเสนรอบวงของอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวแลวหารดวย 2

จะไดขนาดที่พอดี เชน เสนรอบวง 10.6/2 = 5.3 ซม.

ก็ใชขนาด 52 หรือ 54 ได ลองสวมถุงยาง เพื่อดูขนาดที่พอดี

ถุงยางที่รัดแนนเกินไป อาจทำใหถุงยางขาดไดงาย ถุงยางที่หลวมไป

อาจทำใหหลุดขณะที่มีเพศสัมพันธได

ความกวาง วัดจากขอบหนึ่งถึงขอบหนึ่งของถุงยาง

เมื่อคลี่ออกวางแบนราบกับพื้น ขนาดที่มีขายกันทัั่วไป

อยูที่ 49-56 มิลลิเมตร
ความยาว ไมนอยกวา 160 มิลลิเมตร

ความบาง มีหลายระดับ ทั้งแบบปกติ

และแบบบางพิเศษ

ลองดูสิ สวมพอดีร�เปล�า ?

ขนาดถุงยางอนามัย
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ใช�ถุงยางอนามัย
            ให�ถูกว�ธ�

ฉีกซองระวังอยาใหเล็บ

สะกิดถุงยางอนามัย

บีบปลายถุงยางอนามัยไลลม

กอนใสเสมอ หากปลอยใหมี

ฟองอากาศที่ปลายถุงยางอนามัย

จะทำใหฉีกขาด ขณะมีเพศสัมพันธ

สวมถุงยางอนามัย

ขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว

บีบปลายถุงยางอนามัย

ขณะสวมแลวรูดใหสุดโคน

เมื่อเสร็จกิจใหรีบถอดถุงยาง

อนามัยออก ขณะที่อวัยวะเพศ

แข็งตัวอยู โดยใชนิ้วสอดเขาใน

ขอบถุงยางอนามัยแลวรูดออก

หรือใชกระดาษทิชชู หอหุมแลว

รูดออกและทิ้งในถังขยะที่มิดชิด
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ใช�ถุงยางอนามัย
            ให�ถูกว�ธ�

ฉีกซองระวังอยาใหเล็บ

สะกิดถุงยางอนามัย

บีบปลายถุงยางอนามัยไลลม

กอนใสเสมอ หากปลอยใหมี

ฟองอากาศที่ปลายถุงยางอนามัย

จะทำใหฉีกขาด ขณะมีเพศสัมพันธ

สวมถุงยางอนามัย

ขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว

บีบปลายถุงยางอนามัย

ขณะสวมแลวรูดใหสุดโคน

เมื่อเสร็จกิจใหรีบถอดถุงยาง

อนามัยออก ขณะที่อวัยวะเพศ

แข็งตัวอยู โดยใชนิ้วสอดเขาใน

ขอบถุงยางอนามัยแลวรูดออก

หรือใชกระดาษทิชชู หอหุมแลว

รูดออกและทิ้งในถังขยะที่มิดชิด

แกะออกจากซองดวยมือที่สะอาด

1. นำหวงที่อยูดานในถุงอนามัยออก และทาสารหลอลื่น
 บริเวณทวารหนักแลวใชมือดันถุงอนามัยเขาไปภายใน
 ใหลึกที่สุด จนรูสึกวาถุงอนามัยเขาที่และอยูตัวดีแลว

2. ตรวจใหแนใจวาอวัยวะเพศชายของฝายรุกไดเขาไปใน

 ถุงอนามัยไมใชภายนอกถุงอนามัย

เมื่อเสร็จภารกิจ
บิดปากถุงอนามัยสตร�

ประมาณ 3-4 รอบ
ค�อยๆ ดึงถุงอนามัยออก

ช�องคลอด ทวาร

1

ทาสารหลอลื่นที่ถุงยางอนามัยสตรี
   ใชสารหลอลื่นชนิดใดก็ได

2

Final บทที� 2.5 :  การป้องกนัเอชไอว ี
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Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] : 3. เลือกท่าใส่ที�สบาย เช่น นั�งยอง ๆ หรือคุกเข่า  สาํหรับการใชท้างช่องคลอดใชนิ้�วมือดา้นที�ถนดัจบัห่วง
ดา้นนอก แลว้บีบห่วงยางเขา้หากนัใหมี้รูปร่างเลก็ลง แลว้จึงค่อย ๆ  สอดใส่เขา้ไปในช่องคลอดใหลึ้กพอประมาณ   

 
Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] : 4.ใชนิ้�วชี�หรือนิ�วกลางสอดเขา้ไปภายในถุงอนามยัสตรีให้ลึกที�สุดจนชนปากมดลูกให้ขอบห่วงที�อยู่
ภายนอก ครอบอยูที่�ปากช่องคลอดพอดี 

ใชนิ้วสอดเขาไปภายในถุงอนามัยสตรี
ใหลึกที่สุดจนชนปากมดลูกใหขอบหวงที่
อยูภายนอกครอบอยูที่ปากชองคลอดพอดี
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Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] : 4.ใชนิ้�วชี�หรือนิ�วกลางสอดเขา้ไปภายในถุงอนามยัสตรีให้ลึกที�สุดจนชนปากมดลูกให้ขอบห่วงที�อยู่
ภายนอก ครอบอยูที่�ปากช่องคลอดพอดี 

คอยๆ สอดใสเขาไปในชองคลอดใหลึกพอประมาณ3

ขั้นตอนในการใส�ถุงอนามัยสตร�ทางช�องคลอด

ขั้นตอนในการใส�ถุงอนามัยสตร�ทางทวารหนัก

การดึงถุงอนามัยสตร�ออกจากช�องคลอด หร�อทางทวารหนัก

Final บทที� 2.5 :  การป้องกนัเอชไอว ี

12 

 
Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] :  เมื�อเสร็จภารกิจ ใชนิ้�วจบัห่วงที�อยูภ่ายนอกแลว้บิดปากถุงประมาณ �-� รอบเพื�อกนัไม่ใหอ้สุจิไหลออก
ค่อย ๆ ดึงถุงอนามยัสตรีออกจากช่องคลอด หรือทวารหนกัอยา่งระมดัระวงั ห่อดว้ยทิชชู่และนาํไปทิ�งขยะ 

 
Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] :  นอกจากการเลือกใชถุ้งอนามยัสตรีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ�งในการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีที�ปลอดภยั
แลว้  ปัจจุบนัยงัมีอีกหนึ�งทางเลือกที�สามารถป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีทั�งก่อนและหลงัสัมผสัเชื�อ นั�นคือ PrEP และ PEP  ไปฟังทีน่าอธิบาย
เกี�ยวกบัเรื�องนี�กนัต่อเลยครับ  

Final บทที� 2.5 :  การป้องกนัเอชไอว ี

12 

 
Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] :  เมื�อเสร็จภารกิจ ใชนิ้�วจบัห่วงที�อยูภ่ายนอกแลว้บิดปากถุงประมาณ �-� รอบเพื�อกนัไม่ใหอ้สุจิไหลออก
ค่อย ๆ ดึงถุงอนามยัสตรีออกจากช่องคลอด หรือทวารหนกัอยา่งระมดัระวงั ห่อดว้ยทิชชู่และนาํไปทิ�งขยะ 

 
Sub Title / เสียงบรรยาย  [เสียงกาย] :  นอกจากการเลือกใชถุ้งอนามยัสตรีจะเป็นอีกทางเลือกหนึ�งในการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีที�ปลอดภยั
แลว้  ปัจจุบนัยงัมีอีกหนึ�งทางเลือกที�สามารถป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีทั�งก่อนและหลงัสัมผสัเชื�อ นั�นคือ PrEP และ PEP  ไปฟังทีน่าอธิบาย
เกี�ยวกบัเรื�องนี�กนัต่อเลยครับ  
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สารหล�อลื่น
สารหล�อลื่นชนิดน�ำ

  สารหล�อลื่นที่มี
ส�วนประกอบของน�ำมัน
(Oil-Based Lubricants)
ขี้ผึ้งทาปาก น้ำมันทาผิว วาสลีน

ปโตรเลียมเจลลี่ โลชั่นทาผิว

ครีมทามือ เนย น้ำมันพืช

น้ำมันขาวโพด

ควรเลือกใชแต
สารหลอลื่น
ชนิดน้ำกับ

ถุงยางอนามัย

(Water-Based Lubricants)

ไมควรใชสารหลอลื่นที่มีสวนประกอบของน้ำมันกับถุงยางอนามัยที่ทำจากยางธรรมชาติ เพราะจะทำใหยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและแตกหรือฉีกขาดไดงาย

การเก็บรักษาถุงยางอนามัย

เก็บถูกว�ธ�   ไมควรเก็บถุงยางอนามัย

ในที่มีความชื้นสูง ในที่รอน

เพราะความรอน

จะทำใหถุงยางอนามัย

เสื่อมคุณภาพ  ไมควรเก็บในลักษณะ

ที่ไมเหมาะสม เชน กระเปาสตางค

หรือกระเปากางเกงดานหลัง

เพราะจะเกิดการกดทับหักงอ

ทำใหฉีกขาดงาย

เก็บในที่หยิบสะดวก

และหยิบใชไดงาย

อยาเก็บถุงยางอนามัยในที่ความชื้นสูง

รอนหรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง

เพราะจะทำใหถุงยางอนามัย

เสื่อมคุณภาพและแตกงาย
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การเก็บรักษาถุงยางอนามัย

เก็บถูกว�ธ�   ไมควรเก็บถุงยางอนามัย

ในที่มีความชื้นสูง ในที่รอน

เพราะความรอน

จะทำใหถุงยางอนามัย

เสื่อมคุณภาพ  ไมควรเก็บในลักษณะ

ที่ไมเหมาะสม เชน กระเปาสตางค

หรือกระเปากางเกงดานหลัง

เพราะจะเกิดการกดทับหักงอ

ทำใหฉีกขาดงาย

เก็บในที่หยิบสะดวก

และหยิบใชไดงาย

อยาเก็บถุงยางอนามัยในที่ความชื้นสูง

รอนหรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง

เพราะจะทำใหถุงยางอนามัย

เสื่อมคุณภาพและแตกงาย
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