
 
 

 
   
แผ่นพบันีจ้ดัท ำขึน้ส ำหรับใคร? 
 
แผน่พบัน้ีจดัท ำข้ึนส ำหรับบุคคล (หรือผูดู้แล) ท่ีไดรั้บกำรเสนอ หรือไดรั้บกำรแนะน ำใหรั้บกำรตรวจหำเช้ือเอชไอว ี
  
แผ่นพบันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่อะไร? 
 
แผน่พบัน้ีจะใหข้อ้มูลแก่คุณเก่ียวกบัวำ่เหตุใดคุณจึงไดรั้บกำรเสนอใหรั้บกำรตรวจหำเช้ือเอชไอว ี
และตอบค ำถำมบำงค ำถำมท่ีคุณอำจสงสยั 
  
เช้ือเอชไอวคีอือะไร? 
 
เช้ือเอชไอวหีมำยถึงไวรัสโรคภูมิคุม้กนับกพร่องของมนุษย ์ ไวรัสชนิดน้ีท ำใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่ำงกำยอ่อนแอลง ซ่ึงหมำยค
วำมวำ่บุคคลผูน้ั้นหำยจำกกำรติดเช้ือบำงชนิดไดย้ำก 
และเพ่ิมควำมเส่ียงต่อโรคมะเร็งบำงชนิด  เช้ือเอชไอวสีำมำรถมีผลต่ออวยัวะไดทุ้กส่วนในร่ำงกำย 
  
เพรำะเหตุใดข้ำพเจ้ำจงึได้รับกำรเสนอให้ตรวจหำเช้ือเอชไอว?ี 
 
คุณอำจไดรั้บกำรแนะน ำใหต้รวจหำเช้ือเอชไอวดีว้ยเหตผุลหลำยประกำร ดงัน้ี: 
  

 อำกำรโรคและปัญหำทำงกำรแพทยด์ำ้นต่ำง ๆ ของคุณอำจเกิดจำกเช้ือเอชไอว ี
 กำรติดเช้ือเอชไอวโีดยภำพรวมแลว้เป็นท่ีทรำบกนัวำ่มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดกบัผูท่ี้มีโรคทำงกำย เช่น โรคตบัอกัเสบ B 

หรือ C, มะเร็งต่อมน ้ ำเหลือง หรือวณัโรค 
 คนบำงกลุ่มอำจพบเช้ือเอชไอวไีดบ่้อยกวำ่กลุ่มอ่ืน  ตวัอยำ่งเช่น 

คนท่ีมำจำกพ้ืนท่ีบำงส่วนของโลกท่ีพบเช้ือเอชไอวไีดท้ัว่ไป ผูช้ำยท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัผูช้ำย หรือคนท่ีฉีดยำเสพติด 
 เป็นส่วนหน่ึงของกำรตรวจเพ่ือคดักรอง ซ่ึงแมว้ำ่คุณไม่น่ำจะมีเช้ือเอชไอว ีแตผ่ลท่ีตำมมำอำจเป็นเร่ืองใหญ่ เช่น 

หำกคุณตั้งครรภอ์ยู ่หรือหำกคุณจ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรลำ้งไต 
  
โปรดอย่ำโกรธเคอืงทีคุ่ณได้รับกำรเสนอให้ตรวจหำเช้ือเอชไอว ี บำงคร้ังเช้ือเอชไอวกีท็ ำให้เรำคำดไม่ถึง 
และเป็นหน้ำทีข่องเรำทีจ่ะแนะน ำกำรตรวจให้แก่ผู้คนหลำกหลำยไม่ว่ำจะมรูีปแบบกำรใช้ชีวติอย่ำงไร 
  
 
 

กำรเข้ำรับกำรตรวจหำเช้ือ HIV 



ข้ำพเจ้ำจ ำเป็นต้องได้รับกำรตรวจหรือไม่? 
 
กำรตรวจไม่ไดเ้ป็นกำรบงัคบั และคุณสำมำรถแจง้ใหแ้พทย ์พยำบำล 
หรือผูป้ฏิบติังำนทรำบวำ่คุณไม่ตอ้งกำรตรวจ  พวกเขำจะถำมเหตผุลของคุณ และลงบนัทึกไวใ้นบนัทึกทำงกำรแพทยข์องคุณ  
พวกเขำอำจถำมคุณอีกคร้ังในภำยหลงั หำกพวกเขำเห็นวำ่จะเป็นประโยชน์ท่ีสุดกบัคุณ 
หำกคุณไดรั้บกำรตรวจหำเช้ือเอชไอวี  ถำ้คุณเปล่ียนควำมคิดเม่ือใด โปรดแจง้ใหแ้พทย ์หรือพยำบำลของคุณ 
หรือผูป้ฏิบติังำนทรำบ 
  
กำรตรวจหำเช้ือเอชไอวเีอือ้ประโยชน์อะไรบ้ำง? 
 
หำกใครมีเช้ือเอชไอว ียิง่ตรวจพบไดเ้ร็วท่ีสุดเท่ำไรจะยิง่ดีเท่ำนั้น  เช้ือเอชไอวอีำจมีควำมร้ำยแรงมำก 
และอำจถึงตำยไดห้ำกไม่รักษำ  อยำ่งไรก็ดีผูท่ี้มีเช้ือเอชไอวสีำมำรถมีอำยขุยันำนเกือบเท่ำคนปกติโดยกำรรักษำสมยัใหม่ 
  
หำกใครมีเช้ือเอชไอวแีละไม่ทรำบวำ่ตนเองเป็น 
เขำอำจจะแพร่กระจำยไวรัสไปใหค้นอ่ืนโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  หำกคนเหล่ำนั้นไดรั้บกำรตรวจ ก็จะมีวธีิกำรต่ำง ๆ 
ท่ีสำมำรถแนะน ำใหเ้พื่อเป็นกำรป้องกนักำรแพร่เช้ือไปสู่คู่และทำรกในครรภ ์
  
ข้อเสียของกำรรับกำรตรวจหำเช้ือเอชไอว ีมอีะไรบ้ำง? 
 
กำรเขำ้รับกำรตรวจหำเช้ือเอชไอวอีำจก่อควำมกงัวลไดบ้ำ้งขณะท่ีรอฟังผลตรวจ 
  
กำรตรวจท ำอย่ำงไร? 
 
กำรตรวจคดักรองมำตรฐำนในกำรหำเช้ือเอชไอวคืีอกำรตรวจเลือด  โดยจะใชเ้ขม็เลก็ ๆ 
เก็บเลือดจำกแขนของคุณเหมือนกบักำรตรวจเลือดแบบอ่ืน ๆ เกือบทั้งหมด  ใชเ้ลือดเพียงหน่ึงชอ้นชำ (5 
มล.)  หำกกำรเก็บตวัอยำ่งเลือดท ำไดย้ำกมำก คุณอำจใชก้ำรตรวจโดยกำรเจำะเลือดจำกปลำยน้ิว 
(หยดเลือดแหง้หรือเคร่ืองตรวจแบบพกพำ) แต่กำรตรวจเลือดแบบมำตรฐำนนั้นเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด  หอ้งปฏิบติักำรจะคน้หำไวรัส 
(แอนติเจน) และกำรตอบสนองของร่ำงกำยของคุณต่อไวรัส (แอนติบอดี) 
  
ข้ำพเจ้ำจะได้รับผลกำรตรวจอย่ำงไรและเมือ่ใด? 
 
หอ้งปฏิบติักำรมีเป้ำหมำยท่ีจะแจง้ผลทั้งหมดใหท้รำบไดภ้ำยใน 7 วนัท ำกำร  แพทยห์รือพยำบำลของคุณ 
จะเตรียมกำรกบัคุณวำ่จะแจง้ผลกำรตรวจต่ำง ๆ กบัคุณอยำ่งไร  ในกรณีพิเศษ 
สำมำรถจดักำรใหแ้จง้ผลกำรตรวจไดใ้นวนัเดียวกนันั้น  หำกคุณก ำลงัไดรั้บกำรเสนอใหต้รวจหำเช้ือเอชไอวเีน่ืองจำกคุณตั้งครร
ภ ์ปกติแลว้ผลท่ีไดจ้ะแจง้ใหก้บัคุณพร้อมกบัผลต่ำง ๆ ของกำรตรวจทั้งหมด ของ กำรตรวจกรองกำรตั้งครรภ ์
และจะแจง้ผลหลงัจำกสองสำมสปัดำห์ 



  
ภำยในสถำนบริกำรสุขภำพทำงเพศ ผูป่้วยส่วนใหญ่จะไดรั้บผลตรวจภำยใน 7 วนัในกำรนดัคร้ังตอ่ไป  
ในบำงกรณีอำจใหผ้ลตรวจไดใ้นวนัเดียวหรือภำยใน 48 ชัว่โมง แต่ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัเหตผุลในกำรตรวจ  
กำรตรวจดว้ยกำรเจำะปลำยน้ิวจะไดผ้ลหลงัจำกนั้น 20 นำที  แต่กำรตรวจท่ีใหผ้ลเป็น Reactive (ติดเช้ือ) 
จะตอ้งตรวจซ ้ ำดว้ยกำรตรวจเลือดมำตรฐำนเสมอเพื่อเป็นกำรยนืยนั 
  
ผลทีไ่ด้จะเกบ็เป็นควำมลบัหรือไม่? 
 
ผลของกำรตรวจเลือดของคุณจะถูกส่งมอบใหก้บัทีมงำนผูร้้องขอ พวกเขำจะแจง้ผลใหคุ้ณทรำบคนเดียว 
นอกจำกจะตกลงเป็นอยำ่งอ่ืนก่อนหนำ้น้ี  กำรตรวจทำงแพทยท์ั้งหมดจะเป็นควำมลบั  
ซ่ึงหมำยควำมวำ่ผลกำรตรวจพวกน้ีไม่ควรจะมีผูใ้ดทรำบนอกจำกทีมงำนผูดู้แลของคุณ 
  
คนอ่ืน ๆ 
ท่ีท ำงำนในสถำนดูแลสุขภำพท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกำรดูแลคุณไม่ควรจะเขำ้ถึงเวชระเบียนของคุณได ้ แต่แพทยท์ัว่ไปของคุณส
ำมำรถดูผลกำรตรวจเลือดได ้
  
กำรตรวจเอชไอวท่ีีกระท ำท่ีคลินิกสุขภำพทำงเพศนั้นจะไม่ระบุช่ือ 
ซ่ึงหมำยควำมวำ่ไม่มีช่ือคุณอยูใ่นระบบ  แพทยท์ัว่ไปของคุณจะไม่สำมำรถเขำ้มำดูผลตรวจเหล่ำน้ีได ้
 
กำรตรวจหำเช้ือเอชไอวไีด้ผลเป็นลบ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? 
 
หำกคุณมีผลตรวจเป็นลบในส่ีสปัดำห์หลงัจำกท่ีคุณคิดวำ่คุณไดส้มัผสัเช้ือ แสดงวำ่คุณไม่ไดติ้ดเช้ือเอชไอวี  ในบำงกรณี 
กำรตรวจในช่วงเร่ิมแรกท่ีไดส้มัผสักบัเช้ือเอชไอวอีำจไดผ้ลเป็นลบ  อีกแปดสปัดำห์หลงัจำกกำรสมัผสัเช้ือคร้ังล่ำสุด 
คุณควรกลบัมำรับกำรตรวจซ ้ ำ  แพทย ์พยำบำล หรือผูป้ฏิบติังำนจะใหค้  ำแนะน ำแก่คุณในกรณีดงักล่ำว 
  
หำกมีควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองท่ีคุณจะไดรั้บเช้ือเอชไอว ี
คุณอำจไดรั้บค ำแนะน ำใหเ้ขำ้รับกำรตรวจหำเช้ือเอชไอวแีบบเป็นประจ ำเพ่ิมมำกข้ึน  
  
 กำรตรวจหำเช้ือเอชไอวไีด้ผลเป็นบวก หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? 
 
หำกผลกำรตรวจเป็นบวก แสดงวำ่คุณมีกำรติดเช้ือค่อนขำ้งแน่นอน  หอ้งปฏิบติักำรจะท ำกำรตรวจเพ่ิมเติมกบัตวัอยำ่งเดิม 
และแพทย ์พยำบำล หรือผูป้ฏิบติังำนจะเก็บตวัอยำ่งเลือดเพ่ิมอีกเพ่ือยนืยนัผลกำรตรวจ  "ผลบวกลวง" 
นั้นพบไดย้ำกมำก  ดงันั้นเพ่ือยนืยนัผลและเพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ไม่มีกำรสลบัตวัอยำ่ง (ซ่ึงเป็นกรณีท่ีไม่น่ำจะเกิดข้ึน) 
จึงท ำกำรเก็บตวัอยำ่งเพ่ิมเติม



 
 
ค ำถำมทีพ่บบ่อย 
  
กำรเข้ำรับกำรตรวจเช้ือเอชไอวมีผีลต่อกำรประกนัของข้ำพเจ้ำหรือไม่? 
 
สมำคมผูป้ระกนัภยัขององักฤษ (Association of British Insurers) กล่ำววำ่กำรปฏิบติัมำตรฐำน 
คือกำรสอบถำมเก่ียวกบัผลตรวจเช้ือเอชไอวท่ีีเป็นบวก ไม่ควรจะถำมเร่ืองผลตรวจท่ีเป็นลบ และถำ้ถำม 
คุณไม่จ ำเป็นตอ้งบอก  แต่ถึงคุณบอกก็ไม่ส่งผลต่อขอ้ก ำหนดเง่ือนไขของนโยบำยใด 
ๆ  ผลตรวจเช้ือเอชไอวท่ีีเป็นบวกท ำใหก้ำรไดรั้บกำรประกนัเป็นไปไดย้ำกข้ึน 
แต่ก็มีบำงบริษทัท่ีขำยประกนัใหก้บัคนท่ีมีเช้ือเอชไอวเีน่ืองจำกผูป่้วยสำมำรถรักษำสุขภำพไดด้ว้ยยำ  
คุณอำจขอควำมช่วยเหลือจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระผำ่นองคก์รต่ำง ๆ เช่น เทอร์แรนซ์ ฮิกกินส์ ทรัสต ์(Terrence Higgins 
Trust) ท่ีสำมำรถใหค้  ำแนะน ำทำงกำรเงินจำกผูเ้ช่ียวชำญเพ่ิมเติมได ้
  
ข้ำพเจ้ำไม่อยำกรับรู้ว่ำตนเองมเีช้ือเอชไอว ี
 
แมว้ำ่ผลกำรตรวจหำเช้ือเอชไอวจีะเป็นเร่ืองท่ียอมรับไดย้ำก แต่ผลท่ีจะไดต้ำมมำนั้นดีมำกในปัจจุบนั  กำรเขำ้รับกำรตรวจ 
หมำยถึงวำ่คุณจะสำมำรถเขำ้ไปรับกำรดูแล และใหก้ำรสนบัสนุนอยำ่งดีท่ีสุด 
ท่ีจะท ำใหคุ้ณยงัมีสุขภำพท่ีดี  กำรรักษำท่ีจ ำเป็นโดยปกติมกัเป็นเพียงแค่กำรทำนยำไม่ก่ีเมด็ต่อวนั 
ท่ีมีผลขำ้งเคียงนอ้ย  กำรรักษำนั้นมีประสิทธิภำพมำก 
จนท ำใหผู้ท่ี้มำพบคลินิกเป็นประจ ำจะมีสุขภำพท่ีแยล่งเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่แยล่งเลย 
และเรำจะคำดหวงัวำ่คนส่วนใหญ่จะมีอำยขุยัใกลเ้คียงคนปกติ  โดยรวมแลว้คนส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์จำกกำรรู้สถำนะดำ้นเ
ช้ือเอชไอวขีองตน 
  
นอกจำกน้ีหำกคุณมีเอชไอว ีจำกกำรท่ีคุณรู้สถำนะของตนเอง คุณสำมำรถปกป้องคนอ่ืน ๆ 
ดว้ยกำรลดควำมเส่ียงของกำรถ่ำยทอดเช้ือไวรัสได ้
  
กำรไดรู้้วำ่ผลกำรตรวจเช้ือเอชไอวเีป็นลบยงัสำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจและช่วยใหไ้ม่เกิดควำมวติกกงัวลต่อไปได ้
  
แพทย์ของข้ำพเจ้ำได้ตรวจข้ำพเจ้ำ "ทุกอย่ำง" แล้ว แพทย์จะรู้เร่ืองนีแ้ล้วหรือไม่? 
 
เม่ือเลือดของคุณถูกส่งไปยงัหอ้งปฏิบติักำร 
แพทยจ์ ำตอ้งถำมหอ้งปฏิบติักำรเพ่ือดูบำงส่ิงเป็นกำรเฉพำะ  หอ้งปฏิบติักำรจะตรวจสอบหำเช้ือเอชไอวก็ีต่อเม่ือถูกขอใหท้ ำ  แพ
ทยจ์ะขอใหห้อ้งปฏิบติักำรตรวจหำเช้ือเอชไอวก็ีต่อเม่ือไดถ้ำมคุณเสียก่อน  กำรตรวจเลือดต่ำง ๆ ท่ีแพทยม์กัจะร้องขอ ไดแ้ก่ 



กำรนบัเมด็เลือด กำรตรวจตบั กำรตรวจไต และบำงคร้ังก็ส่ิงอ่ืน ๆ เช่น 
กำรท ำงำนของต่อมไทรอยดห์รือคอเลสเตอรอล  ผลกำรตรวจเช้ือเอชไอวจีะไม่มีปรำกฏในกำรตรวจต่ำง ๆ เหล่ำน้ี 
 
ข้ำพเจ้ำจะหำข้อมูลเพิม่เตมิได้จำกทีใ่ด? 
 
หำกคุณตอ้งกำรพดูคุยกบัใครบำงคนในเชิงลึกมำกกวำ่น้ีเก่ียวกบักำรเขำ้รับกำรตรวจหำเช้ือเอชไอว ี
โปรดติดต่อบริกำรดำ้นสุขภำพทำงเพศ ซ่ึงมีประสบกำรณ์มำกมำยในกำรตรวจหำเช้ือเอชไอว ี
          

 
โทรศพัท:์ 

 

01382 425 542 
  
เวบ็ไซตข์องเทอร์แรนซ์ ฮิกกินส์ ทรัสต ์(Terrence Higgins Trust) 
มีขอ้มูลเก่ียวกบักำรตรวจหำเช้ือเอชไอวแีละเร่ืองเก่ียวกบัเช้ือเอชไอวโีดยทัว่ไป: 
www.tht.org.uk  

  
NAM เป็นองคก์รท่ีใหข้อ้มูลล่ำสุดเก่ียวกบัเช้ือเอชไอว ี คุณสำมำรถหำค ำตอบของค ำถำมท่ีพบบ่อยไดท่ี้:  
www.aidsmap.com/hiv-basics  

  
  
โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ครือข่ำยดูแลจดักำรไวรัสท่ีติดต่อทำงเลือด (Blood Borne Virus Managed Care Network) 
เพื่อรับขอ้มูลใน: 
www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.tht.org.uk/
http://www.aidsmap.com/hiv-basics
http://www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk/


  
  
  
  
  

 
 

กำรเข้ำรับกำรตรวจหำเช้ือ HIV 
 

พฤศจิกำยน 2015 
  
  
  
  
  
  
  
  


