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วิธีการตางๆ ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

คัดกรองและรักษา
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เพร็พ และ 
 เพ็พ 

ถุงยางอนามัยชาย/หญิง

การขลิบปลาย
 อวัยวะเพศชาย

การปองกันเอดสจากแมสูลูก 
 (PMTCT) 

การใหคําปรึกษาแนะนํา
 และการตรวจเอดสโดย
 สมัครใจ (VCT)

เข็มสะอาด

ยาตานไวรัสเอดส 
 (HAART) 

วัคซีนเอชไอวี

ไมโครบิไซด

การปองกนัการ
 ติดเชื้อเอชไอวี



ถุงยางอนามัยชาย

• ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธได ระหวางชาย-หญิง และระหวาง
 ชาย-ชาย ถาใชอยาง “ถูกตอง” และ “ใชทุกครั้ง”

• อัตราการใชถุงยางอนามัย

– ผูมารับบริการ MSM ของคลีนิคนิรนามในชวงปที่ผานมา 74% ใชถุงยางอนามยัเมื่อม
 

ี
เพศสัมพันธครั้งสุดทาย

– นักเรียนชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย 50% ใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้ง
 แรก และในปจจุบัน (นักเรียนมัธยมตน 2-4% และนักเรียนมัธยมปลาย 15-25% ม
 

ี
เพศสัมพันธแลว)

• ถุงยางอนามัยชายควรมีพรอมในสถานที่ทุกแหงที่เปนแหลงชุมนุมของเยาวชน
 หญิงและชาย รวมถึงควรมีแจกในสถานพยาบาล

รายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปพ.ศ.2551
AIN Biomarkers Study, Final Report, August 2010

http://www.avert.org/aids-picture.php?photo_id=2905
http://www.avert.org/aids-picture.php?photo_id=2911


ถุงยางอนามัยหญิง

• ผูหญิงที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มักจะ
 เปนผูหญิงที่ไมมีอํานาจตอรองที่จะใหคูนอนชายใชถุงยางอนามัยชาย

• วิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ผูหญิงเปนคน “เลือกใช” หรือ “เริ่มใช” ไดเอง 
จะเปนทางเลือกที่มีประโยชนอยางยิ่งกับผูหญิง

• ถุงยางอนามัยหญิง ยังมีขอจํากัดหลายประการ ไดแก ราคา ไมมีแพรหลาย มีเสียง 
หรือผูชายรูสึกเจ็บขณะใช เปนตน

• ทางเลือกที่อาจเปนไปไดสําหรับผูหญิง ไดแก ไมโครบิไซด, เพร็พ, วัคซีน



ไมโครบิไซด

• ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับชองคลอด (ชองทวารหนัก) เพื่อปองกันผูหญิง (ผูชายที่เปน
 ฝายรับทางทวารหนัก) จากการติดเชื้อเอชไอวี

• อาจเปนยาตานไวรัส หรือเปนสารที่ออกฤทธิ์อื่นๆ เชน ปรับสมดุลกรดดางในชอง
 คลอด ลดแรงตึงผิว เปนตน

• Nonoxynol-9, Cellulose sulfate, Carraguard  ไมไดผล

• CAPRISA  เจลทีโนโฟเวียร 1% ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีใน “ผูหญิง” ได 
39% (และปองกันการติดเชื้อเริมได 51%) ในประเทศแอฟริกาใต

– ใชภายในไมเกิน 12 ชั่วโมงกอนมีเพศสัมพันธ และซ้ําอีกครั้งโดยเร็วหลังม
 

ี
เพศสัมพันธ

– ผลการปองกันขึ้นอยูกับวาผูหญิงไดใชเจลบอยแคไหนเมื่อมีเพศสัมพันธ 
– ถาใชอยางกวางขวาง อาจจะปองกันผูหญิงไมใหติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมา

ได 500,000 คนใน 1 ทศวรรษขางหนา



เพร็พ 
 Pre‐Exposure Prophylaxis (PrEP)

• การใชยาตานไวรัส “กอน” การสัมผัสเชื้อ = เพร็พ

• อาจจะเปนในรูปแบบยากิน หรือ เจล (= ไมโครบิไซด)

• ในสัตวทดลอง การใชยาทีโนโฟเวียร หรือ ทรูวาดา สามารถปองกันเอชไอวีไดถึง 50-100%

• ผลการศึกษาในผูหญิงแอฟริกา 936 คน พบวามีผูหญิงติดเชื้อ 8 คน
– 2 คนอยูในกลุมที่ไดรับทีโนโฟเวียร และอีก 6 คนอยูในกลุมที่ไดยาเม็ดหลอก (ไมแตกตาง

 กันทางสถิต)ิ
• ผลการศึกษาใน MSM ในอเมริกา 400 คน พบวามีผูติดเชื้อ 3 คน (กลุมยาเม็ดหลอกทั้งหมด)

• ประเด็นที่ยังตองศึกษา
– พฤติกรรมเสี่ยง, ความปลอดภัย: ไต, กระดกู
– วิธีการใช: ทุกวัน หรือ เฉพาะเมือ่จะมีเพศสัมพันธ
– คนที่เกิดติดเชื้อขึ้นมาถึงแมใชยาเพื่อปองกันอยู จะมีเชื้อดื้อยาหรือไม

• มีการศึกษาอยูอีกอยางนอย 9 การศึกษาในอาสาสมัครทั้งที่เปนผูชาย ผูหญิง และชายรักชาย และ
 ผูใชยาแบบฉีดเขาเสน

Garcial‐Lerma JG, Plos Med 2008



เพ็พ
 Post‐Exposure Prophylaxis (PEP)

• การใหยาตานไวรัส “หลัง” การสัมผัสเชื้อ = เพ็พ

• อาจเปนการสัมผัสเชื้อในการทํางาน เชน เข็มเจาะเลือดตํานิ้ว, เลือดกระเด็นเขาตา 
เปนตน

• อาจเปนการสัมผัสเชื้อนอกการทํางาน เชน ถุงยางอนามัยแตก, ถูกขมขนื เปนตน

• การศึกษาในลิงพบวา ถาใหยาทีโนโฟเวียร ภายใน 24 ชั่วโมงหลังลิงสัมผัสเชื้อ และ
 ใหนาน 28 วัน สามารถปองกันเอชไอวีได

• สิ่งคัดหลั่งที่อาจทําใหติดเชื้อเอชไอวี = เลือด, น้ําปนเลือด, น้ําอสุจิ, น้ําคัดหลั่งจาก
 ชองคลอด, น้ําไขสันหลัง, น้ําในขอ, น้ําในชองเยื่อหุมปอด, น้ําในชองทอง, น้าํใน
 เยื่อหุมหัวใจ, น้ําคร่ํา

• สิ่งคัดหลั่งที่ไมทําใหตดิเชื้อเอชไอวี = อุจจาระ, ปสสาวะ, เสมหะ, น้ําลาย, น้ํามูก, 
เหงื่อ, น้ําตา, อาเจียน (ยกเวนเห็นเลือดปน)

MMWR 2005, Vol 54



ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีโดยประมาณ 
 

จากการสัมผัสเชื้อแตละครั้ง

การรับเลือด (1 ยูนิต) 92.5%

การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน 0.67-0.80%

ฝายรับทางทวารหนัก 1-30%

ฝายรุกทางทวารหนัก 0.1-10%

ฝายรับทางชองคลอด 0.1-10%

ฝายรุกทางชองคลอด 0.1-1%

ฝายรับทางปาก (อวัยวะเพศชาย) 0-0.04%

ฝายรุกทางปาก (อวัยวะเพศชาย) 0-0.005%

การใชปากกับอวัยวะเพศหญงิ มีโอกาสแตนอยมาก

เข็มตําเขาผิวหนัง (เลือด) 0.3%

เยื่อบุ (เลือด) 0.09%



• ตองประเมินความเสี่ยงจากวิธีการสัมผัสเชื้อ, แหลงของเชื้อ, เวลาหลังการสัมผัสเชื้อ

• ใชยาตานไวรัส 2-3 ชนิด และตองเริ่มใหเร็วที่สุด (ภายใน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัสเชื้อ) 
และกินนาน 28 วัน

• บุคลากรในสถานพยาบาล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงควรตองรูจัก “เพ็พ” และร
 

ู
วาจะมารับบริการอยางไร

• ในกรณี “เพ็พ” นอกการทํางาน ควรใชเฉพาะกับผูที่มีการสัมผัสเชื้อโดยไมไดตั้งใจ
 นานๆ ครั้ง

– มีการศึกษาวาการให  “เพ็พ” มีความคุมทุน หากไปสัมผัสเชื้อจากผูที่ทราบวาติด
 เชื้อเอชไอวี หรือ เปนฝายรับทางทวารหนักโดยไมไดปองกันกับผูชายที่เปนโฮโม/

 ไบเซ็กชวล ถึงแมไมทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีก็ตาม

MMWR 2005, Vol 54

Pinkerton SD, et al. Ann Intern Med 1998;129:671.

เพ็พ
 Post‐Exposure Prophylaxis (PEP)



วคัซีนเอชไอวี

•
 

ใชชิน้สวนตางๆ ของเชื้อเอชไอวี เชน ตุมบนเปลือกนอกหรือ ชิ้นสวนยอย
 ของสายพันธุกรรมของเชื้อ มาทําวัคซีน เพื่อหวังวาจะกระตุนใหคนที่ไดรับ
 วัคซีนสรางภูมิคุมกันมาปองกันเชือ้เอชไอวีได

•
 

RV144 ศึกษาในอาสาสมัคร 16,395 คน ในจังหวัดระยองและชลบุรี พบวา
 วัคซีนเอชไอวีสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได 31%



เข็มสะอาด

• ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี จากการใชเข็มฉีดยาที่ไมสะอาดรวมกันในผูใชยาเสพติด
 แบบฉีดเขาเสน

• การแลกเข็มสะอาด ไดผลในการลดการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี และเชื้อตับอักเสบซี

• สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใชเข็มลงไดถึง 74% จากการใหบริการรักษาการเสพติด, 
ดูแลสุขภาพ, ใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการใชเข็มอยางปลอดภัย รวมถึงการมีเพศสัมพันธ

 


อยางปลอดภัย 

• ยังมีขอกังวลจากการศึกษาบางการศึกษา เชน เปนการสนับสนุนใหมีการใชยาเสพติดมาก
 ขึ้น, มีอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่ที่ใหบริการเพิ่มขึ้น, มีการทิ้งเข็มและอุปกรณในการ

 เสพยารอบๆ บริเวณนั้นมากขึ้น เปนตน 

Bastos, FI. and Strathdee, SA. Science &

 

Medicine

 

2000; 51:1771‐1782

Fisher, D. G., Fenaughty, A. M., Cagle, H. H., & Wells, R. S. JAIDS

 

2003;

 

33(2), 199‐205.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Who_needs_a_virtual_world?.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharps_container_-_cropped.jpg


การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย

• หนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย “ดานใน” ม
 

ี
เซลลที่พรอมจะรับเชื้อเอชไอวีอยูจํานวนมาก

• การขลิบจะเปนการเอาหนังหุมปลายออกไป

• การขลิบจะทําใหเซลลที่เหลืออยูหนาตัวขึ้น 
เชื้อเอชไอวีเขาไดยากขึ้น

• การขลิบทําใหเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
 


ชนิดที่เปนแผลนอยลง เชื้อเอชไอวีมีโอกาส

 เขานอยลง

• การขลิบทําใหโอกาสเกิดรอยแผลเล็กๆ 
นอยๆ ที่หนังหุมปลาย จากการมีเพศสัมพันธ

 


นอยลง เชื้อเอชไอวีมีโอกาสเขานอยลง

Hankins, UNAIDS 2006

Current Opinion in Infectious Diseases 2007, 20:66‐72



การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย

www.circinfo.net



การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย

• ลดโอกาสที่ผูชายจะติดเชื้อเอชไอวีจากผูหญิงได 50-60% ในการศึกษา 3 การศึกษา

• ถามีการทําอยางกวางขวาง อาจจะลดจํานวนผูชายที่จะติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมาได 2 ลาน
 คน ใน 1 ทศวรรษขางหนา

• การยอมรับการขลิบ

– ในแอฟริกา:
 

65% ของผูชายเต็มใจที่จะขลิบ และ 69% ของคูผูหญิงสนับสนุนการ
 ขลิบ (71% ของผูชาย และ 81% ของผูหญิง อยากใหลูกชายขลิบ)

– คลีนิคนรินาม:
 

13% ของผูมารับบริการชายขลิบแลว และมีเพียง 27% สนใจจะ
 ขลิบหลังไดทราบวาการขลิบปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได

• อาจจะมีประโยชนเฉพาะผูชายที่มีเพศสัมพันธแบบเปนผูสอดใสเทานั้น

• อาจทําใหคูผูหญิงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นหลังการขลิบ ถามีเพศสัมพันธ
 


ขณะแผลยังไมหายดี

Gray RH, Lancet 2007; Auvert B, Plos Med 2005; Agot KE, JAIDS 2007



การคัดกรองและรักษาโรคติดตอทางเพศสมัพันธ

• โรคติดตอทางเพศสัมพันธทั้งที่มีแผล และไมมแีผล สามารถทําใหสงผานเชื้อเอช
 ไอวีใหคนอื่น และรับเชื้อเอชไอวีจากคนอื่นไดมากขึ้น

• ผลการศึกษา ในการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อปองกันการติดเชื้อเอช
 ไอวี ยังไดผลไมชัดเจนวาจะลดการติดเชื้อเอชไอวีลงได 

• อยางไรก็ตาม การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธก็จะชวยลดการแพรระบาด
 ของโรคติดตอทางเพศสัมพันธเอง และอาจลดการแพรกระจายของเชื้อเอชไอว
 

ี
ได

• การคัดกรองและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนวิธีที่จะนําพาผูที่ม
 

ี
พฤติกรรมเสี่ยงเขามาสูการดูแลรักษา เพื่อใหไดรับคําปรึกษาแนะนําในการลด

 ความเสี่ยงได

1Freeman EE, AIDS 2006; 2Watson‐Jones D, NEJM 2008; 3Orroth KK, Sex Transm Infect 2003



การปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
 Prevention of Mother‐To‐Child Transmission (PMTCT)

• อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก หากไมไดรับวิธีการปองกันใดๆ อยูท
 

ี่

ประมาณ 25-40%

• ปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในลูก

– ปริมาณเชื้อเอชไอวีของแมที่สูง
– ระดับซีดี 4 ของแมที่ต่ํา

– การคลอดทางชองคลอด (เทียบกับการผาทองคลอด)

– ถุงน้ําคร่ําแตก กอนกําหนด

– การคลอดกอนกําหนด น้ําหนักตัวแรกคลอดนอย

Newell ML, et al. AIDS

 

1996;10, 1675‐1681. 

Magder LS, et al.

 

JAIDS

 

2005;38, 87‐95 .



Athens PK, et al. Lancet Infect Dis 2006; 6:726–32.
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จาํนวนทีต่ิดเชื้อ

%ที่ติดเชื้อ

การปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
 Prevention of Mother‐To‐Child Transmission (PMTCT)



“วิธีการปองกัน” การถายทอดเชื้อเอชไอวีสูลูก
 

ในแตละชวงเวลา:

จาํนวนเด็ก

ชวงเวลา

จาํนวนทีต่ิดเชื้อ

%ที่ติดเชื้อ
การใหยาตานไวรัสสูตร 3 ตัวกับแม “ระหวางตั้งครรภ” โดยเร็ว

- ลดปริมาณเชื้อไวรัสของแมลงโดยเร็วที่สุด เพื่อใหเชื้อต่ําที่สุดกอนคลอด

- เพิ่มซีดี 4 ของแมใหสูงที่สุด

- ทําใหแมแข็งแรงที่สุด เพื่อลดโอกาสคลอดกอนกําหนด และลูกน้ําหนักแรกคลอดนอย

ระหวางตั้งครรภ



“วิธีการปองกัน” การถายทอดเชื้อเอชไอวีสูลูก
 

ในแตละชวงเวลา:

จาํนวนเด็ก

ชวงเวลา

จาํนวนทีต่ิดเชื้อ

%ที่ติดเชื้อ
“การผาทองคลอด”

หลีกเลี่ยงชวงเจ็บครรภคลอด

การใหยาตานไวรัสกับแม “ระหวางเจ็บครรภคลอด หรอื เตรียมตัวคลอด”

เพื่อเตรียมสงยาไปใหลูกใชสําหรับปองกัน กอน การสัมผัสเชื้อ = เปน “เพร็พ” สําหรับลูก

ระหวางเจ็บครรภคลอด 

และ ระหวางคลอด



“วิธีการปองกัน” การถายทอดเชื้อเอชไอวีสูลูก
 

ในแตละชวงเวลา:

จาํนวนเด็ก

ชวงเวลา

จาํนวนทีต่ิดเชื้อ

%ที่ติดเชื้อ

การใหยาตานไวรัสกับ “ลูก”

เพื่อปองกันลูก หลัง การสัมผัสเชื้อ = เปน “เพ็พ” สําหรับลูก

การเลี้ยงลูกดวย “นมผง”

ปองกันไมใหมีการรับเชื้อเพิ่มอีก

หลังคลอด



การรักษาผูติดเชื้อดวยยาตานไวรสั (HAART)
 

เพื่อปองกันคนอื่นไมใหติดเชื้อเอชไอวี

• ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีปริมาณเชื้อเอชไอวีสูง จะสามารถถายทอดเชื้อไปใหคนอื่นได
 


มากกวาผูที่มีปริมาณเชื้อนอย

• การใหยาตานไวรัส สามารถลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด, น้ําอสุจิ, น้ําคัดหลั่งใน
 ชองคลอด (หลักการเดียวกับการใชยาตานไวรัสเพื่อปองกันเอดสจากแมสูลูก)

• การใหยาตานไวรัสกับผูติดเชื้อได 70% จะชวยลดการแพรระบาดของเชื้อลงได 
30% (ถาใหไดครบ 100% จะลดลงไดถึง 60%)

• อยางนอยที่สุด เราจะทําอยางไรใหคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (ไมวาจะมากหรือนอย) ร
 

ู
วาตัวเองเสี่ยง แลวมาตรวจเลือด และไดรับการรักษาตามเกณฑปกติ เพื่อประโยชน

 


ของตัวเองและของสังคม

Anema, A., Wood, E., & Montaner, J.S.G. Canadian Medical Association Journal

 

2008;

 

179(1), 13‐14.



การใหคําปรึกษาแนะนาํและการตรวจเอดสโดยสมัครใจ
 Voluntary Counseling and Testing (VCT)

• เปนวิธีที่ไดผล และคุมทุน ในการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
 เพื่อปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี

• การเขาถึงบริการ และการยอมรับการตรวจเอดส โดยทั่วไปคอนขางต่ํา

• การใหคําปรึกษาแนะนําและการตรวจเอดส โดยผูใหบริการเปนผูเริ่มตนเสนอ
 บริการ (Provider initiated testing and counseling, PITC)

– เพื่อเพิ่มการยอมรับการตรวจเอดส และเชื่อมโยงผูรับบริการที่ติดเชื้อเอชไอว
 

ี
เขาสูระบบการดูแลรักษา

– ลดความรูสึก “เปนมลทิน” ในการมาตรวจเอดส เพราะผูมารับบริการไดรับ
 การเสนอใหตรวจเอดสทุกคน โดยไมคํานึงถึงระดับความเสี่ยง

UNAIDS (2001)
Voluntary HIV‐1 counselling and testing efficacy study group. Lancet 2000; 356, 103‐112



บริการของคลีนคินิรนาม สภากาชาดไทย

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจคัดกรองและรกัษา
 โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ

การใหบริการอนามัย
 เจริญพันธุ (การคมุกําเนิด 

 และการลางเชื้อ)

แพ็คเกจตรวจ
 สุขภาพประจําป

การใหบริการทาง

โภชนาการ

การมแีคมเปญสงเสรมิการตรวจ
 สุขภาพในวาระพิเศษตางๆ และ
 การออกหนวยไปยังกลุมเปาหมาย

การตรวจแปบสเมียร เพื่อ
 คดักรองมะเร็งปากมดลูก 
 และมะเรง็ปากทวารหนัก



วิธีการตางๆ ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

คัดกรองและรักษา
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เพร็พ และ 
 เพ็พ 

ถุงยางอนามัยชาย/หญิง

การขลิบปลาย
 อวัยวะเพศชาย

การปองกันเอดสจากแมสูลูก 
 (PMTCT) 

การใหคําปรึกษาแนะนํา
 และการตรวจเอดสโดย
 สมัครใจ (VCT)

เข็มสะอาด

ยาตานไวรัสเอดส 
 (HAART) 

วัคซีนเอชไอวี

ไมโครบิไซด

การปองกนัการ
 ติดเชื้อเอชไอวี
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