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1.    ความเขาใจเรื่องเอดส 
 1.1 เอดส คือ อะไร 
    เอดส คือ อาการของโรคติดตอโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV) ซ่ึงจะ
เขาไปโจมตีเม็ดเลือดขาวในรางกายและทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 (CD4) ลดนอยลง จึงงายตอการ
ที่จะถูกเชื้อโรคตางๆ รอบขางโจมตี เพราะภูมิตานทานลดนอยลง เกิดเปนโรคแทรกซอนตางๆ     
ขึ้น ที่เรียกวา เอดส 

 1.2  ติดตอกันไดอยางไร 
    เชื้อไวรัส เอชไอวี มีมากในเลือด และในน้ํากาม/น้ําคัดหล่ังในชองคลอดของผูติดเชื้อ 
ดังนั้นเอดสจึงติดตอกันได 2 ทางใหญๆ คือ ทางเพศกับทางเลือด การรวมเพศระหวางชายกับชาย 
หรือ หญิงกับชาย ที่ไมไดมีการใสถุงยางอนามัยปองกันก็จะสามารถทําใหติดเชื้อเอดสได เพราะ
เชื้อในน้ํากามหรือน้ําคัดหล่ังของฝายหนึ่งจะเขาไปสูอวัยวะอีกฝายหนึ่งได แมจะไมมีแผลหรือ
เลือดออกก็ตาม แตถาฝายใดฝายหนึ่งมีแผลกามโรค ก็จะยิ่งทําใหติดกันไดงายขึ้นสวนการติดตอ
ทางเลือดที่สําคัญก็คือ การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน เพราะอาจมีเชื้อเอดสปนเปอนอยูใน
กระบอกฉีดยาที่ลางไมสะอาดกับการถายทอดเอดสจากแมสูลูก เนื่องจากเลือดแมอาจเขาสูตัวลูก
ขณะกอนคลอด และระหวางคลอด รวมทั้งการที่เชื้อเอดสในน้ํานมแมจะเขาสูลูกถาแมใหลูก
กินนมแม สวนการติดเอดสจากการรับเลือด หรืออวัยวะที่ไดรับบริจาคปจจุบันไมเปนปญหาแลว
เพราะมีการตรวจเอดสในผูบริจาคเปนอยางดีแลว 

 1.3  การปองกันการติดเชื้อ 
      เอดสปองกันได ถาทุกคนรวมมือกัน 
  (1)  อยามั่วเพศ และอยามั่วยาเสพติด 
  (2)  ถาจะรวมเพศกับคนที่ไมใชภรรยาเรา หรือสามีเรา ตองใสถุงยางอนามัยทุกครั้ง
มิฉะนั้น ก็ตองเปนการหาความสุขทางเพศโดยไมมีการสอดใส 
  (3)  ถาจะใชยาเสพติดโดยการฉีด ใหใชกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาใหมทุกครั้ง 
เพราะกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาเกาแมเราจะเก็บไวใชเองคนเดียวก็ไมแนใจวามีคนอื่นมายืม
ของเราไปใชหรือเปลา  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 

  ภาคผนวก  ข 59 

  (4)  กอนจะมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับคนที่เราคิดอยากจะแตงงานดวย ควรพากันไป 
ตรวจเอดสดวยกันทั้งคู ถาตรวจไมเจอใหรอตรวจใหมอีก 3 เดือน จึงจะปลอดภัย 
  (5)  สามี-ภริยา ควรตรวจเอดสกอนจะแตงงาน และกอนที่จะปลอยใหมีลูก พรอมทั้ง
ตองรักเดียวใจเดียว ซ่ือสัตยตอกันตลอดชีวิตสมรส 
  (6)  ถารูวาตัวเองติดเชื้อ ตองบอกใหคูนอนทราบ เพื่อเขาจะไดไปตรวจดวย 
ขณะเดียวกันก็ตองเริ่มใสถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลารวมเพศ 
  (7) ถาติดเชื้อ หามบริจาคเลือดหรืออวัยวะ 
  (8)  ถาตั้งครรภ ตองไปฝากครรภ และตรวจเอดส ถาตรวจพบวาติดเชื้อเอดสควร 
ปรึกษาแพทยเพื่อใหยาลดโอกาสที่จะแพรเชื้อไปสูลูก 
  (9)  ไมควรไปบริจาคเลือด เพราะอยากรูวาตัวเองติดเอดสหรือไม เพราะในชวงแรกๆ 
เลือดที่เราบริจาคอาจยังตรวจไมเจอวามีการติดเอดสทั้งๆ ที่มีเชื้ออยูแลว 
  (10) ไมควรสัมผัสเลือดของคนอื่นโดยตรง ถาจําเปนใหใสถุงมือ หรือถุงพลาสติก
หุมมือ 
  (11) ไมควรใชของมีคมรวมกับคนอื่น 

2.   วิถีชีวิตกับเพศสัมพันธ 
 2.1 สถิติการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ/สาเหตุ 
  ในปจจุบันคาดวามีคนไทยที่ติดเชื้อเอดส ซ่ึงยังมีชีวิตอยูประมาณ 7 แสนคน         
ตายไปแลวประมาณ 4 แสนคน เมื่อเอดสเริ่มเขามาเมืองไทยในป 2527 เอชไอวี/เอดสระบาดกัน
ในหมูชายรักชายรวมเพศ โดยเปนฝรั่งที่เปนชายรักรวมเพศที่ติดเชื้อเขามาเที่ยวชายบริการในบานเรา 
หรือเปนผูชายไทยที่เคยมีเพศสัมพันธกับฝร่ังที่ติดเชื้อก็แพรเชื้อตอใหกับผูชายคนอ่ืน ในป 2531 
เอดสเร่ิมระบาดในกลุมผูติดยาเสพติด โดยผูชายที่ติดยา และติดเชื้อเอดสไปเที่ยวหญิงบริการทางเพศ 
หรือผูชายที่รักสองเพศที่ติดเชื้อ ไปเที่ยวหญิงบริการก็แพรเชื้อใหหญิงบริการ เลยทําใหเอชไอวี/
เอดสเร่ิมระบาดในกลุมหญิงบริการทางเพศ ตั้งแตป 2532   
   ปตอมา (2533) ก็พบวาอัตราการติดเชื้อในชายนักเที่ยวสูงขึ้น และในอีก 1 ปตอมา
ก็พบวา เอชไอวี/เอดสระบาดเขาไปในกลุมแมบาน เพราะชายนักเที่ยวติดเชื้อนําเชื้อเอดสไปแพร
ใหภรรยาและแฟน ทําใหอัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหลูกที่
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เกิดมาใหมติดเชื้อไปดวย กลาวไดวา โรคเอดสไดเขามาถึงสังคมครอบครัว พอแมลูกมีโอกาส
ติดเชื้อได เนื่องจากผูชายไทยชอบไปเที่ยวหญิงบริการ และเมื่อหญิงบริการติดเชื้อเอดสจะทําให
ผูชายไทยติดเอดส ซ่ึงตอไปแพรเชื้อใหภรรยาที่บานและลูกที่จะเกิดตามมาขณะเดียวกันผูชายไทย
ก็มีแฟน หรือภรรยานอยเยอะ ทําใหผูหญิงติดเอดสแพรใหกับหนุมอื่นที่รูเทาไมถึงการณที่เขามาจีบ 
เลยวนเวียนกันอยูในกลุมชาย-หญิงที่มากรัก และพฤติกรรมเพศสัมพันธระหวางชายกับหญิงเปน
พฤติกรรมของคนสวนใหญ ถาเทียบกับเพศสัมพันธระหวางชายกับชาย เลยทําใหเอดสระบาดมาก
ในหมูคนไทยอยางกวางขวาง 
  มีการคาดประมาณวาในปจจุบันมีคนไทยที่ติดเชื้อใหมปละเกือบ 2 หมื่นคน 
ในจํานวนนี้รอยละ 95 ติดมาจากเพศสัมพันธ โดยท่ีรอยละ 90 จะติดมาจากเพศสัมพันธระหวาง
หญิงกับชาย เพียงรอยละ 10 ติดมาจากชายกับชาย ในตางประเทศที่ติดเอดสจากรักรวมเพศหรือ
จากยาเสพติดผูชายจะเปนเพศที่ติดเชื้อสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 80-90 แตในบานเรา
ผูหญิงมีโอกาสติดเชื้อเอดสไดเทาๆ ผูชาย หรือมากกวาผูชายดวยซํ้า เพราะปจจุบันผูชายระวังตัวเอง
มากขึ้น แตหลายคนยังไมรูวาตัวเองติดเอดสอยูแลว เลยไปแพรใหกับภรรยากับแฟน หรือภรรยานอย 
ทําใหผูหญิงมีสัดสวนมากกวาผูชายในบรรดาคนที่ตรวจพบวาติดเชื้อเอดสใหมๆ จึงเห็นไดวา
เพศสัมพันธที่ไมไดปองกันระหวางชายกับหญิงเปนสาเหตุสําคัญที่สุดของการติดเชื้อเอดสในบานเรา
ขณะนี้ ในขณะเดียวกันตองจับตาอยางใกลชิดกับกลุมชายรักชาย กลุมผูติดยาเสพติดโดยการฉีด 
และกลุมวัยรุน พบวามีแนวโนมที่อัตราการติดเชื้อเอดสสูงขึ้นในปจจุบัน เพราะเปนกลุมที่ไดรับ
ความสนใจนอยกวา และเขาถึงไดยากกวากลุมรักตางเพศ 

 2.2  เพศสัมพันธมีความสําคัญกับวิถีชีวิตคนอยางไร 
  การมีความรูสึกทางเพศเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของคน และสัตว จะเกิดขึ้น
บอยแคไหน หรือมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับแตละบุคคล บางคนก็สามารถควบคุมไดมากบาง นอยบาง 
ความรูสึกทางเพศจะนําไปสูความตองการทางเพศ ซ่ึงก็อาจมากหรือนอยแตกตางกันไปในแตละคน 
แลวแตวัย ระดับการศึกษา วัฒนธรรม การมีสติและการฝกอบรม เชน นักบวช อาจรูจักควบคุมได
ดีกวาฆราวาส เปนตน ความตองการทางเพศจะนําไปสูการแสดงออก หรือการตอบสนองทางเพศ 
ซ่ึงมีหลายรูปแบบแลวแตสถานการณ, สภาพแวดลอม, ความรูสึกผิดชอบชั่วดี, ความมีสติสัมปชัญญะ 
และปจจัยเอื้ออํานวยอื่นๆ เชน อาจตอบสนองโดยการฝนเปยก หรือโดยการสําเร็จความใครดวย
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ตนเอง หรือโดยการมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืน ผูอ่ืนที่วานี้อาจเปนเพศเดียวกันหรือตางเพศกัน การมี
เพศสัมพันธระหวางชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง แมจะไมถือวาเปนวิธีปกติที่คนสวนใหญทํากัน 
แตก็ไมใชส่ิงผิดปกติ ไมวาจะมีความชอบแบบใด ชายกับชาย หรือชายกับหญิง โอกาสที่จะติด
เอดสจากพฤติกรรมทางเพศจะไมตางกันเลย ถาไมปองกัน การหาความสุขทางเพศไมวากับเพศ
เดียวกันหรือตางเพศกัน สามารถทําไดหลายวิธี ตั้งแตการพูดคุยกัน การจูบกัน การสัมผัสภายนอก 
โดยใชมือ ปาก ลําตัว หรืออวัยวะเพศ การสําเร็จความใครใหอีกฝายหนึ่งโดยใชมือหรือปาก จนถึง
การสอดใสอวัยวะเพศเขากันและกันทั้งเขาทางชองคลอด และเขาทางทวารหนัก 
 เพศสัมพันธที่มีการสอดใสอวัยวะเพศเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสมากที่สุดถาไมมีการ
ปองกัน เพราะในน้ําคัดหล่ังจากอวัยวะเพศชาย หรืออวัยวะเพศหญิง รวมทั้งในน้ํากามของผูชายจะ
มีเชื้อไวรัสเอดสอยูมาก อีกทั้งเยื่อบุอวัยวะเพศชาย เยื่อบุชองคลอดผูหญิง หรือเยื่อบุทวารหนักก็มี
ลักษณะบอบบาง เชื้อสามารถผานเขาไปในรางกายไดงาย นอกจากนี้ เพศสัมพันธที่มีการสอดใส 
มักนําไปสูการปริหรือฉีกขาดของอวัยวะที่รองรับการสอดใส จึงทําใหรับเชื้อไดงาย และถายิ่งมี
แผลกามโรคอยูดวยยิ่งทําใหเชื้อเขาไดงายขึ้น  
 นอกจากเพศสัมพันธที่มีการสอดใสแลว การหาความสุขทางเพศโดยวิธีอ่ืนๆ มีโอกาส
ติดเชื้อนอยมาก ที่พอมีโอกาสบางก็เชน การกลืนกินน้ํากามของฝายชายติดเชื้อ หรือการที่ผูชายไป
เลียหรือกลืนกินน้ําคัดหล่ังจากชองคลอดของผูหญิงที่ติดเชื้อ เพราะเชื้อมีโอกาสจะเขาทางเยื่อบุ
ปากที่ออนบางได อยางไรก็ตาม การที่คนที่ติดเชื้อใชปากไปทําออรัลเซ็กส (Oral sex) ใหกับผูอ่ืนมี
โอกาสจะแพรเชื้อเอดสนอยมาก เพราะน้ําลายมีเชื้อเอดสนอย และเปนเชื้อที่ไมแข็งแรง 
 โดยสรุป การรวมเพศที่มีการสอดใสระหวางชายกับชาย หรือชายกับหญิง ที่ไมมีการใส
ถุงยางอนามัยปองกัน มีโอกาสติดเชื้อเอดสได สวนการรวมเพศ โดยใชปากไมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดส หรืออาจพบมีโอกาสบางถามีการกลืนกินน้ํากามหรือน้ําคัดหล่ังของคนที่ติดเชื้อ ดวยเหตุผล
ดังกลาว โอกาสที่ทอมกับดี้จะติดเชื้อเอดสระหวางกันและกันจึงเปนไปไดยาก 
 ตามที่กลาวแลว จะเห็นไดวาการมีเพศสัมพันธเปนสิ่งที่ปกติ ถาเกิดขึ้นในวัยอัน
เหมาะสม ในสภาวะที่เหมาะสม และในลักษณะที่ไมนําไปสูปญหาตางๆ ที่จะตามมา เชน การ
ตั้งครรภในขณะที่ยังไมพรอม กามโรค และโรคเอดส วิธีจะปองกันปญหาตางๆ เหลานี้ก็คือ การ
ใสถุงยางอนามัยขณะรวมเพศ จะไมใชถุงยางอนามัยก็เพียงกรณีเดียว คือ ระหวางสามี และภรรยา 
หรือคูนอนที่รักเดียวใจเดียวคูเดียวกันตลอด และคุมกําเนิดโดยวิธีอ่ืน และถาไดตรวจเอดสทั้งคู
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กอนดวยก็จะยิ่งดี สาเหตุที่คนไทยติดเอดสทางเพศสัมพันธกันเยอะถาเทียบกับประเทศอื่นๆ อาจ
อธิบายไดหลายทาง เชน ประเทศไทยมีหญิงบริการทางเพศมาก สวนหนึ่งเกิดจากความยากจน 
และขาดการศึกษา และคานิยมในการขายลูกสาวเพื่อกอบกูฐานะทางการเงิน และฐานะทางสังคม
ของครอบครัวอยางที่ทราบกันแตเดิมๆ แตในปจจุบันหญิงสาวที่พอมีอันจะกินหรือมีการศึกษา
สูงๆ ก็ยังยอมขายตัวเพื่อหารายไดเสริมมาเที่ยวเตร หรือซ้ือเสื้อผา เครื่องประดับแพงๆ ตามความ
ฟุงเฟอของสังคม ผูชายไทยนักเที่ยวทั้งหลายก็มีนิสัยสบายๆ ตามประสาคนไทย ไมคอยใสใจเรื่อง
การใสถุงยางอนามัย ชอบผจญภัย หรือเสี่ยงนิดๆ ตื่นเตนดี บางก็อายที่จะไปซื้อถุงยางอนามัย หรือ
อายที่ผูหญิงจะหาวาปอด ไมแนจริง หรือไมเชื่อใจ เลยมักจะไมคอยชอบใชถุงยางอนามัยเวลาออกศึก 
และยิ่งถาไดกินเหลา หรือเสพยายอมใจเขาไปดวย ความกลาหรือความคึกคะนองก็ยิ่งมีมากขึ้น 
และลืมไปวาควรปองกันตัวอยางไร ในขณะที่หญิงบริการเองก็ไมคอยมีสิทธิจะตอรอง เพราะถา
ตอรองมาก แขกไมเอาก็ไมไดเงิน เขาตํารา “กลัวอดมากกวากลัวเอดส” อีกทั้งอาชีพที่ทําก็เปน
อาชีพผิดกฎหมาย จะไปตอรอง หรือเรียกรองกับลูกคา นายจาง หรือกับเจาหนาที่ของรัฐก็คง
ลําบาก อยางไรก็ตาม ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุที่ทําใหโรคเอดสระบาดทางเพศพาณิชยกันมาก
ในชวง 10 ปแรกของการแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย 
 ตองขอบคุณหลายๆ ฝายที่ชวยกันประชาสัมพันธ เร่ืองโรคเอดส และเรื่องถุงยางอนามัย 
ทําใหในปจจุบันคนไทยใชบริการทางเพศนอยลง และมีอัตราการใชถุงยางอนามัยสูงขึ้น ประกอบกบั
ธุรกิจทางเพศพาณิชย ก็มีการใสใจเรื่องเอดส และการใชถุงยางอนามัยมากขึ้น แตที่นากลัว คือ 
คนไทยหันไปมีพฤติกรรมทางเพศในลักษณะที่ไมตองซื้อหามากขึ้น คือ มั่วกันเองระหวางเพื่อนฝูง 
หรือคนรูจัก หรือคนที่สบตากันปุปก็ปงเลย บางครั้งก็แลกคูกันดวย โดยคิดวาคนเหลานี้เปนพวก
สมัครเลน เปนนิสิตนักศึกษา กําลังหาประสบการณคงไมติดเอดส เลยมักจะไมใสถุงยางอนามัย 
โดยหารูไมวากอนจะมาถึงเราไดผานมือใครอื่นมาแลวกี่คน นี่คือสาเหตุการติดเอดสทางเพศสัมพันธ
ในปจจุบันบางคนชอบ “เปดบริสุทธิ์เด็ก” ชอบนิสิตนักศึกษา ดารา นักรองนางแบบ จายแพงๆ 
ก็ยอมคิดวาของแพงนาจะดีก็เลยติดเอดส ลักษณะเดียวกันกับผูชายหลายคนติดเอดสจากเมียนอย 
เลยทําใหเมียหลวงพลอยรับกรรมดวย ผูหญิงไทยสวนใหญ จะโชกโชนทางเพศนอยกวาผูชาย 
สวนใหญจะเปนฝาย “ถูกฟน” มากกวาจะเปนผูไปฟนผูอ่ืน โอกาสที่ผูหญิงจะขอใหแฟนหรือสามี        
ใสถุงยางอนามัยเพราะไมรูวาไปมีนอกมีในกับคนอื่นทําไดยาก เพราะสังคมไทย หรือครอบครัวไทย
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ผูชายจะเปนใหญ และถาไปขออยางนั้น แสดงวาไมไวใจกัน เดี๋ยวก็เปนเรื่องใหญ ทัศนคติเหลานี้
ตองแก 

 2.3 ทําอยางไรจึงจะไมติดเชื้อ หรือทําอยางไรจึงจะมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย 
  (1)  “ถาไมมีเพศสัมพันธก็จะไมติดเอดส” เปนคําพูดแบบกําปนทุบดิน ซ่ึงถูกตอง 
100 เปอรเซ็นต พระ แมชี หรือหญิงที่รักษาความโสด (และสด) จริงๆ ก็จะไมมีทางติดเอดสไดจาก
เพศสัมพันธ 
  (2) ความรูสึกทางเพศเปนธรรมชาติของมนุษยเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน 
ความถี่ ความรุนแรง และการสนองตอบตอความรูสึกมากนอยแตกตางกันในแตละบุคคล และเปน
ส่ิงที่ควบคุมกันไดจากการเรียนรู หรือจากการฝก และควบคุมจิตใจของตนเอง เชน ความรูสึกดังกลาว
จะมีนอยลงในสมณะเพศที่เครงครัดตอหลักธรรมทางศาสนา การออกกําลังกาย หรือการมีกิจกรรม
ผอนคลายอื่น เชน การเลนดนตรีจะชวยเบี่ยงเบน หรือบรรเทาความรูสึกทางเพศไดในระดับหนึ่ง 
  (3)  ถาความรูสึก และความตองการทางเพศมีมาก ก็อาจ “ชวยตัวเอง” หรือ               
“ทําตัวเอง” เพื่อผอนคลายความรูสึก หรือความตองการของตัวเองลงได เชน การใชมือจับ ลูบ 
หรือถูตามอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ที่มีความไวในการรับความรูสึกทางเพศ เชน หัวนมของ
ตัวเอง ทั้งหญิง และชายสามารถ “ชวยตัวเอง” ได โดยการทําเชนนี้อาจถึงหรือไมถึงจุดสุดยอดของ
อารมณ (ไคลแมกซ) ก็ได การไดทําเชนนี้ ก็จะทําใหอารมณทางเพศสงบลงระยะหนึ่ง การกระทํา
ดังกลาวไมใชส่ิงผิดปรกติ แตควรใหมีความถี่พอดีๆ อยาไปหมกมุน หรือฝงจิตฝงใจกับมันมากไป 
จะทําใหเสียการงานอื่นๆ 
  (4) การสื่อสารระหวางกันเพื่อการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การที่คน 2 คนรักกัน 
เชน หญิงกับชาย ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง มาอยูใกลกัน โอกาสที่จะกระตุนใหเกิดความรูสึก
ทางเพศจะยิ่งมากขึ้น ยิ่งใกลชิดกันมากขึ้น หรือนานขึ้น ระดับความรูสึก และความตองการทางเพศ
จะยิ่งมีมากขึ้น เราตองมีสติ ตองรูจักควบคุมระดับอารมณ และพฤติกรรมแสดงออกใหพอดี ๆ อยา
ใหเกิดการกระทําที่เปนการหักหาญน้ําใจของอีกฝายหนึ่ง หรือเปนการกระทําผูกมัดตนเองถาเรายัง
ไมพรอมที่จะรับผิดชอบ หรือไมไดรักเขาจริงตามคําโบราณที่บอกวา “อยาชิงสุกกอนหาม”
นอกจากนี้ตองระมัดระวังผลเสียตางๆ ที่อาจเกิดตามมา เชน การเสื่อมเสียช่ือเสียง การฟองรองวา
ลวงละเมิดทางเพศ การตั้งครรภ การติดเชื้อกามโรค และการติดเอดส เปนตน 
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 การตอบสนองระหวางคน 2 คน ที่มีความรักกัน สามารถทําไดหลายรูปแบบ จากระดับ
นอยไปหามาก ดังนี้ 
 (4.1) การพูดจาพรอดรักกันดวยคําหวาน  
 (4.2)  การจับเนื้อตองตัวกัน 
 (4.3)  การจูบกัน 
 (4.4)  การใชมือสําเร็จความใครใหกันและกัน 
 (4.5)  การใชปากสําเร็จความใครใหกันและกัน 
 (4.6)  การรวมเพศกันโดยสอดใสอวัยวะเพศ 
  การมีปฏิสัมพันธทางเพศถึงขั้นที่มีการสอดใสอวัยวะเพศเขาไปในชองคลอด หรือ
ชองทวารหนักของอีกฝายหนึ่ง เปนขั้นตอนที่หนุมสาวสวนใหญ ถือวาเปนจุดสุดยอดไดขึ้นสวรรค 
และเปนขั้นตอนที่หนุมๆ ถือวา “ฟนสําเร็จ” หรือไดเผด็จศึก โดยอาจไมรูเลยวาคนที่ถูกฟนจะรูสึก
เจ็บปวดทั้งกาย และใจ อยางไร และไมเคยคิดเลยวา ถานองสาวตน หรือลูกสาวตนถูกไอหนุมฟน
แบบนี้บาง เราผูเปนพอ หรือผูเปนพี่จะรูสึกอยางไร นอกจากนี้ บางทีแทนที่จะไดขึ้นสวรรค กลับ
จะตกนรกเพราะติดเอดส เนื่องจากการรวมโดยมีการสอดใสอวัยวะเพศจะเสี่ยงตอการติดเชื้อ
กามโรค และเชื้อเอดสมากที่สุดตามเหตุผล ที่กลาวแลวขางตน 
 ดังนั้น ถาจะมีการรวมเพศกัน ตองไตรตรองใหดี ตองมั่นใจวาคนๆ นี้ คือคนที่เราอยาก
แตงงานดวย คนๆ นี้คือคนที่เราอยากใหเปนแม หรือพอของลูกเรา และตองหาทางรวมเพศอยาง
ปลอดภัย กลาวคือ ตองใสถุงยางอนามัยทุกครั้ง นอกจากจะไปตรวจเอดสมาแลว ไมเจอทั้งคู และ
ไดตรวจซ้ํา ในชวง 3-6 เดือน และทั้งคูไมไดนอกใจ หรือปนรักใหคนอื่นตลอดชวง 3-6 เดือนนั้น 
จึงจะเลิกใสหรือไมใสถุงยางอนามัยได 
 การรวมเพศไมควรทํารุนแรงเกินไปหรือทําทาพลิกแพลง เชน เขาประตูหลัง เพราะอาจ
ทําใหเกิดการฉีกขาดไดงาย ทําใหติดกามโรค และติดเอดสไดงายขึ้น 
 การใสถุงยางอนามัยก็ตองฝกหัดใสใหถูกตองไมใหมีกระเปาะโปงพองที่ปลายจนคลาย
ลูกโปง เพราะอาจแตกไดถาไดรับการเสียดสี และหามใชน้ํามัน น้ําลาย หรือวาสลีนในการทาหลอ
ล่ืน เพราะทําใหยางเปอยงาย ตองใชสารหลอล่ืนประเภทที่ละลายน้ําได เชน เค-วาย เจล และท่ี
สําคัญ คือ ถุงยางที่ใชตองไมหมดอายุ หรือตองไมเก็บในสภาพที่รอนจัด หรือเย็นจัด จึงจะมั่นใจวา
ถุงยางจะไมแตกไมร่ัว ถามีการใชงานในระดับธรรมดา การใชถุงยางอนามัยในการรวมเพศ บางคน
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ถือวาเปนการไมใหเกียรติกัน หรือไมไวใจกัน จริงๆ แลวคนเราไวใจหรือเชื่อใจกันยากแมจะเปน
สามี-ภรรยากันดังนั้น เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อความไมประมาท หรือถามีความไมแนใจ             
ใสถุงยางอนามัยไวกอนปลอดภัยกวา หรือพูดใหเพราะคือ เปลี่ยนจากความไมไวใจเปนหวงใย 
ความไมเขาใจจะไดหมดไป 

 2.4 สถานที่ที่สามารถหาถุงยางอนามัยได 
  ถุงยางอนามัยเปนของใชสวนตัวปกติที่สามารถหาซื้อไดตามรานสะดวกซื้อ ราน
ขายของชํา และรานขายยาทั่วไป กอนซื้อตองดูใหดีวายังไมหมดอายุ และมีการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจขอรับฟรีไดตามคลินิกกามโรค หรือคลินิกวางแผนครอบครัว
ตามโรงพยาบาลทั่วไป ตามที่ทําการสาธารณสุขอําเภอ และสาธารณสุขจังหวัด  

3.   ความเสี่ยงจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน 
 เข็มฉีดยาเสพติดที่ใชรวมกันหลายคนมีโอกาสที่จะแพรเชื้อเอดสไดมาก เพราะสวนใหญ
จะลางทําความสะอาดฆาเชื้อโรคไมหมด ดังนั้น ถามีคนใดคนหนึ่งที่ติดเอดสใชเข็มนั้น ก็จะทําให
คนอื่นๆ ที่ใชเข็มและกระบอกฉีดอันเดียวกันติดเอดสไดดวย เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นในชุมชน
แออัด ในโรงพัก และในคุก บางคนอาจบอกวามีเข็มไวใชคนเดียว เก็บซอนไวอยางดี แตหารูไมวา
มีคนอื่นแอบมาขอยืมใช เลยแอบฝากเชื้อเอดสไวดวย ดังนั้น ถาจะปลอดภัยตองใชเข็มทีเดียวทิ้ง 

4.   จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อเอดส 
 มีวิธีเดียวที่จะรูไดคือ การตรวจเลือด ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนา สามารถใชน้ําลาย 
และปสสาวะตรวจแทนเลือดได บริษัทประกันชีวิตจึงนิยมใชเพราะสะดวก และคนที่ถูกตรวจก็
อาจไมรูตัว โดยทั่วไปจะตรวจหาแอนติบอดียหรือภูมิคุนเคยตอเชื้อเอชไอวี ในเลือดของคนที่
ติดเชื้อจะมีแอนติบอดียหรือโปรตีนตอเอชไอวี สวนในน้ําลายและในปสสาวะก็ไมนําเชื้อเอดส 
เพราะมีปริมาณไวรัสเอชไอวีนอยมากหรือไมมีเลย 
 คนที่สัมผัสกับเชื้อเอชไอวีไมจําเปนวาจะตองติดเชื้อเสมอไป ขึ้นอยูกับปริมาณเชื้อ 
ภูมิตานทานของผูสัมผัส และปจจัยอ่ืนๆ ที่ยังไมทราบชัด เชน การมีเพศสัมพันธกับคนที่ติดเชื้อ 1 คร้ัง 
มีโอกาสจะติดเชื้อเอดสไดรอยละ 0.1-1 หรือการที่ถูกเข็มที่เปอนเลือดเอชไอวีตํา มีโอกาสติดเอดส
ไดรอยละ 0.3 หรือลูกที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอดส มีโอกาสติดเอดสจากแมไดรอยละ 20-30 เปนตน 
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แอนติบอดียจะเกิดหลังติดเชื้อแลว 6 สัปดาหถึง 3 เดือน ดังนั้นหลังไปสัมผัสเชื้อมา ตองรอ 2-3 
เดือน จึงจะตรวจเอดสไดผลที่นาเชื่อถือ หรือตรวจครั้งแรกไมเจอก็ตองรอตรวจซ้ําใหมในอีก 3-6 
เดือนจึงจะแนใจ นอกจากจะตรวจหาแอนติบอดียเพื่อดูการติดเชื้อเอชไอวีแลว ยังสามารถตรวจหา
ตัวเชื้อเอชไอวีในเลือดโดยตรงเลยก็ได ซ่ึงมีความไวมากกวาการตรวจหาแอนติบอดีย แตวิธีการ
คอนขางยาก มีไมกี่โรงพยาบาลที่สามารถตรวจหาได และราคาแพง 

 4.1  ใครหรือเมื่อไหรจึงควรตรวจเอชไอวี 
  - ทุกคนที่มีอาการที่คลาย หรือใกลเคียงกับโรคเอดส 
  -  คนที่มีพฤติกรรมทางเพศ หรือการใชยาเสพติดที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี 
  -  กอนมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับคนรัก 
  -  กอนแตงงาน 
  -  กอนวางแผนวาจะมีบุตร หรือกอนตั้งครรภ 
  -  ขณะไปฝากครรภ 
  -  เมื่อทราบหรือคาดการณลวงหนาไดวาจะตองถูกบังคับใหตรวจเอดส เชน            
ไปสมัครงาน ไปทําประกันชีวิต หรือกอนการผาตัด ก็อาจไปตรวจเอดสใหรูกอน เพื่อจะไดตัดสินใจ
ลวงหนาวายังจะไปดีหรือไม ความลับจะรั่วไหลหรือไม 

 4.2  มีประโยชนอยางไรที่รูวาตัวเองติดเชื้อเอชไอวี 
  -  จะไดปองกันคนที่เรารักไมใหติดเชื้อเอดสตามเรา 
  -  จะไดปองกันตัวเองไมใหเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น หรือรับเชื้อโรคอื่นๆ ซ่ึงจะทําให
เชื้อเอดสกําเริบ 
  -  จะไดดูแลสุขภาพตัวเองใหใกลชิด 
  -  จะไดไปพบแพทยเพื่อรักษาโรคแทรกซอนแตเนิ่นๆ จะไดไมเปนมากจน
เยียวยาไมทัน 
  -  จะไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสไดทันทวงที ซ่ึงจะไดผลดีกวาเมื่อเร่ิม
ใชยาตอนเปนมากแลว 
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 4.3  ไปตรวจเอชไอวีที่ใด 
  -  โรงพยาบาลตางๆ สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไดทุกแหง 
  -  สถานที่ตรวจที่ดีที่สุดคือสถานที่ที่มีบริการใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งกอนและ
หลังการตรวจ และมีการรักษาความลับของผูที่ถูกตรวจไมวาจะตรวจเจอ หรือตรวจไมเจอ เชน ไม
ตองบอกชื่อ ที่อยู หรือเบอรโทรศัพท ตัวอยางเชน คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย หรือคลินิก
ลักษณะเดียวกัน ตามสํานักงานสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ 
 ท่ีสําคัญคือ : ผูที่จะไปตรวจเอชไอวีตองอยากตรวจ หรือสมัครใจไปตรวจดวยตนเอง 
เพราะถาถูกใครบังคับ หรือสงไปตรวจ คนๆ นั้นจะตองรูผลดวย ทําใหไมเปนความลับ อาจเกิด
ผลเสียตอผูถูกตรวจ และผูถูกตรวจเองก็อาจไมไดประโยชนเต็มที่จากการตรวจนั้นๆ 

 4.4  เมื่อทราบผลการตรวจเลือดควรจะบอกใครไหม 
  -  ผูที่ถูกตรวจเลือดจะเปนผูที่รูผลการตรวจเพียงคนเดียวเจาหนาที่โรงพยาบาล 
หรือคลินิกนิรนามไมมีสิทธิที่จะบอกผลการตรวจเลือดของเราใหผูอ่ืนทราบ ซ่ึงจะเปนกรณีอยาง
ในคลินิกเพราะเราไปตรวจและฟงผลเองคนเดียว (ไมมีใครประกบมาดวย) และโรงพยาบาล/
คลินิกก็ไมรูวาเราคือใคร ถาเราไมไปฟงผลเขาก็ไมรูจะไปบอกใคร 
  -  เปนความจริงที่เรารูผลเลือดแลว เราอาจไมจําเปนตองบอกใครก็ได เพราะถา
บอกไปก็มีแตจะกอใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกเรา และคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งถากรณีผลเลือด
เปนบวก 
  -  แตเราตองคิดถึงคูนอนของเราซึ่งเปนคนที่เรารักกอน เพราะโอกาสที่เขาจะติด
จากเรามีสูง หรือเขาอาจจะยังไมติดก็ได แตก็จะตองรับรู และเขาใจเพื่อปองกัน ดังนั้น คนที่เราตอง
บอกผลการตรวจเลือดบวกของเราใหรูมากที่สุด คือ คูนอนของเรา เพื่อที่เขาจะไดไปตรวจบาง 
และเริ่มตนในการใชถุงยางอนามัย ระหวางการรวมเพศทันที เพราะถาไมบอก และไมปองกัน              
ถาเขาติดเชื้อขึ้นมาภายหลัง เราเทากับฆาคนตายโดยเจตนา ซ่ึงมีความผิดทางอาญาดวย 
  -  เปนความจริงที่การบอกผลเลือดเอดสใหคนอื่นทราบ เปนที่ยากสําหรับบางคน 
และบางกรณี บางครั้งอาจตองคอยๆ บอกทีละนิดๆ บางครั้งอาจตองขอใหแพทย หรือพยาบาล
ชวยบอกโดยเจาตัวอยูดวย 
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  -  ญาติพี่นอง พอแม เพื่อนฝูงไมจําเปนตองรูวาเราติดเชื้อเอดส ถาเราไมอยากให
เขารู ผูติดเชื้อบางคนก็อยากจะใหญาติ หรือเพื่อนสนิทบางคนรูเร่ืองของเขาเพื่อจะไดมีคนคอย
ปรับทุกขบาง การที่ไดระบายทุกขไปบาง อาจรูสึกสบายขึ้น ผูติดเชื้อบางคน อาจตองบอกผลเลือด
ใหญาติบางคนรู เพื่อใหเขาชวยเหลือคารักษาพยาบาล หรือชวยดูแลในขณะที่เจ็บปวยมาก              
“อยากลัวจนเกินกวาเหตุวาทุกคนจะรังเกียจเราถารูวาเรา ติดเอดส บางครั้งการพยายามไปปดบังเขา
อาจทําใหเกิดทุกขมากขึ้นไปอีก” 
 
 
 


