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องคประกอบที่จะทําใหติดเชื้อ / แพรเชื้อเอชไอวี
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โดยเกรกอรี่ คารล
หลักสี่ประการนี้จะชวยใหสมาชิกเว็บไซตสามารถประเมินไดวาพฤติกรรมตาง ๆ มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีมากนอยเพียงใด
การที่จะติดเชื้อเอชไอวีไดนั้นจะตองมีเงื่อนไขครบถวนตามหลักสี่ประการดังนี้
o
o
o
o

ทางออก – เชื้อไวรัสตองออกมาจากรางกายของผูติดเชื้อ
อยูรอด – เชื้อไวรัสตองอยูในสภาวะที่สามารถมีชีวิตอยูรอดได
เพียงพอ – ตองมีปริมาณของเชื้อไวรัสมากพอที่จะทําใหเกิดการติดเชื้อได และ
ทางเขา – เชื้อไวรัสตองเขาสูกระแสเลือดของอีกคนหนึ่ง

ความเสี่ยงสูง
â
ความเสี่ยงปานกลาง
â
ความเสี่ยงต่ํา
â
ไมมีความเสี่ยง

เราสามารถประเมินไดวาพฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมใดทีม่ ี “ความเสี่ยงสูง”
“ความเสี่ยงปานกลาง” “ความเสี่ยงต่ํา” และ “ไมมีความเสี่ยง”
ตอการติดเชื้อเอชไอวี
ซึ่งระดับความเสี่ยงจะสูงหรือต่ํานั้นก็จะขึ้นอยูกับบริบทและการกระทําในขณะที่มี
เพศสัมพันธดวย
แมวาพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทําบางอยางอาจมีความเสี่ยงต่ําตอการติดเชื้อ
เอชไอวี
แตพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นอาจทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพั
นธอื่น ๆ

พฤติกรรมทางเพศตาง ๆ
Ø จูบอยางดูดดื่ม - ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: มีเชื้อเอชไอวีในน้ําลายของคนที่ติดเชื้อนอยมาก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีในน้ําลายไมเพียงพอที่จะทําใหแพรเชื้อไปยังผูอื่นได
อยูรอด: น้ําลายมีสภาพเปนดาง หากเชื้อเอชไอวีสัมผัสกับน้ําลายของคนที่ไมติดเชื้อมันก็จะ
ถูกทําลายไป
ทางเขา: อาจมีความเสี่ยงไดในกรณีที่เปนแผลที่มีเลือดออกในปาก แตคนเราก็คงจะไมจูบกันหากเปนแผลเชนนั้น
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus (HPV)
โรคเริมที่ปาก
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอและบี
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หูดขาวสุก
ซิฟลิส
การจูบกันสามารถแพรเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได แผลบริเวณรอบ ๆ ปากที่มีลักษณะนูนบวมแดงและเปนหนอง
อาจเกิดจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธชนิดใดชนิดหนึ่ง
Ø การเลีย - ไมมีความเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ําตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: มีเชื้อเอชไอวีในน้ําลายของคนที่ติดเชื้อนอยมาก [เชื้อเอชไอวีอาจออกมาจากแผลที่ผิวหนังได]
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีในน้ําลายไมเพียงพอที่จะทําใหแพรเชื้อไปยังผูอื่นได
[หากมีเลือดออกมาจากแผลก็อาจมีปริมาณเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได]
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีไมสามารถอยูรอดไดเมื่ออยูในอากาศ [เชื้อเอชไอวีไมสามารถอยูรอดไดหากอยู
ในอากาศเปนเวลานานและจะถูกทําลายโดยน้ําลายของคนที่เลีย]
ทางเขา: การเลียผิวหนังปกติจะไมมีทางที่เชื้อเอชไอวีจะเขาสูรางกายได [ยกเวนคนที่เลียมีแผลเปดทีล่ ิ้น
ริมฝปากหรือที่เหงือก]
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
หนองในแท
หนองในเทียม
ซิฟลิส
โรคเริม
เชื้อไวรัส HPV และหูด
พยาธิ
สามารถติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียไดหากลิ้นสัมผัสกับปาก ทอปสสาวะหรือทวารหนัก
หากไมใชลิ้นเลียบริเวณเหลานี้ก็จะไมมีความเสี่ยง การใชแผนยาง dental dam
หรือแผนพลาสติกปดทับบริเวณที่จะเลียกอน ก็จะชวยปองกันการติดเชื้อได
Ø การใชอวัยวะเพศถูไถ - ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: อาจมีทางออกหากการถูไถทําใหถึงจุดสุดยอด
เพียงพอ: ในกรณีนี้อาจมีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีอยูร อดไดไมนานหากอยูนอกรางกาย
ทางเขา: ไมมีทางที่เชื้อเอชไอวีจะเขาสูรางกายได
นอกจากมีบาดแผลหรือแผลเปอยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธบริเวณอวัยวะเพศ
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โลน
ซิฟลิส
เริมที่อวัยวะเพศ
โรคหิด
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
พยาธิ
หากใชอวัยวะเพศถูไถภายนอกเสื้อผา
ก็จะไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือแพรเชื้อไวรัสแตอาจติดหรือแพรเชื้อโลนหรือโรคหิดได สวนซิฟลิส
เริมที่อวัยวะเพศและเชื้อไวรัส HPV อาจติดตอไดโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง
Ø ชวยกันสําเร็จความใคร – ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? ไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ํา
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและลักษณะของการสําเร็จความใคร
ทางออก: เชื้อเอชไอวีอาจออกมาพรอมกับการหลั่งจากการสําเร็จความใคร
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เพียงพอ: เชื้อเอชไอวีที่ออกมาพรอมกับการหลั่งมีปริมาณเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีอาจสามารถอยูรอดได ขึ้นอยูกับบริบทนั้นๆ
ทางเขา: หากหลั่งออกมาใกลกับชองทวารหนักหรืออวัยวะเพศ ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้น
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ซิฟลิส
เชื้อไวรัส HPV และไวรัสตับอักเสบบี
อาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดหากใชมือชวยสําเร็จความใครแลวน้ําอสุจิสัมผัสและเขาไป
ในแผลที่มือ ฉะนั้นควรปองกันไมใหน้ําอสุจิสัมผัสกับบาดแผล และควรตรวจดูผิวหนัง
มือและนิ้วมือวามีบาดแผลหรือไมกอนใชมือชวยสําเร็จความใคร
Ø ใชนิ้วมือกระตุนทวารหนัก - ไมมีความเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ําตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: ไมมีทางออกของเชือ้ เอชไอวีหากไมมีแผลที่นิ้วและทวารหนัก
เพียงพอ: หากมีแผลก็อาจมีเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่เพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในเยื่อบุของทวารหนัก
ทางเขา: ไมมีทางเขา เวนแตจะมีแผลที่นิ้วและทวารหนัก

อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
อาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหากสัมผัสกับอุจจาระและอาจติดโรคอื่น ๆ ไดแก
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
พยาธิ (พยาธิลําไส เชน Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum
หากอุจจาระเขาทางปาก)
ซิฟลิส
เริม
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
หนองในเทียม
โรคอื่น ๆ
หากไมมีแผลที่นิ้วและทวารหนักก็จะเสี่ยงตอการติดโรคนอยมาก
แตหากมีบาดแผลที่นิ้วหรือมีการฉีกขาดที่ทวารหนักก็ไมควรใชนิ้วมือกระตุนทวารหนัก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่กลาวมาแลวขางตนสามารถติดไดทางเลือด น้ําอสุจิ และสารคัดหลั่ง
ไมควรใหนิ้วมือที่ใชกระตุนทวารหนักสัมผัสกับปากและอวัยวะเพศและหลังเสร็จกิจควรลางมือใหสะอาดเพื่อปองกันกา
รติดเชื้อ
Ø เสพยาเสพติด (ไมไดฉีด) กอนมีเพศสัมพันธ เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การเสพยาเสพติดกอนมีเพศสัมพันธอาจทําใหบุคคลนั้นลืมไปวาตองมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย
นอกจากนี้การเสพยาเสพติดยังสงผลกระทบตอการบังคับกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวซึ่งจะทําใหสวมถุงยางอนามัยอยา
งไมถูกวิธี
Ø ดื่มเหลากอนมีเพศสัมพันธ - เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การดื่มเหลากอนมีเพศสัมพันธอาจทําใหบุคคลนั้นลืมไปวาตองมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย
นอกจากนี้การดื่มเหลายังสงผลกระทบตอการบังคับกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวซึ่งจะทําใหสวมถุงยางอนามัยอยางไมถู
กวิธี
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Ø ใชกระบอกฉีดยาหรือเข็มฉีดยารวมกัน - เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ยังอาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งไวรัสตับอักเสบบีและซี
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากคนที่ติดเชื้อแลวเขาไปในเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาได
เพียงพอ: อาจมีเชื้อเอชไอวีในเลือดที่ตกคางอยูในเข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยามากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดในเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาได
ทางเขา: การใชเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ปนเปอนรวมกับผูอื่นสามารถแพรเชื้อเอชไอวีเขาสูกระแสเลือดไดโดยตรง
(ปกติมักจะฉีดยาเสพติดเขาสูกระแสเลือดโดยตรง)
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบบีและซี
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถอยูภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
ดังนั้นจึงควรทําความสะอาดเข็มและกระบอกฉีดยาดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีความเขมขนสูง (ไฮโปคลอไรท 5.25%)
ซึ่งสามารถทําลายเชื้อเอชไอวีไดโดยใชเวลา 30 วินาที
อยางไรก็ตามหากจะฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่อาจตกคางอยูในกระบอกฉีดยาและ/หรือคุกเกอรจะตองแชน้ํายาทิ้งไวในก
ระบอกฉีดยาและคุกเกอรอยางนอย 2 นาทีเต็ม
แตทั้งนี้ก็ยังไมสามารถยืนยันไดวาน้ํายาจะสามารถฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดหรือไม แมวาจะแชน้ํายาทิ้งไวใน
อุปกรณนานมากกวา 2 นาทีก็ตาม
Ø การสักผิวหนัง
ตองมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและบริบทในการสักผิวหนังเพื่อจะบอกไดวามีความเสี่ยงหรือไม
หากเปนการสักยันตแบบพื้นบานโดยใชเข็มสักแบบยาวที่ใชกันในวัด
ก็อาจมีความเสี่ยงสูงเพราะมีเลือดออกและอาจมีการสักยันตใหคนหลายคนตอเนื่องกันโดยใชเข็มสักอันเดียวกัน
ควรใชหลักสี่ประการในการตัดสินวามีความเสี่ยงในระดับไหน สวนความเสี่ยงจากการสักในรูปแบบอื่นๆ
จะขึ้นอยูกับวามีการเปลี่ยนเข็มหรือมีการทําความสะอาดเข็มหรือไม
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบบีและซี
อาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีได ขึ้นอยูกับวามีการใชเข็มซ้ําและทําความสะอาดเข็มหรือไม
และอาจจะติดเชือ้ จากหมึกที่อยูในเข็มที่ปนเปอนไดอีกดวย
Ø ใชลิ้นเลียทวารหนัก - ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีแตอาจติดไวรัสตับอักเสบเอ หากสัมผัสกับอุจจาระ
นอกจากนี้ยังอาจเสี่ยงตอการติดไวรัสตับอักเสบบีและไวรัส papilloma หากเปนหูดหงอนไก
ทางออก: ไมมีทางออกของเชื้อเอชไอวีหากไมมีการรวมเพศทางทวารหนักกอนใชปากกับทวารหนัก
เพียงพอ: อาจมีเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่เพียงพอหากมีเลือดออกจากการรวมเพศทางทวารหนัก
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา: ไมมีทางเขา เวนแตจะมีแผลในปาก
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคพยาธิ
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
หนองในเทียม
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หากเปนไปได ควรตรวจดูกอนวาทวารหนักมีอาการของโรคหรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม เชนเปนรอยโรค เปนแผลเปอย
เปนตุม เปนแผลฉีกขาด มีสีแดง มีเลือดออกหรือมีอาการอักเสบ หากพบความผิดปกติเหลานี้
ไมควรใชลิ้นเลียทวารหนักเด็ดขาด การมีแผลเปดจะทําใหแพรเชื้อโรคไดงายขึ้น เชื้อโรคตาง ๆ
ยกเวนเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถติดตอไดทางผิวหนัง ชองทวารหนักที่เปนปกติจะมีสีชมพู
ไมมีตุมแผลและไมมีรอยโรค
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่มักติดตอจากการใชลิ้นเลียทวารหนักไดแกไวรัสตับอักเสบเอและพยาธิ
เนื่องจากไวรัสตับอักเสบเอมักจะติดตอไดจากการที่ปากสัมผัสกับอุจจาระและสามารถติดตอไดแมวาผิวหนังจะไมเปนแผ
ลหรือรอยโรคก็ตาม ผูที่มีความเสี่ยงจึงควรฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ
และบี ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบซี กอนใชลิ้นเลียทวารหนักจึงควรทําความสะอาดบริเวณนั้นเสียกอน
Ø ใชปากกับอวัยวะเพศชายโดยไมสวมถุงยาง ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? –
ฝายที่ใชปากมีความเสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงปานกลางตอการติดเชื้อเอชไอวี
ฝายที่ใสอวัยวะเพศเขาไปในปากของอีกฝายหนึ่งไมมีความเสี่ยง
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีสามารถออกมากับน้ําหลอลื่นและน้ําอสุจขิ องฝายที่เอาอวัยวะเพศใสเขาไปในปาปากของอีกฝายห
นึ่ง
เพียงพอ: ปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในชวงเวลาหนึ่งหากมีปริมาณมากพอ
แตหากมีปริมาณนอยก็อาจจะถูกน้ําลายของอีกฝายหนึ่งทําลายไปจนหมด
ทางเขา: อาจไมมีทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูกระแสเลือดโดยตรงแตอาจเขาไดหากมีแผลในปาก (เหงือกและเยื่อบุ)
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
หนองในแท
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
หูดขาวสุก
ซิฟลิส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถติดตอไดจากน้ําหลอลื่นหรือสารคัดหลั่งที่ไหลออกมา
จากอวัยวะเพศชายกอนการหลั่ง
หากสงสัยวาคูนอนของคุณอาจติดโรคและไมไดสวมถุงยางอนามัยในขณะทีม่ ีเพศสัมพันธกค็ วรใหใชวิธีหลั่งขางนอกแท
น ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดอยางมาก
นอกจากนี้ควรจะรักษาสุขภาพเหงือกและภายในปากใหดีและระวังอยาใหมีบาดแผลหรืออยาใหมีเลือดออก
และไมควรมีเพศสัมพันธทันทีหลังจากแปรงฟนหรือขัดฟนเพราะเหงือกกําลังระคายเคือง
หากบริเวณอวัยวะเพศชายมีรอยโรค มีแผลเปดหรือมีหนองไหลออกมา
ไมควรสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในปากเพราะอาจจะติดโรคได การหลีกเลี่ยงโรคเริมที่อวัยวะเพศ หูดที่อวัยวะเพศ
และหูดขาวสุกอาจทําไดยากเพราะโรคเหลานี้มักไมมีรอยโรคหรือมักมองไมคอยเห็น เชน
หูดขาวสุกมักเกิดขึ้นบริเวณหัวหนาวและอาจถูกขนปกคลุมจนมองไมเห็น
หากปากไปสัมผัสกับหูดนี้ไมวาจะมองเห็นไดดวยตาหรือไมก็ตามก็สามารถติดเชื้อได

Ø ใชปากกับอวัยวะเพศชายโดยสวมถุงยาง ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? – ฝายที่ใชปากไมมคี วามเสี่ยงถึงเสี่ยงต่ํา
ฝายชายที่ใสอวัยวะเพศเขาไปในปากของอีกฝายหนึ่งไมมีความเสี่ยง
ทางออก:
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เชื้อเอชไอวีสามารถออกมากับน้ําหลอลื่นและน้ําอสุจิของฝายที่เอาอวัยวะเพศใสเขาไปในปาปากของอีกฝายห
นึ่ง
เพียงพอ: ปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในชวงเวลาหนึ่งหากมีปริมาณมากพอ
ทางเขา: ไมมีทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายเพราะสวมถุงยางอนามัย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ซิฟลิส
เริมที่อวัยวะเพศ
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หูดขาวสุก
หากสวมถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีและถุงยางไมแตกก็จะไมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
แตตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณโคนอวัยวะเพศชายหรือหัวหนาว
และควรระวังไมใหฟนที่อุดหรือครอบฟนสัมผัสกับถุงยางเพราะอาจจะทําใหถุงยางฉีกขาดได
Ø ใชปากกับชองคลอด มี/ไมมีสิ่งกีดขวาง ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? - ฝายที่ใชปากมีความเสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงปานกลาง
ฝายหญิงไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมากับสารคัดหลั่งจากชองคลอดของผูหญิง
เพียงพอ: ปริมาณของเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในชองคลอด
ทางเขา: ไมมีทางเขาสูเลือดโดยตรง แตอาจมีทางเขาหากมีแผลในปาก (เหงือกและเยื่อบุ)
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบบี
ซิฟลิส
เริมที่อวัยวะเพศ
อาจติดเชื้อซิฟลิสและเริมที่อวัยวะเพศได หากฝายหญิงเปนแผลริมแข็งและมีรอยโรค
Ø มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก สวมถุงยางอนามัย - มีความเสี่ยงต่ํา
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาพรอมกับเลือดที่ออกทางทวารหนักของฝายรับได
เพียงพอ: มีปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: อาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่อวัยวะเพศในขณะมีเพศสัมพันธทางทวารหนักซึ่งจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีไดงาย
ฝายรุกจะมีความเสี่ยงสูงกวาหากเขาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและไมไดรับการรักษา
หากรักษาโรคอยางไมถูกวิธีก็อาจจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีโดยผานทางเยื่อบุในทอนําปสสาวะได
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
เริมที่อวัยวะเพศ
ซิฟลิส
การสวมถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีจะชวยลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี หนองในแทและหนองในเทียม
ไวรัสตับอักเสบบีและซี ไดเปนอยางมาก
หากถุงยางแตกในขณะที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนักควรถอนอวัยวะเพศออกมาทันทีแลวเปลี่ยนถุงยางใหมและควรสว
มถุงยางกอนอวัยวะเพศจะสัมผัสกับทวารหนัก
การสวมถุงยางอนามัยสองชั้นอาจทําใหถุงยางอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองอันแตกได
ไมควรใชสารหลอลื่นที่มีสวนผสมของน้ํามันเพราะจะทําใหถุงยางแตก ควรใชสารหลอลื่นที่มีสวนผสมของน้ําเทานั้น
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ในขณะที่สอดใสฝายรับควรใชมือขางหนึ่งชวยจับอวัยวะเพศของฝายรุกไวเพื่อใหแนใจวาสวมถุงยางเรียบรอยแลว
และในขณะที่ดึงอวัยวะเพศออกมาก็ควรใชมือชวยจับดวยเชนกันเพื่อปองกันไมใหถุงยางหลุด
และติดอยูในชองทวารหนัก
Ø มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ไมสวมถุงยางอนามัย ไมมีการหลั่ง - มีความเสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาพรอมกับเลือดที่ออกทางทวารหนักของฝายรับได
เพียงพอ: มีปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: อาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่อวัยวะเพศในขณะมีเพศสัมพันธทางทวารหนักซึ่งจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีไดงาย
ฝายรุกจะมีความเสี่ยงสูงกวาหากเขาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและไมไดรับการรักษา
หากรักษาโรคอยางไมถูกวิธีก็อาจจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีโดยผานทางเยื่อบุในทอนําปสสาวะได
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธบางชนิดจะทําใหเปนรอยโรค (แผลเปอย)
หรือทําใหมีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศชายหรือทวารหนักซึ่งสามารถมองเห็นได
แตอาการของโรคบางชนิดจะไมสามารถมองเห็นไดดังนั้นกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
ควรตรวจดูกอนวาที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักมีแผล มีเนื้องอกหรือมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นหรือไม
บางคนคิดวาหากกําลังกินยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูก็จะสามารถมีเพศสัมพันธทางทวารหนักโด
ยไมตองสวมถุงยางอนามัยไดโดยไมเสี่ยงตอการติดโรค ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด
หากยังรักษาโรคไมหายขาดยอมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไดเสมอ
นอกจากนีย้ าปฏิชีวนะก็ไมใชยาที่ชวยกําจัดเชื้อไวรัส HPV และเชื้อไวรัส HSV ที่ทําใหเกิดโรคเริมได
ผูที่ติดเชื้อควรบอกคู/คูนอนใหรูและคู/คูนอนก็ควรจะถามคําถามเกี่ยวกับอาการของโรคนั้น
ผูที่ติดเชื้อแลวก็สามารถติดเชื้อเอชไอวีสายพันธอื่น ๆ
ไดอีกซึ่งจะทําใหเปนผลเสียตอตนเองและสงผลตอการกินยาตานไวรัสโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเชื้อเอชไอวีที่ไดรับเพิ่มมาเป
นเชื้อดื้อยา ในกรณีทที่ ั้งสองคนไมติดเชื้อดวยกันทั้งคู (อยาลืมวาอาจกําลังอยูในระยะที่ตรวจหาเชื้อไมพบ)
ก็จะไมมีความเสี่ยง
กอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ควรจะคลึงทวารหนักดวยสารหลอลื่นที่มีสวนผสมของน้ําเพื่อใหกลาม
เนื้อบริเวณนั้นผอนคลายกอน การทําเชนนี้จะชวยลดการฉีกขาดของกลามเนื้อและเนื้อเยื่อและชวยไมใหมีเลือดออก
หากมีเพศสัมพันธทางทวารหนักโดยไมใชสารหลอลื่นจะทําใหชองทวารหนักฉีดขาดและเปนแผลได
Ø มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ไมสวมถุงยางอนามัย มีการหลั่ง ฝายรับมีความเสี่ยง? - มีความเสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาพรอมกับน้ําอสุจขิ องฝายรุกได
เพียงพอ: มีปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักมักทําใหมกี ารฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่อวัยวะเพศซึ่งจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีไดงาย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ดูหัวขอ มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ไมสวมถุงยางอนามัย ไมมีการหลั่ง
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Ø รวมเพศทางชองคลอดโดยไมสวมถุงยางอนามัย ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? –
ฝายหญิงมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งอาจเสี่ยงที่จะตั้งครรภอีกดวย ฝายชายเสี่ยงกลางถึงเสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีจะออกมากับน้ําหลอลื่นและน้ําอสุจิ
เพียงพอ: มีปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดชองคลอดของผูหญิง
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีสามารถเขาสูกระแสเลือดไดหากมีการฉีดขาดของเนื้อเยื่อ
เสี่ยงมากขึ้นหากเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบบีและซี
ซิฟลิส
พยาธิในชองคลอด
หนองในเทียม
โรดหิดและโลนสามารถติดตอไดจากการสัมผัสกับผิวหนังและขนในที่ลับ
และอาจติดโรคเริมและหูดที่อวัยวะเพศไดหากฝายหนึ่งเปนแผลเปอยและมีรอยโรค
นอกจากนี้ยังอาจติดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและติดไวรัสตับอักเสบบีและซีไดอีกดวย
Ø รวมเพศทางชองคลอดโดยสวมถุงยางอนามัย ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? – มีความเสี่ยง
ต่ําตอการติดเชื้อเอชไอวี แตตองใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอและใชสารหลอลื่นที่เหมาะสม
ทางออก: เชื้อเอชไอวีจะอยูในสารคัดหลั่งจากชองคลอดของผูหญิงหรือน้ําอสุจิของผูช ายที่ติดเชื้อ
เพียงพอ: มีปริมาณเชื้อเอชไอวีเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในสารคัดหลั่งจากชองคลอดของผูหญิงหรือในน้ําอสุจิ
ทางเขา:เชื้อเอชไอวีจะไมเขาสูรางกายของทั้งสองฝายหากสวมถุงยางอนามัยอยางถูกวิธแี ละใชอยางสม่ําเสมอ
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
แมวาจะสวมถุงยางอนามัยแตโรดหิดและโลนสามารถติดตอไดจากการสัมผัสกับผิวหนังและขนในที่ลับ
และอาจติดโรคเริมและหูดที่อวัยวะเพศไดหากฝายหนึ่งเปนแผลเปอยและมีรอยโรค
Ø การหลั่งขางนอก เปนวิธีที่ปลอดภัย? - เสี่ยงนอยถึงเสี่ยงปานกลาง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีออกมากับน้ําหลอลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศชายกอนการหลั่ง
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีอยูในน้ําหลอลื่นมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในชองคลอด
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีอาจเขากระแสสูเลือดไดหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อระหวางรวมเพศ
การหลั่งขางนอกไมใชวิธีที่ปลอดภัยเพราะทั้งคูอาจถอนอวัยวะเพศออกมาชาเกินไป
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
8

ดูหัวขอ มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ไมสวมถุงยางอนามัย ไมมีการหลั่ง
Ø รวมเพศทางชองคลอด ไมสวมถุงยางอนามัย แตใชวิธีคุมกําเนิดแบบอื่น – มีความเสี่ยงสูง วิธีคุมกําเนิดแบบอื่นๆ
ที่ไมใชถุงยางอนามัยไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธได
ทางออก: เชื้อเอชไอวีออกมากับน้ําอสุจิและน้ําหลอลื่นที่ออกมากอนถึงจุดสุดยอดหรือสารคัดหลั่งจากชองคลอด
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีอยูในน้ําอสุจิ
น้ําหลอลื่นที่ออกมากอนถึงจุดสุดยอดหรือสารคัดหลั่งจากชองคลอดในปริมาณมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดในชองคลอด
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีอาจเขากระแสสูเลือดไดหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อระหวางรวมเพศ

อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ดูหัวขอ รวมเพศทางชองคลอดโดยไมสวมถุงยางอนามัย
Ø มีเพศสัมพันธระหวางมีประจําเดือน สวม/ไมสวมถุงยางอนามัย - หากสวมถุงยางมีความเสี่ยงต่ํา
หากไมสวมถุงยางมีความเสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากผูต ิดเชื้อโดยอยูในน้ําอสุจิหรือประจําเดือน
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีอยูในประจําเดือนและในน้ําอสุจมิ ากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดได
ทางเขา: ไมมีทางเขาหากสวมถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี แตจะมีทางเขาหากไมสวมถุงยางอนามัย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ดูหัวขอ รวมเพศทางชองคลอดโดยไมสวมถุงยางอนามัย
Ø ใชอุปกรณที่ใชในการเสพยาเสพติดรวมกัน (เชนไมสําหรับคนยาใหเขากัน น้ํา ถวยผสมยา) มีความเสี่ยงต่ําตอการติดเชือ้ เอชไอวี
ทางออก: มีเชื้อเอชไอวีอยูในเลือดที่ติดอยูในเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ผานการใชมาแลว
เพียงพอ: ปริมาณของเชื้อเอชไอวีอาจเพียงพอที่จะทําใหติดเชื้อได ขึ้นอยูกับวิธีการฉีดยาเสพติด
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีปริมาณเพียงเล็กนอยไมสามารถอยูรอดภายนอกรางกายและเมื่อสัมผัสกับสารชนิดอื่น
ทางเขา:
เชื้อเอชไอวีมีโอกาสเขาสูรางกายโดยผานเลือดที่ตกคางอยูในเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาไดมากกวาจากอุปก
รณอื่นๆ
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบบีและซี
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถอยูภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
ดังนั้นจึงควรทําความสะอาดเข็มและกระบอกฉีดยาดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีความเขมขนสูง (ไฮโปคลอไรท 5.25%)
ซึ่งสามารถทําลายเชื้อเอชไอวีไดโดยใชเวลา 30 วินาที
อยางไรก็ตามหากจะฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่อาจคางอยูในกระบอกฉีดยาและ/หรือคุกเกอรจะตองแชน้ํายาทิ้งไวในกระ
บอกฉีดยาและคุกเกอรอยางนอย 2 นาทีเต็ม
แตทั้งนี้ก็ยังไมสามารถยืนยันไดวาน้ํายาจะสามารถฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดหรือไม แมวาจะแชน้ํายาทิ้งไวใน
อุปกรณนานมากกวา 2 นาทีก็ตาม
Ø ใชเซ็กซทอยรวมกัน - ความเสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงปานกลาง
ตองมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเซ็กซทอยที่ใชและวิธีการใช เชน
มีการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อกอนใชหรือไม เปนตน
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบบีและซี
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และอื่น ๆ
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีสามารถอยูภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
หากใชเซ็กสทอยรวมกันก็จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได ดังนั้นจึงไมควรจะใชใชเซ็กสทอยรวมกับผูอื่น
หรือหากจะใชก็ควรแชดวยน้ํายา
ฆาเชื้อที่มีความเขมขนสูง (ไฮโปคลอไรท 5.25%) อยางนอย 2 นาทีกอนนําไปใช
Ø ปสสาวะลงบนคูนอน (Watersports) – ไมมีความเสี่ยงหรือเสี่ยงนอย
ตองมีขอมูลมากกวานี้วาการปสสาวะนั้นทําในลักษณะใดจึงจะสามารถประเมินไดอยางถูกตอง
ทางออก: อาจมีเชื้อเอชไอวีอยูในน้ําปสสาวะเล็กนอย
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีไมมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: ขึ้นอยูกับวาน้ําปสสาวะเขาตา ปากหรือทวารหนักหนักของคูนอนหรือไม
ทางเขา: อาจมีทางเขาหากปสสาวะลงบนใบหนา เขาตา เขาปาก
หรือเขาไปในทวารหนักโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
หนองในแท
ซิฟลิส
หนองในเทียม
พยาธิในชองคลอด
Ø สอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ กัน โดยไมสวมถุงยาง ฝายรับเสี่ยง? – เสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากฝายรุกคนใดคนหนึ่งไดโดยอยูในน้ําอสุจิ
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
ทางเขา: การกระแทกอยางรุนแรงมักทําใหเนื้อเยื่อที่ทวารหนักฉีกขาดซึ่งจะทําใหแพรเชื้อเอชไอวีไดงาย
การสอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ
กันยิ่งจะทําใหเนื้อเยื่อที่ทวารหนักฉีกขาดไดงายขึ้น
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
Ø สอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ กัน โดยสวมถุงยาง ฝายรุกเสี่ยง? – เสี่ยงสูง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากฝายรุกคนใดคนหนึ่งไดโดยอยูในน้ําอสุจหิ รือออกมาจาก
ฝายรับหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนัก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
ทางเขา: การสอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ กันจะทําใหเนื้อเยื่อรอบๆ ทวารหนักฉีกขาดได
ซึ่งจะทําใหแพรเชื้อเอชไอวีไดงาย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หนองในเทียม
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เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
Ø สอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ กัน โดยสวมถุงยาง เสี่ยงทุกฝาย? – เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากฝายรุกคนใดคนหนึ่งไดโดยอยูในน้ําอสุจหิ รือออกมาจากฝายรับหากมีการฉีกข
าดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนัก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
ทางเขา: แมวาจะสวมถุงยางแตการสอดใสอวัยวะเพศชายสองอันเขาไปในทวารหนักพรอม ๆ
กันจะทําใหมีแรงเบียดและแรงกระแทกมากขึ้นในขณะที่มีเพศสัมพันธ
ซึ่งอาจจะทําใหถุงยางแตกและเนื้อเยื่อที่ทวารหนักหรือเนื้อเยื่อชั้นนอกของอวัยวะเพศฉีกขาดไดซึ่งจะทําใหแพรเ
ชื้อเอชไอวีไดงาย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
เริมที่อวัยวะเพศ
Ø ใชมือยัดเขาไปในทวารหนักโดยไมสวมถุงมือ ฝายใดฝายหนึ่งมีความเสี่ยง? –
มีความเสี่ยงต่ําจากการรใชมือยัดเขาไปในทวารหนัก แตจะมีความเสี่ยงสูงหากกระทําอยางอื่นรวมดวย
ตองมีขอมูลมากวานี้จึงจะสามารถประเมินไดชัดเจน
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากฝายรับไดหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนักและเชื้อเอชไอวีสามารถออ
กมาจากฝายรุกไดหากเขามีบาดแผลหรือเปนแผลเปอยที่มือ
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
ทางเขา: ไมมีทางเขาหากฝายรุกไมมีบาดแผลหรือแผลเปอยที่มือ
แตเชื้อเอชไอวีสามารถเขาไดหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนัก
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
อาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดจากการที่ฝายรุกใชมือสัมผัสกับทวารหนักของฝายรับแลวใชมือนั้นไปสัมผัสกั
บอวัยวะเพศของตัวเอง
การติดเชื้อจะขึ้นอยูกับวาฝายรุกลางมือของตัวเองใหสะอาดกอนสัมผัสกับอวัยวะเพศของตัวเองหรือไม
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอและบี
ซิฟลิส
Ø เซ็กสหมู (มากกวาสามคนขึ้นไป) ไมสวมถุงยางอนามัย ทุกคนมีความเสี่ยง? – เสี่ยงสูง
ตองมีขอมูลมากกวานี้วาแตละคนทําอะไร เชนใชปากกับอวัยวะเพศชาย ใชปากกับทวารหนัก
ใชกําปนยัดเขาไปในทวารหนัก หรือสอดใสทางทวารหนัก
และ/หรือเสพยาเสพติดในขณะมีเซ็กสหมูหรือไมจึงจะสามารถประเมินไดวามีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิหรือออกมาจากเลือดหากมี
การฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนัก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
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ทางเขา: การกระแทกอยางรุนแรงมักทําใหเนื้อเยื่อที่ทวารหนักฉีกขาดซึ่งทําใหแพรเชื้อเอชไอวีไดงาย
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
พยาธิในชองคลอด
หนองในเทียม
Ø เซ็กสหมู สวมถุงยางอนามัย ทุกคนมีความเสี่ยง? – เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง
ตองมีขอมูลมากกวานี้วาแตละคนทําอะไรบางจึงจะสามารถประเมินไดวามีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจขิ องฝายรุกหรือออกมาจากเลือดดหากมีการฉีกขาดข
องเนื้อเยื่อที่ทวารหนักของฝายรับ
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารได
ทางเขา: แมวาจะสวมถุงยางแตหากมีเพศสัมพันธหลายครั้งกับหลายคนก็อาจจะไมสวมถุงยางทุกครั้ง
การใชถุงยางอันเดียวมากกวาหนึ่งครั้งก็จะทําใหถุงยางแตกหรือฉีกขาดได
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
พยาธิในชองคลอด
หนองในเทียม
แมวาจะสวมถุงยางแตก็มีหลายโรคที่สามารถติดไดจากการสัมผัสทางผิวหนังบริเวณที่ถุงยางไมสามารถปกปดได
การใชถุงยางอันเดียวมากกวาหนึ่งครั้งอาจแพรเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บีและซีและเชื้อโรคอื่น ๆ
Ø ฝายรุกหลั่งในทวารหนักแลวฝายรุก (หรือคนอื่น) ดูดน้ําอสุจิออกมาจากทวารหนัก (Felching) ฝายใดฝายหนึ่งมีความเสี่ยง? –
เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีสามารถออกมาจากฝายรุกโดยอยูในน้ําอสุจหิ รือออกมาจากเลือดหากมีการฉีกกขาดของเนื้อเยื่อที่
ทวารหนัก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดภายในรูทวารหรือชองทวารหนักได
ทางเขา: สามารถเขาสูรางกายไดหากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่ทวารหนักหรือที่อวัยวะเพศ
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
หนองในแท
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หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
เชื้อไวรัส HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
ไวรัสตับอักเสบเอ บีและซี
ซิฟลิส
Ø มีเพศสัมพันธดวยวิธีอื่นหรือ Trick Sex
(เชนเอาอวัยวะเพศชายใสตรงระหวางตนขาหรือใตรักแรแลวถูไถเพื่อใหถึงจุดสุดยอด) ฝายใดฝายหนึ่งมีความเสี่ยง? –
มีความเสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงปานกลาง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีมีทางออก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีในน้ําอสุจิมากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีไมสามารถอยูภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
ทางเขา: ขึ้นอยูกับวิธีการ หากมีการถูไถมากเกินไปก็อาจเกิดการถลอกหรือเปนแผลบริเวณตนขาได
ซึ่งจะทําใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายของฝายรับได และหากฝายรับเพิ่งโกนรักแรก็อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สวนฝายรุกจะมีความเสี่ยงนอยกวา
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
โรคอื่น ๆ ขึ้นอยูกับวามีแผลหรือผิวหนังถลอกหรือไม
Ø การหลั่งบนใบหนา ฝายรับมีความเสี่ยง? – มีความเสี่ยงต่ําถึงเสี่ยงปานกลาง
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกมากับน้ําอสุจิของฝายรุก
เพียงพอ: มีเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหติดเชื้อได
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดไดหากเขาไปในตาหรือปาก
ทางเขา: สามารถเขาสูรางกายไดหากเขาตาหรือมีแผลในปาก
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
หนองในแท
ซิฟลิส
หนองในเทียม
พยาธิในชองคลอด
Ø ใชปากกับทวารหนัก ฝายใดฝายหนึ่งเสี่ยงหรือไม? - ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: ไมมีทางออกของเชื้อเอชไอวีหากไมมีการรวมเพศทางทวารหนักกอนใชปากกับทวารหนัก
เพียงพอ: อาจมีเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่เพียงพอหากมีเลือดออกจากการรวมเพศทางทวารหนัก
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา: ไมมีทางเขา เวนแตจะมีแผลในปาก
อาจเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปนี้
ไวรัสตับอักเสบเอ หากสัมผัสกับอุจจาระ
ไวรัสตับอักเสบบี หากใชปากหลังจากมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
เชื้อไวรัส HPV หากเปนหูดที่ทวารหนัก
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