
เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญัสําหรับเจา้ของ/ผู ้
ประกอบการ: พระราชบญัญัตกิารลดทอน
ความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022 และการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัสขุภาพ
ทางเพศ



พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 จะมผีลบงัคบัใช ้
เป็นสองวาระดว้ยกนั:

● วาระที� 1 - 10 พฤษภาคม 2022
● วาระที� 2 - 1 ธนัวาคม 2023

คําถามที�พบบอ่ย

คาํถาม: การเปลี�ยนแปลงกฎหมายมผีลบงัคบัใชก้บัฉนัหรอืไม ่หากฉนัเคยไดร้บัใบอนญุาตหรอื
ไมม่ใีบอนญุาตมากอ่น?

คําตอบ:  มผีล กฎหมายทั �งหมดจะมผีลบงัคบัใช ้กฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะมผีลบงัคบั
ใชก้บัเจา้ของ ผูป้ฏบิตังิาน และนายจา้งทกุคนภายใตก้ารลดทอนความเป็นอาชญากรรม ไมว่า่คณุจะเคย
ไดรั้บใบอนุญาตหรอืไมม่ใีบอนุญาตมากอ่นหรอืไมก่ต็าม [ลงิกไ์ปยงับทบญัญัตทิี�เกี�ยวขอ้งที�นี�]

คาํถาม: คนทาํงานบรกิารจะยงัคงตอ้งแสดงใบตรวจสขุภาพทางเพศและไดร้บัการตรวจทกุสาม
เดอืนหรอืไม?่

คําตอบ: ไมจํ่าเป็น การตรวจภาคบงัคบัสิ�นสดุลงในรัฐวกิตอเรยี ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 ซึ�ง
หมายความวา่คนทํางานบรกิารจะไมถ่กูกฎหมายกําหนดใหต้อ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศหรอืออก
ใบตรวจทกุ ๆ 3 เดอืนอกีตอ่ไป

● มาตรา 10 ของพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022
ยกเลกิมาตรา 20A ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ซึ�งกห็มายความวา่ตั �งแตว่นัที� 10
พฤษภาคม 2022 (วาระที� 1) เป็นตน้ไป กฎหมายไมไ่ดกํ้าหนดใหค้นทํางานบรกิารตอ้งเขา้รับการตรวจ
อกีตอ่ไป และคนทํางานบรกิารกไ็มต่อ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศภาคบงัคบัหรอืแสดงใบตรวจ
สขุภาพทางเพศทกุ ๆ 3 เดอืน

● กฎหมายฉบบัใหมต่ระหนักถงึความสามารถของคนทํางานบรกิารในการจัดการสขุภาพทางเพศ
ของตนเอง คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นงานบรกิารที�ปลอดภยักวา่มาโดยตลอด และคอยใช ้
กลยทุธใ์นการป้องกนัและเขา้ถงึการตรวจและการรักษาอยูเ่สมอเมื�อจําเป็น ไมใ่ชเ่พราะขอ้กําหนดทาง
กฎหมาย แตเ่พราะรา่งกายของพวกเรากค็อืธรุกจิของพวกเรา

● คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัสขุภาพทางเพศของตนเองอยูแ่ลว้ งานวจัิยพบวา่การ
ตรวจภาคบงัคบัไมไ่ดผ้ล มคีา่ใชจ้า่ยสงู และเป็นการตอกยํ�าแนวคดิที�วา่คนทํางานบรกิารเป็นพาหะนําโรค
คนทํางานบรกิารมคีวามรูร้ะดบัสงูและใชก้ารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัอยา่งจรงิจังอยูแ่ลว้จงึทําใหม้อีตัรา
ตดิเชื�อ STI และ BBV ตํ�ากวา่หรอืเทา่กบัประชาชนทั�วไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย

คาํถาม: การทาํงานขณะที�มโีรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์(STI) หรอืไวรสัที�เกดิจากเลอืด (BBV)
อยา่ง HIV ยงัคงเป็นถอืเป็นอาชญากรรรมใชห่รอืไม?่

คําตอบ: ไมใ่ช ่ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 การทํางานขณะที�ม ีSTI หรอื BBV จะไมเ่ป็นความผดิทาง
อาญาอกีตอ่ไป จะไมถ่อืวา่เป็นความผดิอกีตอ่ไปที�จะอนุญาตใหค้นทํางานบรกิารที�ม ีSTI หรอื BBV ทํา
งาน การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายนี�จะยตุกิารทําใหก้ารตดิเชื�อ HIV คอือาชญากรรมสําหรับคนทํางาน
บรกิารในรัฐวกิตอเรยี



● มาตรา 9 ของพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ได ้
ยกเลกิมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 นับตั �งแตว่นัที� 10
พฤษภาคม (วาระที� 1) จะไมถ่อืเป็นความผดิอกีตอ่ไปสําหรับคนทํางานบรกิารที�ตดิเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศ
สมัพันธห์รอืไวรัสในเลอืด  ซึ�งกห็มายความวา่คนทํางานบรกิารที�ใชช้วีติและทํางานอยูก่บัเชื�อ HIV จะไม่
มคีวามผดิทางอาญาอกีตอ่ไป และคนทํางานที�ทํางาน แมว้า่จะเป็นโรค STI หรอื BBV กไ็มม่คีวามผดิตา
มกฎหมายเชน่กนั พวกเขาไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูนี�ใหค้ณุทราบดว้ย

● การทําใหง้านบรกิาร HIV และ BBV และ STI อื�น ๆ เป็นอาชญากรรม ใชห้ลกัการเหมารวม
แทนที�จะมองตามขอ้เท็จจรงิ  การเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดกต็ามที�ม ีSTI หรอื BBV เป็นสิ�งที�ยอมรับไม่
ไดแ้ละสรา้งอปุสรรคในการเขา้ถงึการตรวจและการรักษา

คาํถาม: คนทาํงานบรกิารจาํเป็นตอ้งใชถ้งุยางอนามยัในที�ทาํงานตามกฎหมายหรอืไม?่

คําตอบ: การไมใ่ชถ้งุยางอนามยัหรอือปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลอื�น ๆ ในที�ทํางานจะไมถ่อืเป็นความผดิ
ทางอาญาอกีตอ่ไปภายใตพ้ระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 อยา่งไรกต็าม ธรุกจิและ
เจา้ของ-ผูป้ระกอบการ รวมถงึคนทํางานบรกิารสว่นตวัยงัคงถกูกฎหมายกําหนดใหดํ้าเนนิการตามสมควร
เพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารใชถ้งุยางอนามยัจนถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2)

● กอ่นหนา้นี� จะถอืเป็นความผดิที�คนทํางานบรกิารใหบ้รกิารโดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยัหรอือปุกรณ์
ป้องกนัอื�น ๆ และดําเนนิการอยา่งเหมาะสมเพื�อป้องกนั STI จากขอ้มลู ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022
(วาระที� 1) จะไมถ่อืวา่มคีวามผดิทางอาญาตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 อกีตอ่ไป
ซึ�งกห็มายความวา่คนทํางานบรกิารจะสามารถจัดการกบัสขุภาพทางเพศและใชก้ารมเีพศสมัพันธท์ี�
ปลอดภยัไดด้ว้ยตนเอง

● จนกวา่จะถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) บทบญัญัตเิฉพาะของธรุกจิงานบรกิารตาม
พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 จะยงัคงมผีลบงัคบัใช ้ซึ�งหมายความวา่แมว้า่จะ
ไมใ่ชค่วามผดิทางอาญาสําหรับคนทํางานบรกิารภายใตพ้ระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 แต่
ยงัคงเป็นขอ้กําหนดทางกฎหมายสําหรับเจา้ของ/ผูป้ระกอบการเพื�อใหแ้น่ใจวา่คนทํางานบรกิารสามารถ
เขา้ถงึถงุยางอนามยัและสารหลอ่ลื�น และดําเนนิการตามสมควรเพื�อใหม้ั�นใจวา่คนทํางานและลกูคา้ใชถ้งุ
ยางอนามยั

● ขณะที�บทบญัญัตเิฉพาะของธรุกจิงานบรกิารในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ.
2008 มผีลบงัคบัใชอ้ยู ่(จนถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023) เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บอนุญาตยงัคงสามารถเขา้ไปใน
สถานที�ที�พวกเขาเชื�อวา่เป็นสถานบรกิารหรอืบรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิารนอกสถานที�เพื�อตดิตามวา่มกีาร
ปฏบิตัติามหรอืสบืสวนการฝ่าฝืนพระราชบญัญัติ

นับตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) บทบญัญัตเิฉพาะของธรุกจิงานบรกิารในพระราชบญัญัตกิาร
สาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 จะถกูยกเลกิ หลงัจากวนันี� จะยงัคงมขีอ้กําหนดในการจัดใหส้ถานที�
ทํางานมคีวามปลอดภยัและลดความเสี�ยงอยูภ่ายใตก้ฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การใชถ้งุ
ยางอยา่งสมํ�าเสมอเป็นกลยทุธสํ์าคญัที�คนทํางานบรกิารใชเ้พื�อป้องกนั STI และ BBV

ขอ้มลูสขุภาพทางเพศสําหรับเจา้ของ/ผูป้ระกอบการ



คาํถาม: ใครบา้งที�เส ี�ยงตอ่การแพรห่รอืรบัเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์(STI) หรอืไวรสัที�เกดิ
จากเลอืด (BBV)?

คําตอบ: ใครกต็ามที�มกีจิกรรมทางเพศถอืวา่มคีวามเสี�ยง แตค่นทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นงาน
บรกิารที�ปลอดภยัและป้องกนัตนเองจาก STI ไดด้กีวา่ผูอ้ื�น และการใหบ้รกิารที�ปลอดภยัยิ�งขึ�นเป็นสว่น
หนึ�งของงานที�พวกเราทํา

● งานวจัิยแสดงใหเ้ห็นอยูเ่สมอวา่คนทํางานบรกิารมอีตัราของ STI และ BBV เทา่กนัหรอืตํ�ากวา่
เมื�อเทยีบกบัผูท้ี�ไมใ่ชค่นทํางานบรกิาร เนื�องจากพวกเรามกีารป้องกนัในที�ทํางาน เชน่ การใชถ้งุยาง
อนามยัและอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล (PPE) และการเขา้รับการตรวจและการรักษาเป็นประจําเมื�อจําเป็น
ซึ�งไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้กําหนดทางกฎหมาย

● ในฐานะที�เป็นเจา้ของกจิการ คณุยงัตอ้งแน่ใจวา่คณุไดจั้ดหาอปุกรณก์ารมเีพศสมัพันธท์ี�
ปลอดภยักวา่ (SST) เชน่ ถงุยางอนามยัและสารหลอ่ลื�นใหก้บัพนักงาน ตามระบไุวภ้ายใต ้
พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 และจะถกูยกเลกิตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023
(วาระที� 2) เทา่นั�น หลงัจากวาระที� 2 ภาระหนา้ที�ในการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน
เชน่ การจัดหา PPE จะยงัคงเป็นขอ้กําหนดที�ใชภ้ายใตพ้ระราชบญัญัตอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั
2004 เชน่เดยีวกบัธรุกจิอื�น ๆ ทั �งหมด

คาํถาม: STI และ BBV ใดบา้งที�ฉนัตอ้งระวงั?

คําตอบ: การตดิเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธห์รอื STI ไดแ้ก ่หนองในเทยีม หดูที�อวยัวะเพศ และ
HPV, เรมิ (แผลเย็น) หนองใน ซฟิิลสิ ไวรัสที�เกดิจากเลอืดหรอื BBV ไดแ้ก ่ไวรัสตบัอกัเสบเอ บ ีซ ีและ
HIV

● ความสําเร็จของคนทํางานบรกิารในการทําใหก้ารแพรเ่ชื�อ STI และ BBV อยูใ่นระดบัตํ�า และ
อตัราการเขา้รับการตรวจและการรักษาสขุภาพทางเพศที�สงูเป็นผลมาจากภาวะผูนํ้าและการดําเนนิการ
อยา่งรวดเร็วของคนทํางานบรกิาร ดว้ยการเรยีกรอ้งในปี 1980 ชมุชนที�ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื�อHIV/AIDS ไดจั้ดระเบยีบและผลกัดนัโครงการป้องกนัและรักษา HIV/AIDS อยา่งรวดเร็ว
เพื�อเป็นการรวม 'แนวทางการมสีว่นรว่ม' ที�เล็งเห็นถงึความสําคญัของกลุม่เพื�อนรว่มงานและชมุชนที�ได ้
รับผลกระทบเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธ ์สิ�งนี�ทําใหอ้งคก์รระดบัเดยีวกนัสามารถเป็นผูนํ้า ออกแบบ และนํา
เสนอโปรแกรมการความรูแ้ละป้องกนัเมื�อตอ้งรับมอืกบั HIV/AIDS

คาํถาม: เพราะเหตใุดการตรวจและการรกัษาเป็นประจาํเป็นสิ�งที�สาํคญั แตก่ลายเป็นสิ�งไม่
สาํคญัเมื�อมกีารบงัคบั?

คําตอบ: การตรวจและการรักษาเป็นประจําเป็นสิ�งสําคญัเพราะเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธก์ารลดอนัตราย
ของคนทํางานบรกิาร แตจ่ะไดผ้ลดทีี�สดุเมื�อคนทํางานบรกิารจัดการกบัสขุภาพทางเพศและการตรวจดว้ย
ตนเอง

● ความถี�ในการตรวจควรเป็นการหารอืกบัแพทยห์รอืพยาบาลของคณุเพื�อพจิารณาวา่สิ�งใด
เหมาะสมที�สดุสําหรับสําหรับคนทํางานบรกิารในแตล่ะคน
● เจา้ของ/ผูป้ระกอบการไมจํ่าเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนทํางานบรกิารเขา้รับการตรวจตาม
ปกตหิรอืเกบ็ใบตรวจไวใ้นไฟลอ์กีตอ่ไป เจา้ของ/ผูป้ระกอบการควรจัดหาแหลง่ขอ้มลูและขอ้มลูสขุภาพ
ทางเพศในภาษาที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ Red Book ใหต้อ่ไป



● ความถี�ในการตรวจควรเป็นไปตามประเภทของงานบรกิารที�ผูนั้ �นทํา บรกิารที�พวกเขาให ้และ
ความเสี�ยงและอาการที�อาจเกดิขึ�น ซึ�งจะเป็นไปตามคนทํางานบรกิารในแตล่ะคน
● การบงัคบัใหต้รวจสขุภาพทางเพศถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัแิละใชห้ลกัการเหมารวม ไมใ่ชก่ารมอง
ปัญหาตามขอ้เท็จจรงิ  คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพทางเพศของตนเองอยูแ่ลว้ และเขา้
รับการตรวจสขุภาพทางเพศเป็นประจําแมว้า่จะไมม่กีารบงัคบักต็าม

คาํถาม: ฉนัควรจดัเตรยีมอปุกรณก์ารมเีพศสมัพนัธท์ ี�ปลอดภยักวา่ (SST) แบบใดใหก้บั
พนกังานในที�ทาํงาน?

คําตอบ: ถงุยางอนามยั (ทกุขนาด) สารหลอ่ลื�นชนดินํ�า และแผน่ยางอนามยัควรมใีชอ้ยา่งเสรแีละหาได ้
งา่ย โดยไมจํ่ากดัจํานวนถงุยางอนามยัที�พนักงานบรกิารสามารถใชไ้ด ้

● อปุกรณก์ารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยักวา่ (SST) เชน่ ถงุยางอนามยัและแผน่ยางอนามยัเป็น
กลยทุธท์ี�มปีระสทิธภิาพที�สดุในการปกป้องคนทํางานบรกิารจากการตดิเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์
(STI) หรอืไวรัสที�เกดิจากเลอืด (BBV)

● SST ที�ใชบ้อ่ยที�สดุคอืถงุยางอนามยั และชว่ยป้องกนัการแลกเปลี�ยนของเหลวในรา่งกาย
ระหวา่งมเีพศสมัพันธ ์เพื�อลดการแตกของถงุยางอนามยั ควรใชส้ารหลอ่ลื�นแบบนํ�าและ/หรอืสารหลอ่ลื�น
แบบซลิโิคน

● คนทํางานบรกิารบางคนชอบใชถ้งุยางอนามยัภายใน (ถงุยางอนามยัหญงิหรอื Femidom) และ
ถงุยางเหลา่นี�ทํางานเหมอืนถงุยางอนามยัทั�วไปแตส่วมใสภ่ายใน

● แผน่ยางอนามยัเป็นแผน่ยางสี�เหลี�ยมที�บางมากและสามารถปรงุแตง่กลิ�นรสได ้ใชสํ้าหรับ
ป้องกนัชอ่งคลอด ทวาร และชอ่งปาก และมกีารใชโ้ดยการยดืแผน่ยางเหนอืบรเิวณอวยัวะเพศและยดึให ้
เขา้ที�

● องคป์ระกอบที�สําคญัในการรักษาแนวปฏบิตักิารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�นในที�ทํางานของ
คณุคอื การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนทํางานบรกิารจะไดรั้บแหลง่ขอ้มลูดา้นสขุภาพทางเพศและ SST มี
ทางเลอืกในการตรวจสขุภาพ และไดรั้บการชว่ยเหลอืในการตดัสนิใจยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการทํางาน
วธิหีนึ�งที�จะสนับสนุนนั�นคอืทําใหม้ั�นใจวา่พนักงานทกุคน รวมถงึพนักงานตอ้นรับในสถานบรกิารหรอื
แผนกตอ้นรับ ไมว่จิารณห์รอืลงโทษหรอืหา้มพนักงานยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการทํางาน

● Vixen สามารถแบง่ปันทกัษะการปฏบิตัเิพื�อมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�นและการฝึกอบรมแก่
คนทํางานบรกิาร ตดิตอ่ Vixen [ลงิก]์ สําหรับขอ้มลูเกี�ยวกบัการแบง่ปันทกัษะที�จะมขี ึ�นหรอืเพื�อปรกึษา
เกี�ยวกบัการทํางานในที�ทํางานของคณุ

คาํถาม: 'การตรวจลกูคา้' คอือะไร และฉนัจะแนใ่จไดอ้ยา่งไรวา่พนกังานมทีางเลอืกในการ
ตรวจลกูคา้?

คําตอบ: การตรวจลกูคา้อาจดแูตกตา่งออกไปขึ�นอยูก่บัวา่คณุทํางานที�ไหนและอยา่งไร แตโ่ดยสรปุแลว้
นั�นคอืการการตรวจสอบบรเิวณอวยัวะเพศของลกูคา้ รวมถงึกน้และปาก เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไมม่รีอ่งรอย
อาการของ STI ที�มองเห็นได ้



● เมื�ออยูใ่นที�ทํางาน 'การตรวจลกูคา้' สามารถเป็นสว่นสําคญัของกลยทุธก์ารลดอนัตรายและ
ป้องกนัคนทํางานบรกิารได ้เชน่ การตรวจหาผวิหนังที�แตก แผลเป็น แผล หรอืการหลั�งที� "ผดิปกต"ิ

● เพื�อใหค้นงานสามารถตรวจลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม คณุสามารถจัดหาโคมไฟหรอืไฟฉายเพื�อให ้
พนักงานมแีสงสวา่งเพยีงพอเพื�อตรวจดอูวยัวะเพศของลกูคา้ สิ�งสําคญัคอืตอ้งชว่ยเหลอืพนักงานในการ
ยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการทํางาน

● ฝ่ายการจัดการอาจแสดงใหพ้นักงานใหมเ่ห็นวธิกีารตรวจสอบลกูคา้ หรอืคณุอาจแนะนําพวกเขา
ใหรู้จั้กกบัพนักงานในที�มํางานที�สามารถสอนพวกเขาได ้คณุยงัสามารถจัดหาแหลง่ขอ้มลูใหก้บัพนักงาน
เชน่ Red Book ของ Scarlet Alliance ซึ�งเป็นแหลง่ขอ้มลูแบบเพื�อนชว่ยเพื�อนที�ครอบคลมุวา่ควรจะ
ตรวจดทูี�ตําแหน่งใด ภาพตวัอยา่งสิ�งที�ควรมองหา และวธิรีดูเอาของเหลวจากจากองคชาต

คาํถาม: PrEP และ PEP คอือะไร และใครบา้งที�มสีทิธใิช?้

คําตอบ: การป้องกนัโรคกอ่นการสมัผัส (Pre-Exposure Prophylaxis - PrEP) เป็นยาตา้นไวรัสที�ผูไ้ม่
ไดต้ดิเชื�อHIV ใชเ้พื�อลดความเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV เวลาที�สมัผัสเชื�อ การป้องกนัโรคหลงัการสมัผัส
เชื�อ (PEP) มไีวสํ้าหรับผูท้ี�ไมม่เีชื�อ HIV ที�อาจมกีารสมัผัสเชื�อ HIV การสมัผัสเชื�อ HIV ในสถานบรกิาร
ไมไ่ดเ้ป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บยา PEP แพทยห์รอืพยาบาลจะทําการประเมนิวา่คณุควรไดรั้บยา PEP หรอื
ไม่

● การป้องกนั HIV มมีานานและสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการใชก้ารป้องกนักอ่นการสมัผัส (PrEP)
หรอืการป้องกนัโรคภายหลงัการสมัผัส (PEP) อยา่งถกูตอ้ง

● PrEP ตอ้งไดรั้บกอ่นมโีอกาสตดิเชื�อ HIV และมกัใชเ้ป็นประจําทกุวนัอยา่งตอ่เนื�องหรอืตาม
ความจําเป็น (ในปัจจบุนั แนะนําใหใ้ช ้PrEP เฉพาะสําหรับผูช้ายที�มเีพศสมัพันธก์บัผูช้ายเทา่นั�น)

● แนะนําใหใ้ช ้PrEP เป็นประจําทกุวนัเพื�อเป็นกลยทุธใ์นการป้องกนั HIV สําหรับทกุคนที�มคีวาม
เสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV เชน่ ผูช้ายที�มเีพศสมัพันธก์บัผูช้าย (MSM) คนขา้มเพศ ผูท้ี�ชอบเพศตรงขา้ม
และผูท้ี�ใชเ้ข็มฉดียาซึ�งมคีวามเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV

● PEP เป็นยารักษาโรค HIV ระยะสั �น ซึ�งหากรับประทานภายใน 72 ชั�วโมงหลงัจากการสมัผัสเชื�อ
HIV สามารถลดโอกาสการตดิเชื�อ HIV ไดอ้ยา่งมาก

แหลง่ขอ้มลู
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