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คูมือการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในชายรักชาย
www.travelgayasia.com

www.adamslove.org

เรารักการมีเพศสัมพันธ
แตการมีเพศสัมพันธนั้นอาจมาพรอมกับความเสี่ยงตอการติดโรคได
การทำความเขาใจในความเสี่ยง จะชวยใหคุณรูขีดจำกัดของตัวเอง
ชวยใหคุณสนุกไดมากขึ้น และทำใหคุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป ดังนั้น
นี่คือคูมือชี้แนะฉบับยอ ในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือของ Adam's Love และศูนยวิจัยโรคเอดส
สภากาชาดไทย
นี่เปนเพียงการสรุปโดยยอเทานั้น
กรุณาอยาใชขอมูลในการวินิจฉัยหรือรักษาปญหาที่เกิดขึ้น
ดวยตัวเอง หากคุณสงสัยวาคุณมีปญหาสุขภาพ
ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญทันที
การทำความเขาใจความเสี่ยง
การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมถึงเอชไอวี
เกิดขึ้นเมื่อไวรัสหรือแบคทีเรีย
: ออกจากรางกายของผูที่มีเชื้อ
: มีชีวิตรอดภายนอกรางกายในปริมาณที่เพียงพอ
: เขาสูกระแสเลือดของบุคคลอื่น
การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางเพศสามารถ
ทำไดโดยดูจากปจจัยของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหลานี้
การจูบอยางดูดดื่ม
เอชไอวี - ไมมีความเสี่ยง น้ำลายจะทำลาย
เชื้อเอชไอวี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ - โปรดระวัง หาก
มีแผลบริเวณรอบๆ ปากที่มีลักษณะนูน บวมแดง
หรือเปนหนอง
การเลีย
เอชไอวี - ไมมีความเสี่ยงถึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำ
แตควรหลีกเลี่ยงการเลีย
หากผิวหนังเปนแผลฉีกขาด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ - ไวรัสและแบคทีเรีย
สามารถสงผานกันทางลิ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากชองทวารหนักของคูนอน
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มีเพศสัมพันธแบบไมไดรวมเพศ
(การถูไถอวัยวะเพศ)
เอชไอวี - ไมมีความเสี่ยง
ถาไมมีการฉีกขาดหรือแผลเปดที่อวัยวะเพศ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เสี่ยงตอการติดเชื้อซิฟลิส หูดที่อวัยวะเพศ และเริม
ชวยกันสำเร็จความใคร
เอชไอวี - ไมมีความเสี่ยงถึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำ
หากหลั่งใกลกับบริเวณทวารหนักหรือปลายอวัยวะเพศของคูนอน ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ - หลีกเลี่ยงการหลั่ง
ใกลกับบริเวณบาดแผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่มือและนิ้วมือ
ใชนิ้วมือหรือกำปนกระตุนทวารหนัก
เอชไอวี - ไมมีความเสี่ยงถึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำ
ในการติดเชื้อเอชไอวี ตราบใดที่ไมมีการฉีกขาด
หรือแผลเปดบนนิ้วมือหรือบริเวณทวารหนัก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ - ความเสี่ยง
สวนใหญเกี่ยวของกับการถายทอดไวรัสหรือ
แบคทีเรียจากนิ้ว ไปสูปากหรือดวงตาของคุณ
ควรลางมือทันที หลังจากที่เสร็จกิจเพื่อลดความเสี่ยง
ของการติดเชื้อ
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ลางตูเย็น (ใชปากกับทวารหนัก)
เอชไอวี – ไมมีความเสี่ยงสำหรับเอชไอวี ยกเวน
กรณีที่คุณมีเพศสัมพันธกับคนๆ นั้นกอนที่จะทำ
การลางตู เพราะอาจจะทำใหทวารหนักมีเลือด
ออกได
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ – มีความเสี่ยงตอ
โรคไวรัสตับอักเสบ และใหระวังหูดที่ปากทวารหนัก
และน้ำหลอลื่นที่ออกจากทางทวารหนัก
การรวมเพศทางปาก (ใชปากกับอวัยวะเพศ)
เอชไอวี – ไมมีความเสี่ยงถึงมีความเสี่ยงต่ำ
สำหรับฝายกระทำ (ใชปาก) และไมมีความเสี่ยง
สำหรับฝายถูกกระทำ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ – มีความเสี่ยงที่จะ
ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ ไดงาย
แตสามารถปองกันไดหากใชถุงยางอนามัย
การรวมเพศทางทวารหนัก
เอชไอวี – มีความเสี่ยงระดับต่ำถาสวมถุงยางอนามัย
หากถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือแตกระหวางมีเพศสัม
พันธ ควรเปลี่ยนทันที การสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น
จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เพราะมีแนวโนม
ที่ถุงยางอนามัยจะเสียดสีกัน แลวขาดหรือแตกได
ควรมั่นใจวาใสและถอดถุงยางอนามัยอยางดี
เพื่อใหแนใจวาถุงยางอนามัยจะไมลื่นหลุด
เอชไอวี - มีความเสี่ยงสูง หากมีเพศสัมพันธโดย
ไมไดสวมถุงยางอนามัย แมไมไดเกิดการหลั่ง
คุณก็สามารถรับเชื้อเอชไอวีไดผานทางน้ำหลอลื่น
ในชองทวารหนักเมื่อมีเพศสัมพันธ
ฝายรุกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับการรับเชื้อ
เอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หากอีกฝายมีเชื้อเหลานี้อยูแลว

สอดใสอวัยวะเพศสองอันเขาไปในทวารหนัก
พรอมๆกัน
เอชไอวี – มีความเสี่ยงสูง หากคูนอนทุกคน
มีเพศสัมพันธโดยไมสวมถุงยางอนามัย
เอชไอวี – มีความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูง
หากคูนอนทุกคนมีเพศสัมพันธแบบสวมถุงยาง อนามัย นั่นก็เพราะแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นระหวาง
อวัยวะเพศ จะชวยเพิ่มความเสี่ยงที่ถุงยางอนามัย
จะเกิดการเสียดสี ฉีกขาดและแตกได
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ – มีความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อหูดและเริมไดงายขึ้น
เพศสัมพันธหมู
เอชไอวี – มีความเสี่ยงสูง กับคูนอนทั้งหมด
หากไมสวมถุงยางนามัย
เอชไอวี – เสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงกับคูนอน
ทุกคนหากสวมถุงยางอนามัย เนื่องจากวา
อัตราการใชถุงยางอนามัยจะลดลง และการใช
ถุงยางอนามัยซ้ำมากกวาหนึ่งครั้งจะยิ่งทำใหมี
ความเสี่ยงสูงตอการที่ถุงยางอนามัยจะฉีกขาดและ
แตกได
การปสสาวะบนตัว
เอชไอวี – ไมมี ถึงมีความเสี่ยงระดับต่ำ
ในการติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีนี้อาจจะมีเชื้อเอชไอวี
ในจำนวนที่นอยนิดอยู ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการหลั่ง
ใสบริเวณใบหนา ตา ปาก หรือบริเวณที่มีบาดแผล
การหลั่งบนใบหนา
เอชไอวี – มีความเสี่ยงนอยถึงปานกลาง หากเขาตา
ปาก หรือบริเวณที่มีบาดแผล เอชไอวีสามารถ
อยูรอดได หากมีปริมาณเพียงพอ

คลิกที่นี่ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง
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ทำความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เอชไอวี
เอชไอวีเปนไวรัสที่มีผลตอระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย ผูที่มีเชื้อเอชไอวี สามารถกลายเปนผูปวย
โรคเอดสได โรคเอดส เปนกลุมอาการของการ
ติดเชื้อที่เปนอันตรายตอชีวิตและโรคมะเร็งหลายๆ
อยาง ขณะนี้ยังไมมีการรักษาใหหายขาดได
แตการทานยาตานไวรัสจะชวยควบคุมเชื้อเอชไอวีได
ซึ่งหมายความวา นอยคนนักที่ไดรับยาแลวจะยัง
พัฒนาจากผูติดเชื้อเอชไอวีไปสูผูปวยเอดส
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการวินิจฉัยและไดรับการ
รักษาแลว จะสามารถกาวตอไปมีชีวิตที่ยืนยาว
และสุขภาพที่ดีได
กิจกรรมทางเพศสวนใหญมาพรอมกับความเสี่ยง
ที่กอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีได ดังนั้น
เพื่อลดความเสี่ยงคุณตองหยุดรับเลือดหรือของเหลว
สารคัดหลั่งจากการมีเพศสัมพันธ เขาไปใน
รางกายคุณ ระมัดระวังบาดแผลตัดหรือแผลเปด
ที่มีเลือดออก หรือเลือดออกในปาก
คุณไมสามารถบอกไดวาใครมีเชื้อเอชไอวีจาก
การมองดวยตาเปลา คุณไมสามารถเชื่อเขาได
อยางสนิทใจหากเขาบอกคุณวาไมมีเชื้อเอชไอวี
เขาอาจจะไมไดบอกความจริงกับคุณหรือเขาอาจ
จะไดรับเชื้อมาหลังจากการตรวจครั้งสุดทายก็ได
ลองคิดดูวาสมมติคูนอนของคุณมีเชื้อเอชไอวี
เพียงแคสวมถุงยางอนามัย หรือรูขีดจำกัดของตัวเอง
แลวยึดมั่นกับขีดจำกัดเหลานั้นไว การจูบ การกอด
การจับมือ การใชของใชในครัวเรือนรวมกัน
การถมน้ำลาย จาม หรือการไอ
ไมสามารถทำใหคุณติดเชื้อเอชไอวีได
คลิกเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม

สารคัดหลั่งที่ออกจากชองทวารหนัก
คุณรูสึกถึงการมีของเหลวไหลออกจากชองทวารหนัก
หรือเปลา? รูสึกชื้นแฉะ? หรือมีอาการคัน?
รูสึกเจ็บระหวางมีเพศสัมพันธ? หากมีอาการเหลานี้
ควรพูดคุย ปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ เพื่อจะไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม เพราะอาการเหลานี้ อาจบงชี้
ถึงการติดเชื้อโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธ
โรคหนองใน โรคหนองในเทียม แผลอักเสบ ซิฟลิส
หรือเริม
หนองใน
ติดตอโดยการมีเพศสัมพันธกับคนที่ติดเชื้อทาง
อวัยวะเพศ ชองทวารหนัก หรือปาก จะมีอาการ
รูสึกแสบรอนเมื่อปสสาวะ มีของเหลวสีขาว เหลือง
หรือเขียว ไหลออกจากอวัยวะเพศ บางครั้งผูที่ไดรับ
เชื้อหนองใน จะมีอาการเจ็บปวดหรือบวมที่ลูกอัณฑะ
หากไมไดรับการรักษาอาจกอใหเกิดโรคแทรกซอน
ที่รายแรงขึ้นได การใชถุงยางอนามัยสามารถลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคหนองในได
ซิฟลิส
ติดตอทางการสัมผัสโดยตรงกับแผลซิฟลิสของผูที่ติด
เชื้อซิฟลิส แผลอาจเกิดขึ้นในชองทวารหนัก อัณฑะ
อวัยวะเพศ หรือปาก แผลซิฟลิสเหลานี้อาจทำใหเกิด
การสงผานเชื้อเอชไอวีไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม
ซิฟลิสรักษาไดงายหากไดรับการรักษาในระยะเริ่มตน

หนองในเทียม
ติดตอผานทางทวารหนักและการมีเพศสัมพันธทาง
ปาก (Oral sex) ที่ไมไดสวมถุงยางอนามัย
หนองในเทียมสามารถทำใหผูติดเชื้อเอชไอวี
แพรเชื้อสูผูอื่นไดมากขึ้น อาการที่พบในเพศชาย
PrEP-30
จะมีของเหลวสีขาวขนคลายนมไหลออกจากอวัยวะ หากคุณของเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง
เพศ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ไมมีอาการ
สูง คุณควรพิจารณารับยา PrEP-30 นี่คือการ
ดังกลาว หนองในเทียมสามารถรักษาไดดวยการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรูปแบบใหมดวยการทานยา ทานยาปฏิชีวนะ
ทุกวัน “กอน” การรับเชื้อเอชไอวี
คลิกเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
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หูดที่อวัยวะเพศ
เปนโรคที่พบมากที่สุดในโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หูดจะปรากฎหนึ่งตุม หรือเปนตุมๆ ขนาดเล็ก
หลายตุมบนอวัยวะเพศหรืออัณฑะก็ได เชื้อสามารถ
แพรเขาสูรางกายทางปากของคุณไดเชนกัน
นอกจากนี้ เชื้อจะถูกสงผานจากการสัมผัสโดยตรง
แตสามารถใชเวลาเปนสัปดาหหรือเดือน กวาจะ
ปรากฏอาการหลังการติดเชื้อ
วัคซีน (Gardasil) มีใหบริการสำหรับเด็กชายและ
ผูชายอายุตั้งแต 9 - 26 ป การสวมถุงยางอนามัย
อาจลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แตไมสามารถ
ปองกันครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อาจมีการติดเชื้อได
หากปลอยไวไมรับการรักษา หูดอาจจะหายไปตาม
ธรรมชาติ หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวน
ขึ้นได

ไวรัสตับอักเสบ
ไวรัตตับอักเสบ คือการอักเสบของตับ
โดยแบงเปนไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และซี
ซึ่งสามารถติดตอไดผานการมีเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบบีติดตอกันไดงายกวาเอชไอวี
หากไมไดรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
จะทำใหตับถูกทำลาย
และมีโอกาสสูงในการพัฒนาไปเปนมะเร็งตับ
ปจจุบันไดมีวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
และบีแลว
คุณสามารถพูดคุยกับสถานพยาบาลเพื่อรับการฉีด
วัคซีนปองกันได
และการใสถุงยางอนามัยจะชวยลดความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไดอีกดวย

มาตรวจกันเถอะ!
เอชไอวี
หากคุณของเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง
สูง คุณควรจะเขารับการตรวจทุกๆ 3 เดือน
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้นรวดเร็วและงายมาก
ผลการตรวจจะออกมาภายใน 1 ชั่วโมง
เอชไอวีใชเวลาฟกตัว 2 - 4 สัปดาหหลังจากรับเชื้อ
กอนที่ภูมิตานทานจะถูกสรางจนมีจำนวนมากพอที่จะ
ถูกตรวจพบดวยการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี

หนองในและหนองในเทียม
ควรเขารับการตรวจเปนประจำทุกป

ซิฟลิส
ควรเขารับการตรวจเปนประจำทุกป หากคุณมี
คูนอนมากกวาหนึ่งคน หรือใชบริการซาวนา
หรือมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
คุณควรไดรับการตรวจคัดกรองทุกๆ 3 เดือน

นี่เปนเพียงการสรุปโดยยอเทานั้น
กรุณาอยาใชขอมูลในการวินิจฉัยหรือรักษาปญหาที่
เกิดขึ้นดวยตัวเอง
หากคุณสงสัยวาคุณมีปญหาสุขภาพ
ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญทันที
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มะเร็งปากทวารหนัก
หากคุณเปนฝายรับ ควรเขารับการตรวจเปนประจำ
ทุกป เพื่อตรวจหา อาการแสดงของโรคมะเร็งและ
หูดที่ทวารหนัก
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คุณสามารถเขารับการตรวจไดที่ไหน?
ฮองกง
สายดวนตรวจเอชไอวีสำหรับชายรักชาย 2117 1069
- http://www.21171069.com/home.htm#1
HK Sexual Health Centre
http://www.std-hiv-clinic.hk/

สิงคโปร
Q Medical Clinic http://www.qmedical.com.sg/
Dr Tan & Partners http://drtanandpartners.com/home/

อินโดนีเซีย
Bali Medika – ตวจเอชไอวีฟรี
https://balimedikainfo.wordpress.com/
คลิกที่นี่เพื่อดูสถานที่ตรวจเอชไอวีเพิ่มเติม ในบาหลี
http://www.temanteman.org/indo/bali.php
คลิกที่นี่เพื่อดูสถานที่ตรวจเอชไอวีเพิ่มเติม
ในกรุงจาการตา
http://www.temanteman.org/indo/en_jakarta.php

ไตหวัน
Taipei Veterans General Hospital
No. 201號, Section 2, Shipai Road,
Beitou District, Taipei City, Taiwan 112

ญี่ปุน
ตรวจเอชไอวีฟรี (เว็บไซตภาษาอังกฤษ)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/oshi
rase/teiki/aids.html
มาเลเซีย

Shim Clinic https://www.shimclinic.com/singapore/

ประเทศไทย
เว็บไซต อดัมสเลิฟ (www.adamslove.org)
มีรายชื่อคลีนิคที่สามารถเขารับการทดสอบฟรีทั่ว
ประเทศไทยอยางครอบคลุม
คลิกที่ลิงคนี้
http://www.adamslove.org/en-d.php?id=379

http://www.temanteman.org/myenlist.php

ขอขอบคุณ
เนื้อหาของ “คูมือการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภายในชายรักชาย” ฉบับนี้
จัดทำขึ้นดวยความรวมมือกับอดัมสเลิฟ โครงการสุขภาพชายรักชายไทยอยางเปนทางการ
จัดทำโดยศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
Safer Gay Sex
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