
ตอ้งยอมรับวา่ หนึง่ในโรคตดิตอ่ทีค่นรูจั้กความน่ากลัวของมันเป็นอยา่งด ีก็คอื " โรคเอดส ์" 

และรูก้ันดวีา่ " โรคเอดส ์" เป็นโรครา้ยแรงทีย่ังไมม่ตีัวยาใดมารักษาใหห้ายขาดได ้อกีทัง้ยัง

พบผูต้ดิเชือ้ เอดส ์เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ น่ันจงึท าใหอ้งคก์ารอนามัยโลก (WHO) ก าหนดเอาวนัที ่

1 ธันวาคม ของทกุปีเป็น วนัเอดสโ์ลก เพือ่ใหท้กุคนตระหนักถงึอันตรายจาก โรค

เอดส ์น่ันเอง และวนันีก้ระปกุดอทคอม ก็ไดน้ าความรูเ้กีย่วกับเรือ่ง โรคเอดส ์มาบอกตอ่กัน 

ดว้ยคะ่ 

 

โรคเอดส ์คอือะไร 

 

          โรคเอดส ์หรอื โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง (AIDS : Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) เกดิจากการตดิเชือ้ไวรัสมชีือ่วา่ ฮวิแมนอมิมวิโนเดฟีเซยีนซไีวรัส 

(Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ เชือ้เอชไอว ีโดยเชือ้เอชไอวจีะ

เขา้ไปท าลายเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวทีม่หีนา้ทีส่รา้งภมูคิุม้กันโรค ท าใหผู้ป่้วยทีต่ดิเชือ้มภีมูคิุม้กัน

ต า่ลง จนรา่งกายไมส่ามารถตา้นทานเชือ้โรคไดอ้กี โรคตา่งๆ (หรอืเรยีกอกีนัยหนึง่วา่ โรคฉวย

โอกาส) จงึเขา้มาซ ้าเตมิไดง้า่ย เชน่ วัณโรค ปอดบวม ตดิเชือ้ในระบบโลหติ เชือ้รา ฯลฯ และ

ท าใหผู้ป่้วยเสยีชวีติในทีส่ดุ 

 

สายพนัธุข์อง โรคเอดส ์

 

          เชือ้ไวรัสเอดสม์หีลายสายพันธุ ์โดยสายพันธุห์ลักดัง้เดมิคอื เอชไอว-ี1 (HIV-1) ซึง่

แพรร่ะบาดในแถบสหรัฐอเมรกิา ยโุรป และแอฟรกิากลาง, เอชไอว-ี2 (HIV-2) พบแพรร่ะบาด

ในแถบแอฟรกิาตะวนัตก นอกจากนีย้ังพบสายพันธุอ์ ืน่ๆ ทีก่ลายพันธุม์าอกีมากมาย 

 

          ในปัจจบุันท่ัวโลก พบสายพันธุเ์ชือ้เอชไอว ีมากกวา่ 10 สายพันธุ ์ กระจายอยูต่าม

ประเทศตา่งๆ ท่ัวโลก โดยพบมากทีส่ดุทีท่วปีแอฟรกิามมีากกวา่ 10 สายพันธุ ์เนือ่งจากเป็น

แหลง่แรกทีพ่บเชือ้เอชไอว ีและกระจายอยูเ่ป็นเวลานานกวา่ 70 ปี สายพันธุท์ีพ่บมากทีส่ดุคอื

ในโลก คอืสายพันธุซ์ ีมากถงึ 40% พบในทวปีแอฟรกิา อนิเดยี จนี รวมทัง้พมา่ สว่นในประเทศ

ไทยพบเชือ้เอชไอว ี2 สายพันธุค์อื สายพันธุเ์อ-อ ี(A/E) หรอือ ี(E) พบมากกวา่ 95% แพร่

ระบาดระหวา่งคนทีม่เีพศสมัพันธร์ะหวา่งชายหญงิ กับสายพันธุบ์ ี(B) ทีแ่พรร่ะบาดกันในกลุม่รัก

รว่มเพศ และผา่นการใชย้าเสพตดิฉีดเขา้เสน้ 

 

 ขณะทีส่ายพันธุซ์เีดีย่วๆ ยังไมพ่บในประเทศไทย พบเพยีงแตส่ายพันธุอ์-ีซ ีทีเ่ป็นลกูผสม

ระหวา่งสายพันธุอ์ใีนประเทศไทย และสายพันธุซ์จีากทวปีแอฟรกิา และลา่สดุยังไดพ้บ

หญงิไทยตดิเชือ้เอชไอวสีายพันธุใ์หมท่ีไ่มเ่คยตรวจพบมากอ่นในโลก คอื เชือ้เอชไอวผีสม

ระหวา่ง 3 สายพันธุ ์คอื เอ จ ีและด ีเรยีกวา่ เอจ-ีด ี(AG/D) และยังพบเชือ้เอชไอวผีสม 3 สาย

พันธุ ์ไดแ้ก ่เอ อ ีและจ ีเรยีกวา่ เออ-ีจ ี(AE/G) 

 

โรคเอดส ์ตดิตอ่ไดอ้ยา่งไร 

 

โรคเอดส ์สามารถตดิตอ่ได ้3 ทาง คอื 
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           1.การรว่มเพศกับผูต้ดิเชือ้เอดส ์โดยไมใ่ชถ่งุยางอนามัย ทัง้ชายกับชาย หญงิกับ

หญงิ หรอืชายกับหญงิ จะเป็นชอ่งทางธรรมชาตหิรอืไมธ่รรมชาตก็ิตาม ลว้นมโีอกาสเสีย่งตอ่

การตดิ โรคเอดสทั์ง้นัน้ ซึง่มขีอ้มลูจากกองระบาดวทิยาระบวุา่ รอ้ยละ 83 ของผูต้ดิเชือ้เอดส ์

รับเชือ้มาจากการมเีพศสมัพันธ ์

 

           2.การรับเชือ้ทางเลอืด โอกาสตดิเชือ้ เอดส ์พบได ้2 กรณี คอื 

 

          - ใชเ้ข็มฉีดยา หรอืกระบอกฉดียา รว่มกับผูต้ดิเชือ้ เอดส ์มกัพบในกลุม่ผูใ้ชส้ารเสพตดิ

ชนดิฉีดเขา้เสน้ 

 

          - รับเลอืดมาจากการผา่ตัด หรอืเพือ่รักษาโรคเลอืดบางชนดิ แตปั่จจบุันเลอืดทีไ่ดรั้บ

การบรจิาคมา จะถกูน าไปตรวจหาเชือ้เอดสก์อ่น จงึมคีวามปลอดภัยเกอืบ 100% 

 

           3.ตดิตอ่ผา่นทางแมสู่ล่กู เกดิจากแมท่ีม่เีชือ้เอดสแ์ละถา่ยทอดใหท้ารก ในขณะ

ตัง้ครรภ ์ขณะคลอด และภายหลังคลอด ปัจจบุันมวีธิป้ีองกันการแพรเ่ชือ้เอดสจ์ากแมสู่ล่กู โดย

การทานยาตา้นไวรัสในชว่งตัง้ครรภ ์จะสามารถลดโอกาสเสีย่งตอ่การตดิเชือ้เอดสเ์หลอืเพยีง

รอ้ยละ 8 แตย่ังคงมคีวามเสีย่งอยู ่ดังนัน้วธิทีีด่ทีีส่ดุคอื การตรวจเลอืดกอ่นแตง่งาน 

 

          นอกจากนี ้โรคเอดส ์ยังสามารถตดิตอ่ผา่นทางอืน่ได ้แตโ่อกาสมนีอ้ยมาก เชน่ การใช ้

ของมคีมรว่มกับผูต้ดิเชือ้เอดส ์โดยไมท่ าความสะอาด, การเจาะหโูดยการใชเ้ข็มเจาะหรูว่มกับผู ้

ตดิเชือ้เอดส,์การสกัผวิหนัง หรอืสกัคิว้ เป็นตน้ ซึง่วธิดีังกลา่วเป็นการตดิตอ่โดยการสมัผัสกับ

เลอืด หรอืน ้าเหลอืงโดยตรง แตโ่อกาสตดิ โรคเอดส ์ดว้ยวธินีีต้อ้งมแีผลเปิด และปรมิาณเลอืด

หรอืน ้าเหลอืงทีเ่ขา้ไปในรา่งกายตอ้งมจี านวนมาก 

 

ปจัจยัทีท่ าใหต้ดิเชือ้เอดส ์

 

ปัจจัยทีท่ าใหต้ดิเชือ้เอดส ์มหีลายประการ คอื 

 

           1.ปรมิาณเชือ้เอดสท์ีไ่ดรั้บ หากไดรั้บเชือ้เอดสม์าก โอกาสตดิ โรคเอดส ์ก็จะ

สงูขึน้ไปดว้ย โดยเชือ้เอดส ์จะพบมากทีส่ดุในเลอืด รองลงมาคอื น ้าอสจุ ิและน ้าในชอ่งคลอด 

 

           2.หากมบีาดแผล จะท าใหเ้ชือ้เอดสเ์ขา้สูบ่าดแผล และท าใหต้ดิ โรคเอดส ์ไดง้า่ย

ขึน้ 

 

           3.จ านวนครัง้ของการสมัผัส หากสมัผัสเชือ้โรคบอ่ย ก็มโีอกาสจะตดิเชือ้มากขึน้ไป

ดว้ย 

 

           4.การตดิเชือ้อืน่ๆ เชน่ แผลรมิออ่น แผลเรมิ ท าใหม้เีม็ดเลอืดขาวอยูท่ีแ่ผลจ านวน

มาก จงึรับเชือ้เอดสไ์ดง้า่ย และเป็นหนทางใหเ้ชือ้เอดสเ์ขา้สูแ่ผลไดเ้ร็วขึน้ 

 

           5.สขุภาพของผูรั้บเชือ้ หากสขุภาพรา่งกายไมแ่ข็งแรง ในขณะนัน้ ก็ยอ่มมโีอกาสที่

จะรับเชือ้ไดง้า่ยขึน้ 



 

โรคเอดส ์มกี ีร่ะยะ 

 

เมือ่ตดิเชือ้เอดสแ์ลว้ จะแบง่ชว่งอาการออกเป็น 3 ระยะ คอื 

 

           1.ระยะไมป่รากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรอืระยะตดิเชือ้โดยไมม่ี

อาการ ในระยะนีผู้ต้ดิเชือ้จะไมแ่สดงอาการผดิปกตใิดๆ ออกมา จงึดเูหมอืนคนมสีขุภาพแข็งแรง

เหมอืนคนปกต ิแตอ่าจจะเจ็บป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ จากระยะแรกเขา้สูร่ะยะตอ่ไปโดยเฉลีย่ใชเ้วลา

ประมาณ 7-8 ปี แตบ่างคนอาจไมม่อีาการนานถงึ 10 ปี จงึท าใหผู้ต้ดิเชือ้สามารถแพรเ่ชือ้ตอ่ไป

ใหก้ับบคุคลอืน่ได ้เนือ่งจากสว่นใหญไ่มท่ราบวา่ตนเองตดิเชือ้ 

 

           2.ระยะมอีาการสมัพนัธก์บัเอดส ์(Aids Related Complex หรอื ARC) หรอื

ระยะเริม่ปรากฎอาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะนีจ้ะตรวจพบผลเลอืดบวก และมี

อาการผดิปกตเิกดิขึน้ในเห็น เชน่ ตอ่มน ้าเหลอืงโตหลายแหง่ตดิตอ่กันนานกวา่ 3 เดอืน, มเีชือ้

ราในปากบรเิวณกระพุง้แกม้ และเพดานปาก, เป็นงสูวดั หรอืแผลเรมิชนดิลกุลาม และมอีาการ

เรือ้รังนานเกนิ 1 เดอืน โดยไมท่ราบสาเหต ุเชน่ มไีข ้ทอ้งเสยี ผวิหนังอักเสบ น ้าหนักลด เป็น

ตน้ ระยะนีอ้าจเป็นอยูน่านเป็นปีกอ่นจะกลายเป็นเอดสร์ะยะเต็มขึน้ตอ่ไป 

 

           3.ระยะเอดสเ์ต็มข ัน้ (Full Blown AIDS) หรอื ระยะ โรคเอดส ์ในระยะนี้

ภมูคิุม้กันของรา่งกายจะถกูท าลายลงไปมาก ท าใหเ้ป็นโรคตา่งๆ ไดง้า่ย หรอืทีเ่รยีกวา่ "โรค

ตดิเชือ้ฉวยโอกาส"ซึง่มหีลายชนดิ แลว้แตว่า่จะตดิเชือ้ชนดิใด และเกดิทีส่ว่นใดของรา่งกาย 

หากเป็นวณัโรคทีป่อด จะมอีาการไขเ้รือ้รัง ไอเป็นเลอืด ถา้เป็นเยือ่หุม้สมองอักเสบจากเชือ้ 

Cryptococcus จะมอีาการปวดศรษีะอยา่งรนุแรง คอแข็ง คลืน่ไสอ้าเจยีน หากเป็นโรคเอดส์

ของระบบประสาทก็จะมอีาการความจ าเสือ่ม ซมึเศรา้ แขนขาออ่นแรงเป็นตน้ สว่นใหญเ่มือ่ผู ้

เป็นเอดสเ์ขา้สูร่ะยะสดุทา้ยนีแ้ลว้โดยท่ัวไปจะมชีวีติอยูไ่ดเ้พยีง 1-2 ปี 

 

ใครทีค่วรตรวจหาเชือ้เอดส ์

 

           ผูท้ีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และตอ้งการรูว้า่ตนเองตดิเชือ้เอดสห์รอืไม ่

           ผูท้ีต่ัดสนิใจจะมคีูห่รอือยูก่นิฉันทส์ามภีรรยา 

           ผูท้ีส่งสยัวา่คูน่อนของตนจะมพีฤตกิรรมเสีย่ง  

           ผูท้ีค่ดิจะตัง้ครรภ ์ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของทัง้แมแ่ละลกู  

           ผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูสนับสนุนเรือ่งความปลอดภัยและสขุภาพของรา่งกาย เชน่ ผูท้ี่

ตอ้งการไปท างานในตา่งประเทศ (บางประเทศ) 

 

          หากสงสยัวา่ รบัเชือ้เอดสม์า ไมค่วรไปตรวจเลอืดทนัท ีเพราะเลอืดจะยงัไม่

แสดงผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลงัจากสมัผสัเชือ้แลว้ 4 สปัดาหข์ ึน้ไป จงึจะไดผ้ลที่

แมน่ย า 

 

การป้องกนั โรคเอดส ์



 

เราสามารถป้องกัน โรคเอดส ์ได ้โดย 

 

           1. ใชถ้งุยางอนามัยทกุครัง้ ทีม่เีพศสมัพันธ ์

           2. รักเดยีว ใจเดยีว 

           3. กอ่นแตง่งาน หรอืมบีตุร ควรตรวจรา่งกาย ตรวจเลอืด และขอรับค าปรกึษา

เรือ่ง โรคเอดส ์จากแพทยก์อ่น 

           4. งดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และงดใชส้ารเสพตดิทกุชนดิ 

 

 

โรคเอดส ์รกัษาไดห้รอืไม ่

 

          ปัจจบุันยังไมม่ยีาทีส่ามารถรักษาโรคเอดสใ์หห้ายขาดได ้มแีตเ่พยีงยาทีใ่ชเ้พือ่ยับยัง้

ไมใ่หไ้วรัสเอดสเ์พิม่จ านวนมากขึน้ แตไ่มส่ามารถก าจัดเชือ้เอดสใ์หห้มดไปจากรา่งกายได ้ยา

ตา้นไวรัสเอดสใ์นปัจจบุันม ี3 ประเภทคอื 

 

           1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ไดแ้ก ่AZT ddl ddC 

d4T 3TC ABC รับประทานยาตา้นไวรัสเอดส ์

 

           2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ไดแ้ก ่NVP 

EFV 

 

           3. Protease Inhibitors (Pls) ไดแ้ก ่IDV RTV Q4V NFV  

 

          หากรับประทานยาตา้นไวรัสเอดสแ์ลว้ อาจมผีลขา้งเคยีงคอื คลืน่ไสอ้าเจยีน มผีืน่ตาม

ผวิหนัง โลหติจาง ฯลฯ ดงันัน้การรับประทานยาเหลา่นีค้วรอยูใ่นความดแูลของแพทย ์

 

ขอ้ควรปฏบิตัหิากไดร้บัเชือ้เอดส ์

 

          ผูท้ีเ่ป็น โรคเอดส ์สามารถด าเนนิชวีติไดต้ามปกต ิและควรดแูลสขุภาพใหด้ ีไมค่วร

วติกกังวล เพราะหากไมม่โีรคแทรกซอ้นจะสามารถมชีวีติยนืยาวไปไดอ้กีหลายปี โดยมขีอ้

ปฏบิัตคิอื 

 

           1.รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์มสีารอาหารครบถว้น เพือ่ใหร้า่งกายแข็งแรง 

 

           2.รักษาสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง ดว้ยการออกก าลังกายอยา่งสม า่เสมอ 

 

           3.หลกีเลีย่งการมเีพศสมัพันธ ์หรอืหากมเีพศสมัพันธ ์ควรใชถ้งุยางอนามัยทกุครัง้ 

เพือ่ป้องกันการรับเชือ้ หรอืแพรเ่ชือ้เอดส ์

 



           4.งดการบรจิาคเลอืด อวยัวะ และงดใชส้ ิง่เสพตดิทกุชนดิ 

 

           5. หากเป็นหญงิ ไมค่วรตัง้ครรภ ์เพราะเชือ้เอดสส์ามารถถา่ยทอดสูล่กูไดถ้งึ 30% 

 

           6. ท าจติใจใหส้งบ ไมเ่ครยีด ไมก่ังวล รวมทัง้อาจฝึกสมาธ ิ

 

           7.อยูใ่นสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก 

 

 

หนว่ยงานทีใ่หก้ารบรกิารปรกึษาปญัหาสขุภาพ และ โรคเอดส ์

 

ผูท้ ีต่อ้งการขอ้มลูเกีย่วกบั โรคเอดส ์เพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่ไดท้ ี ่

 

           กลุม่โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ ์โทร. 0-2286-0431, 0-2286-4483  

 

           โรงพยาบาลบ าราศนราดรู โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510  

 

           กองควบคมุโรคเอดส ์กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ตอ่ 407-8  

 

           มลูนธิศินูยฮ์อตไลน ์โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811 (โทรฟร)ี  

 

           มลูนธิเิขา้ถงึเอดส ์โทร. 0-2372-2222  

 

           สถานบรกิารสาธารณสขุ และโรงพยาบาลของรฐัทกุแหง่ 


