
โรคเอดส์คืออะไร 
        โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : 
Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิด
จากการติดเชื้อไวรัสมีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟี
เซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus 
:HIV) หรือเรียกย่อๆ ว่า เชื้อเอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวี
จะเข้าไปท าลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ าลง 
จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้อีก โรค
ต่างๆ (หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า โรคฉวยโอกาส) จึง
เข้ามาซ้ าเติมได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อ
ในระบบโลหติ เชื้อรา ฯลฯ และท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคเอดส์ติดต่อได้อย่างไร 
โรคเอดส์ สามารถติดต่อได้ 3 ทาง คือ 
        1.การร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช่
ถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือ
ชายกับหญิง จะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่
ธรรมชาติก็ตาม ล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด โรค
เอดส์ ทั้งน้ัน ซึ่งมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยาระบุว่า 
ร้อยละ 83 ของผู้ติดเชื้อเอดส์ รับเชื้อมาจากการมี
เพศสัมพันธ์ 

        2.การรับเชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อ เอดส์ 
พบได้ 2 กรณี คือ 
          - ใช้เข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับ
ผู้ติดเชื้อ เอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น 
          - รับเลือดมาจากการผ่าตัด หรือเพื่อรักษา
โรคเลือดบางชนิด แต่ปัจจุบันเลือดท่ีได้รับการ
บริจาคมา จะถูกน าไปตรวจหาเชื้อเอดส์ก่อน จึงมี
ความปลอดภัยเกือบ 100% 
          3.ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูก เกิดจากแม่ที่มี
เชื้อเอดส์และถ่ายทอดให้ทารก ในขณะตั้งครรภ์ 
ขณะคลอด และภายหลังคลอด ปัจจุบันมีวิธีป้องกัน
การแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก โดยการทานยาต้าน
ไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอดส์เหลือเพียงร้อยละ 8 แต่ยังคงมี
ความเสี่ยงอยู่ ดังน้ันวิธีที่ดีท่ีสุดคือ การตรวจเลือด
ก่อนแต่งงาน 
       นอกจากนี้ โรคเอดส์ ยังสามารถติดต่อผ่าน
ทางอ่ืนได้ แต่โอกาสมีน้อยมาก เช่น การใช้ของมีคม
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ท าความสะอาด, การ
เจาะหูโดยการใช้เข็มเจาะหูร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์,การ
สักผิวหนัง หรือสักคิ้ว เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็น
การติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด หรือน้ าเหลือง
โดยตรง แต่โอกาสติด โรคเอดส์ ด้วยวิธีน้ีต้องมีแผล
เปิด และปริมาณเลือดหรือน้ าเหลืองที่เข้าไปใน
ร่างกายต้องมีจ านวนมาก 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ท าให้ติดเชื้อเอดส์ 
ปัจจัยที่ท าให้ติดเชื้อเอดส์ มีหลายประการ คือ 
     1.ปริมาณเชื้อเอดส์ที่ได้รับ หากได้รับเชื้อเอดส์
มาก โอกาสติด โรคเอดส์ ก็จะสูงขึ้นไปด้วย โดยเชื้อ
เอดส์ จะพบมากที่สุดในเลือด รองลงมาคือ น้ าอสุจิ 
และน้ าในช่องคลอด 
     2.หากมีบาดแผล จะท าให้เชื้อเอดส์เข้าสู่
บาดแผล และท าให้ติด โรคเอดส์ ได้ง่ายขึ้น 
     3.จ านวนครั้งของการสัมผัส หากสัมผัสเชื้อโรค
บ่อย ก็มีโอกาสจะติดเชื้อมากขึ้นไปด้วย 
     4.การติดเชื้ออ่ืนๆ เช่น แผลริมอ่อน แผลเริม 
ท าให้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ที่แผลจ านวนมาก จึงรับเชื้อ
เอดส์ได้ง่าย และเป็นหนทางให้เชื้อเอดส์เข้าสู่แผลได้
เร็วขึ้น 
     5.สุขภาพของผู้รับเชื้อ หากสุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรง ในขณะนั้น ก็ย่อมมีโอกาสที่จะรับเชื้อได้ง่าย
ขึ้น 
 
โรคเอดส์มีกี่ระยะ 
เม่ือติดเชื้อเอดส์แล้ว จะแบ่งช่วงอาการออกเป็น 3 
ระยะคือ 
       1.ระยะไม่ปรากฎอาการ (Asymptomatic 
stage) หรือระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ในระยะนี้ผู้
ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ออกมา จึงดู
เหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ แต่
อาจจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จากระยะแรกเข้าสู่ระยะ
ต่อไปโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 7-8 ปี แต่บางคน
อาจไม่มีอาการนานถึง 10 ปี จึงท าให้ผู้ติดเชื้อ
สามารถแพร่เชื้อต่อไปให้กับบุคคลอื่นได้ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ 



       2.ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (Aids 
Related Complex หรือ ARC) หรือระยะเร่ิมปรากฎ
อาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะนี้จะ
ตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
ในเห็น เช่น ต่อมน้ าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกัน
นานกว่า 3 เดือน, มีเชื้อราในปากบริเวณกระพุ้งแก้ม 
และเพดานปาก, เป็นงูสวัด หรือแผลเริมชนิด
ลุกลาม และมีอาการเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน โดยไม่
ทราบสาเหตุ เช่น มีไข้ ท้องเสีย ผิวหนังอักเสบ 
น้ าหนักลด เป็นต้น ระยะนี้อาจเป็นอยู่นานเป็นปี
ก่อนจะกลายเป็นเอดส์ระยะเต็มขึ้นต่อไป 
      3.ระยะเอดส์เต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรือ 
ระยะ โรคเอดส์ ในระยะน้ีภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูก
ท าลายลงไปมาก ท าให้เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย หรือที่
เรียกว่า "โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ซึ่งมีหลายชนิด 
แล้วแต่ว่าจะติดเชื้อชนิดใด และเกิดที่ส่วนใดของ
ร่างกาย หากเป็นวัณโรคที่ปอด จะมีอาการไข้เรื้อรัง 
ไอเป็นเลือด ถ้าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ 
Cryptococcus จะมีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรง 
คอแข็ง คลื่นไส้อาเจียน หากเป็นโรคเอดส์ของระบบ
ประสาทก็จะมีอาการความจ าเสื่อม ซึมเศร้า แขนขา
อ่อนแรงเป็นต้น ส่วนใหญ่เม่ือผู้เป็นเอดส์เข้าสู่ระยะ
สุดท้ายนี้แล้วโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 1-2 ปี 
 
 
 
 
 
 

ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์ 
       ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเอง
ติดเชื้อเอดส์หรือไม่ 
       ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา 
       ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตนจะมีพฤติกรรม
เสี่ยง  
        ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัย
ของท้ังแม่และลูก  
        ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องการ
ไปท างานในต่างประเทศ (บางประเทศ) 
        หากสงสัยว่า รับเชื้อเอดส์มา ไม่ควรไปตรวจ
เลือดทันที เพราะเลือดจะยังไม่แสดงผลเป็นบวก ควร
ตรวจภายหลังจากสัมผัสเชื้อแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป จึง
จะได้ผลที่แม่นย า 
 
การป้องกัน โรคเอดส์ 
เราสามารถป้องกัน โรคเอดส์ ได้ โดย 
        1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
        2. รักเดียว ใจเดียว 
        3. ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรตรวจ
ร่างกาย ตรวจเลือด และขอรับค าปรึกษาเร่ือง โรค
เอดส์ จากแพทย์ก่อน 
         4. งดด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดใช้
สารเสพติดทุกชนิด 
 
 
 
 
 

โรคเอดส์ป้องกันได้          
ถ้าไม่ประมาท  
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