
 

  โรคเอดส์ (AIDS) คือ
อะไร  
 
       โ ร ค เ อ ด ส์  ห รื อ  โ ร ค ภู มิ คุ้ ม กั น บ ก พ ร่ อ ง 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome 
- AIDS) เป็นกลุม่อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้เพราะร่างกาย

ได้รับเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึง่จะเข้าไปท าลายเม็ดเลอืดขาว 
ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกนัโรค ท าให้ภมูิคุ้มกนัโรคลดน้อยลง จึง

ท าให้ติดเชือ้โรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสูร่่างกายได้ง่ายขึน้ เช่น 

วณัโรคในปอด หรือตอ่มน า้เหลอืง เยื่อหุ้มสมองอกัเสบจากเชือ้รา 

โรคผิวหนงับางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ 

ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมกัเกิดขึน้จากโรคติดเชือ้ฉวยโอกาส

ต่างๆ เหล่านี  ้ท า ใ ห้อาการจะรุนแรงและเสีย ชีวิตอย่า ง

รวดเร็ว ปัจจุบนัโรคเอดส์มีการตรวจพบทัว่โลก และประมาณ

การว่ามีผู้ เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน 

ตัง้แต่ถกูค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นบัเป็น
โรคที่มีอนัตรายสงูโรคหนึง่ของประวตัิศาสตร์มนษุย์ชาติ 

 

 

 เอดส์ตดิต่อกันได้อย่างไร  
 

1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยั ไม่ว่าชายกบัชาย 
ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทัง้ช่องทางธรรมชาติ หรือไม่

ธรรมชาติ ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนีไ้ด้ทัง้สิน้ และปัจจัยที่ท าให้มี

โอกาสติดเชือ้มากขึน้ ได้แก่ การ

มีแผลเปิด และจากข้อมูลของ

ส านกัระบาดวิทยา ประมาณร้อย

ละ 84 ของผู้ ป่วย 

เอดส์ ได้รับเชือ้จากการมเีพศสมัพนัธ์          

            
2. การรับเชือ้ทางเลอืด 

 - ใช้เข็มหรือ

กระบอกฉีดยาร่วมกบัผู้ติดเชือ้เอดส์ มกัพบในกลุม่ผู้ ฉีดยาเสพติด 

และหากคนกลุม่นีต้ิดเชือ้  ก็สามารถถา่ยทอดเชือ้เอดส์   

ทางเพศสมัพนัธ์ได้อีกทางหนึง่  

 - รับเลอืดในขณะผา่ตดั หรือเพื่อรักษาโรคเลอืดบาง
ชนิด ในปัจจบุนัเลอืดที่ได้รับบริจาคทกุขวด ต้องผา่นการตรวจหา

การติดเชือ้เอดส์ และจะปลอดภยัเกือบ 100%  

 

3. ทารก ติดเชือ้จากแมท่ี่ตดิเชือ้เอดส์ การแพร่เชือ้จาก
แมสู่ล่กู ผู้หญิงที่ติดเชือ้เอดส์ หากตัง้ครรภ์ และไมไ่ด้รับการดแูล

อยา่งดี เชือ้เอช ไอ วี จะแพร่ไปยงัลกูได้ ในอตัราร้อยละ 30  
จากกรณีเกิดจากแมต่ิดเชือ้ จงึมีโอกาสที่จะรับเชือ้เอช ไอ วี จาก

แมไ่ด้ 

 

  เอดส์ มีอาการอย่างไร 
  
ระยะที่ 1 : ระยะที่ไม่มีอาการอะไร  
 ภายใน  2-3  อาทิตย์แรกหลงัจากได้รับเชือ้

เอดส์เข้าไป ราวร้อยละ 10 ของผู้ติดเชือ้จะมีอาการคล้ายๆ 
ไข้หวดั  คือ  มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตวั ตอ่ม
น า้เหลอืงโต  ผ่ืนตามตวั แขน ขาชาหรือออ่นแรง  เป็นอยูร่าว 

10-14 วนั  ก็จะหายไปเอง ผู้ ป่วยสว่นใหญ่อาจไมส่งัเกต 

นกึวา่คงเป็นไข้หวดัธรรมดาราว 6-8 สปัดาห์ภายหลงัติดเชือ้ 



ถ้าตรวจเลอืดจะเร่ิมพบวา่มเีลอืดเอดส์บวกได้ และสว่นใหญ่จะ

ตรวจพบวา่มีเลอืดเอดส์บวกภายหลงั  3 เดือนไปแล้ว   
โดยที่ผู้ติดเชือ้จะไมม่ีอาการอะไรเลยเพียงแตถ้่าไปตรวจก็จะ

พบวา่มีภมูคิุ้นเคยตอ่ไวรัสเอดส์อยูใ่นเลอืดหรือทีเ่รียกวา่   
เลอืดเอดส์บวก ซึง่แสดงวา่มกีารติดเชือ้เอดส์เข้าไปแล้ว  
ร่างกายจึงตอบ 
สนองโดยการสร้างโปรตีนบางอย่างขึน้มาท าปฏิกิริยากับไวรัส

เอดส์เรียกวา่ แอนติบอดีย์(antibody) เป็นเคร่ืองแสดงว่า
เคยมีเชือ้เอดส์เข้าสู่ร่างกายมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะ

ไวรัสเอดส์ได้คนที่มีเลือดเอดส์บวกจะมีไวรัสเอดส์อยู่ในตวัและ

สามารถแพร่โรคให้กบัคนอื่นได้ น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของคนที่ติด

เชือ้อาจต้องรอถึง 6เดือนกว่าจะมีเลือดเอดส์บวกได้ ดงันัน้คนที่
มีพฤติกรรมเสีย่งมา ผู้ติดเชือ้บางรายอาจมีตอ่มน า้เหลอืงตามตวั

โตได้โดยโตอยูเ่ป็นระยะเวลา 
นานๆ คือเป็นเดือนๆ ขึน้ไป ซึง่บางรายอาจคล าพบเอง หรือไปหา

แพทย์แล้วแพทย์คล าพบ ต่อมน า้เหลืองที่โตนีม้ีลกัษณะเป็นเม็ด

กลมๆ แข็งๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร อยู่ใต้ผิวหนงับริเวณ

ด้านข้างคอทัง้ 2 ข้าง ข้างละหลายเม็ดในแนวเดียวกนั คล าดู
แล้วคลายลูกประค าที่คอไม่เจ็บ ไม่แดง นอกจากที่คอต่อม

น า้เหลืองที่โตยงัอาจพบได้ที่รักแร้และขาหนีบทัง้ 2 ข้าง ต่อม

น า้เหลืองเหล่านีจ้ะเป็นที่พักพิงในช่วงแรกของไวรัสเอดส์โดย

ไวรัสเอดส์จะแบง่ตวัอยา่งมากในตอ่มน า้เหลอืงที่โตเหลา่นี ้
 

ระยะท่ี 2 : ระยะที่เร่ิมมีอาการหรือระยะที่มีอาการ 
สัมพันธ์กับเอดส์ 
  

 เป็นระยะที่คนไข้เร่ิมมีอาการ แต่อาการนัน้ยังไม่มาก

ถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เต็มขัน้ อาการในช่วงนีอ้าจเป็นไข้

เรือ้รัง น า้ หนักลด หรือท้องเสียงเรือ้รัง โดยไม่ทราบสาเหต ุ

นอกจากนีอ้าจมีเชือ้ราในช่องปาก , งูสวดั , เร่ิมในช่อง

ปาก หรืออวยัวะ เพศ ผ่ืนคนัตามแขนขา และล าตวัคล้ายคนแพ้

น า้ลายยงุ จะเห็นได้วา่ อาการที่เรียกว่าสมัพนัธ์กบัเอดส์นัน้ ไม่
จ าเพาะส าหรับโรคเอดส์เสมอไป คนที่เป็นโรคอื่นๆ ก็อาจมีไข้ 

น า้หนกัลด ท้องเสยี เชือ้ราในช่องปาก งสูวดั หรือเริมได้ ดงันัน้จึง

ไม่ใช่ว่าถ้ามีอาการเหลา่นีจ้ะต้องเหมาว่าติดเชือ้เอดส์ไปทุกร้าย 

ถ้าสงสยัควรปรึกษา แพทย์และตรวจเลอืดเอดส์พิสจูน์  

 

ระยะท่ี 3 : ระยะโรคเอดส์ เตม็ขัน้ หรือ

ที่ภาษาทางการเรียกว่าโรคเอดส์  
 เป็นระยะที่ภูมิต้านทานของร่ายกายเสียไปมากแล้ว

ผู้ ป่วยจะมีอาการของการติดเชือ้จ าพวกเชือ้ฉกฉวยโอกาสบ่อยๆ

แ ล ะ เ ป็ น ม ะ เ ร็ ง บ า ง ช นิ ด เ ช่ น แ ค โ ป ซี่ ซ า ร์ โ ค ม า

(Kaposi'ssarcoma)และมะเร็งปากมดลกู การติดเชือ้ฉก
ฉวยโอกาสหมายถึงการติดเชือ้ที่ปกติมีความรุนแรงต ่าไม่ก่อโรค

ในคนปกติแตถ้่าคนนัน้มีภมูิต้านทานต ่าลงเช่นจากการเป็นมะเร็ง

หรือจากการได้รับยาละท าให้เกิดวณัโรคที่ปอดต่อมน า้เหลืองตบั

หรือสมองได้ รองลงมาคือเชือ้พยาธิที่ช่ือว่านิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ 

ซึง่ท าให้เกิดปอดบวมขึน้ได้(ไข้ ไอ หายใจเหน่ือยหอบ) ต่อมาเป็น

เชือ้ราที่ช่ือ คริปโตคอคคสัซึ่งท าให้เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ มีอาการ

ไข้ ปวดศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนีย้งัมีเชือ้ฉกฉวยโอกาส

อีกหลายชนิด เช่นเชือ้พยาธิที่ท าให้ท้องเสียเรือ้รัง และเชือ้ซยัโต

เมก กะโลไวรัส (CMV) ที่จอตาท าให้ตาบอด หรือที่ล าไส้ท า
ให้ปวดท้อง ท้องเสีย และถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นในภาคเหนือ

ตอนบน มีเชือ้ราพิเศษ ชนิดหนึ่งช่ือ เพนนิซิเลียว มาร์เนฟฟิโอ 

ชอบท าให้ติดเชือ้ที่ผิวหนัง ต่อมน า้เหลืองและมีการติดเชือ้ใน
กระแสโลหิตแคโปซี่ ซาร์โค มา เป็นมะเร็งของผนงัเส้นเลือดสว่น

ใหญ่จะพบตามเส้นเลือดที่ผิวหนัง มีลกัษณะเป็นตุ่มนูนสีม่วง 
แดงๆ บนผิวหนงั คล้ายจุดห้อเลือด หรือไฝ ไม่เจ็บไม่คันค่อยๆ 

ลามใหญ่ขึน้ ส่วนจะมีหลายตุ่ม บางครัง้อาจแตกเป็นแผล 
เลอืดออกได้ บางครัง้แคโปซี่ซาร์โคมา อาจเกิดในช่องปากในเยื่อ

บุทางเดินอาหาร ซึ่งอาจท าให้มีเลือดออกมากๆ ได้ นอกจากนี ้

ผู้ ป่วยอาจเป็นมะเร็งต่อมน า้เหลือง หรือมะเร็งปากมดลูกได้ 

ดงันัน้ผู้หญิงที่ติดเชือ้เอดส์จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งปาก

มดลกูทกุ 6 เดือน ในแต่ละปีหลงัติดเชือ้เอดส์ร้อยละ 5-6 
ของผู้ที่ติดเชือ้จะก้าวเข้าสู่ระยะเอดส์เต็มขัน้ส่วนใหญ่ของคนที่

เป็นโรคเอดส์เต็มขัน้แล้ว จะเสยีชีวิตภายใน 2-4 ปี จากโรค
ติดเชือ้ฉกฉวยโอกาสที่เป็นมาก รักษาไม่ไห หรือโรคติดเชือ้ที่ยงั

ไมม่ียาที่จะรักษาอย่างได้ผล หรือเสียชีวิตจากมะเร็งที่เป็นมากๆ 

หรือคอ่ยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในที่สดุ  



 
    ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ตดิเชือ้เอดส์ ได้ออย่างไร  
 
  1.รักเดยีว ใจเดียว หากจะมเีพศสมัพนัธ์กบัหญิง ควรใช้

ถงุยางอนามยัทกุครัง้ ท่ีมเีพศสมัพนัธ์  

  2.ขอรับบริการปรึกษา เร่ือง โรคเอดส์ ก่อนแตง่งาน และ

ก่อนทีจ่ะมีบตุรทกุท้อง  

  3.ไมด่ื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทกุชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดท าโดย 

 

 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางน า้จืด  

อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 


