
 

เอดส์ คืออะไร  
เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่ง
จะเข้าไปท าลายเม็ดเลือกขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต  
โรคเอดส์ (AIDS) คืออะไร (wikipedia.org)  
โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่
เกิดข้ึนเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้
ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท าให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ าเหลือง 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมัก
เกิดข้ึนจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ท าให้อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  
ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบทั่วโลก และประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่ถูก
ค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงโรคหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ในปี พ.ศ. 2548 
ประมาณการว่ามีผู้ติดโรคเอดส์ประมาณ 3.1 ล้านคน(ระหว่าง 2.8 - 3.6 ล้าน) ซ่ึง 570,000 คนของผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นเด็ก 
(UNAIDS, 2005) 
 
 
เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร  
1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้งช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ 
ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ท าให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของส านักระบาด
วิทยา ประมาณร้อยละ 84 ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์  
2. การรับเชื้อทางเลือด  
- ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด และหากคนกลุ่มนี้ติดเชื้อ ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อ
เอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง  
- รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติด
เชื้อเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100%  
3. ทารก ติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี 
เชื้อเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ในอัตราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ติดเชื้อ จึงมีโอกาสที่จะรับเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ได้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS


 
 

เอดส์ มีอาการอย่างไร  
คนที่สัมผัสกับโรคเอดส์หรือคนที่ได้รับเชื้อเอดส์เข้าไปในร่างกายม่จ าเป็นต้อง
มีการติดเชื้อเอดส์เสมอไปขึ้นกับจ านวนครั้งที่สัมผัสจ านวนและความดุร้าย
ของไวรัสเอดส์ที่เข้าสู่ร่างกายและภาวะภูมิต้านทานของร่างกายถ้ามีการติด
เชื้ออาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูปแบบหรือหลายระยะตามการด าเนินของโรค  
ระยะที่ 1 : ระยะที่ไม่มีอาการอะไร  
ภายใน2-3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดส์เข้าไป ราวร้อยละ 10 ของผู้
ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด คือมีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมน้ าเหลืองโต ผื่นตามตัว แขน 
ขาชาหรืออ่อนแรง เป็นอยู่ราว 10-14 วันก็จะหายไปเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่สังเกต นึกว่าคงเป็นไข้หวัด
ธรรมดาราว 6-8 สัปดาห์ภายหลังติดเชื้อ ถ้าตรวจเลือดจะเริ่มพบว่ามีเลือดเอดส์บวกได้ และส่วนใหญ่จะตรวจ
พบว่ามีเลือดเอดส์บวกภายหลัง 3 เดือนไปแล้ว โดยที่ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการอะไรเลยเพียงแต่ถ้าไปตรวจก็จะพบว่า
มีภูมิคุ้นเคยต่อไวรัสเอดส์อยู่ในเลือดหรือที่เรียกว่าเลือดเอดส์บวกซ่ึงแสดงว่ามีการติดเชื้อเอดส์เข้าไปแล้วร่างกายจึง
ตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนบางอย่างขึ้นมาท าปฏิกิริยากับไวรัสเอดส์เรียกว่าแอนติบอดีย์(antibody)เป็นเครื่อง
แสดงว่าเคยมีเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะไวรัสเอดส์ได้คนที่มีเลือดเอดส์บวกจะมีไวรัส
เอดส์อยู่ในตัวและสามารถแพร่โรคให้กับคนอ่ืนได้ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคนที่ติดเชื้ออาจต้องรอถึง 6 เดือนกว่า
จะมีเลือดเอดส์บวกได ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา เช่น แอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่ภรรยา โดยไม่ได้ใส่
ถุงยางอนามัยป้องกัน ตรวจตอน 3 เดือน แล้วไม่พบก็ต้องไปตรวจซ้ าอีกตอน6เดือนโดยในระหว่างนั้นก็ต้องใส่
ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและห้ามบริจาคโลหิตให้ใครในระหว่างนั้นผู้ติดเชื้อบางรายอาจมี
ต่อมน้ าเหลืองตามตัวโตได้โดยโตอยู่เป็นระยะเวลานานๆ คือเป็นเดือนๆ ขึ้นไป ซึ่งบางรายอาจคล าพบเอง หรือไป
หาแพทย์แล้วแพทย์คล าพบ ต่อมน้ าเหลืองที่โตนี้มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ แข็งๆ ขนาด1-2 เซนติเมตร อยู่ใต้
ผิวหนังบริเวณด้านข้างคอทั้ง 2 ข้าง(รูปที่ 2) ข้างละหลายเม็ดในแนวเดียวกัน คล าดูแล้วคลายลูกประค าท่ีคอไม่
เจ็บ ไม่แดง นอกจากท่ีคอต่อมน้ าเหลืองที่โตยังอาจพบได้ที่รักแร้และขาหนีบทั้ง 2 ข้าง แต่ต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนีบ
มีความส าคัญน้อยกว่าที่อ่ืนเพราะพบได้บ่อยในคนปกติท่ัวไป ต่อมน้ าเหลืองเหล่านี้จะเป็นที่พักพิงในช่วงแรกของ
ไวรัสเอดส์ โดยไวรัสเอดส์จะแบ่งตัวอย่างมากในต่อมน้ าเหลืองที่โตเหล่านี้  
ระยะที่ 2 : ระยะที่เริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์  
เป็นระยะที่คนไข้เริ่มมีอาการ แต่อาการนั้นยังไม่มากถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น อาการในช่วงนี้อาจเป็น
ไข้เรื้อรัง น้ า หนักลด หรือท้องเสียงเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้อาจมีเชื้อราในช่องปาก(รูปที่ 3), งูสวัด
(รูปที่ 4), เริมในช่องปาก หรืออวัยวะ เพศ ผื่นคันตามแขนขา และล าตัวคล้ายคนแพ้น้ าลายยุง(รูปที่ 5) จะเห็นได้
ว่า อาการที่เรียกว่าสัมพันธ์กับเอดส์นั้น ไม่จ าเพาะส าหรับโรคเอดส์เสมอไป คนที่เป็นโรคอ่ืนๆ ก็อาจมีไข้ น้ าหนัก
ลด ท้องเสีย เชื้อราในช่องปาก งูสวัด หรือเริมได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้จะต้องเหมาว่าติดเชื้อเอดส์ไป
ทุกร้าย ถ้าสงสัยควรปรึกษา แพทย์และตรวจเลือดเอดส์พิสูจน์ 
ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดส์เต็มขั้น หรือที่ภาษาทางการเรียกว่าโรคเอดส์  
เป็นระยะที่ภูมิต้านทานของร่ายกายเสียไปมากแล้วผู้ป่วยจะมีอาการของการติดเชื้อจ าพวกเชื้อฉกฉวยโอกาสบ่อยๆ
และเป็นมะเร็งบางชนิดเช่นแคโปซี่ซาร์โคมา(Kaposi'ssarcoma)และมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อฉกฉวยโอกาส
หมายถึงการติดเชื้อที่ปกติมีความรุนแรงต่ าไม่ก่อโรคในคนปกติแต่ถ้าคนนั้นมีภูมิต้านทานต่ าลงเช่นจากการเป็น
มะเร็งหรือจากการได้รับยาละท าให้เกิดวัณโรคที่ปอดต่อมน้ าเหลืองตับหรือสมองได้ รองลงมาคือเชื้อพยาธิที่ชื่อ



ว่านิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ ซึ่งท าให้เกิดปอดบวมข้ึนได้(ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ) ต่อมาเป็นเชื้อราที่ชื่อ คริปโต
คอคคัสซึ่งท าให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนี้ยังมีเชื้อฉกฉวยโอกาสอีก
หลายชนิด เช่นเชื้อพยาธิที่ท าให้ท้องเสียเรื้อรัง และเชื้อซัยโตเมก กะโลไวรัส (CMV) ที่จอตาท าให้ตาบอด หรือที่
ล าไส้ท าให้ปวดท้อง ท้องเสีย และถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นในภาคเหนือตอนบน มีเชื้อราพิเศษ ชนิดหนึ่งชื่อ เพนนิซิ
เลียว มาร์เนฟฟิโอ ชอบท าให้ติดเชื้อที่ผิวหนัง(รูปที่ 6) ต่อมน้ าเหลืองและมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตแคโปซี่ ซาร์
โค มา เป็นมะเร็งของผนังเส้นเลือด ส่วนใหญ่จะพบตามเส้นเลือดที่ผิวหนัง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีม่วงๆ แดงๆ บน
ผิวหนัง คล้ายจุดห้อเลือด หรือไฝ ไม่เจ็บไม่คันค่อยๆ ลามใหญ่ขึ้น ส่วนจะมีหลายตุ่ม(รูปที่ 7) บางครั้งอาจแตกเป็น
แผล เลือดออกได้ บางครั้งแคโปซี่ซาร์โคมา อาจเกิดในช่องปากในเยื่อบุทางเดินอาหาร ซึ่งอาจท าให้มีเลือดออก
มากๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง หรือมะเร็งปากมดลูกได้ ดังนั้นผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์จึงควร
พบแพทย์เพ่ือตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน นอกจากนี้คนไข้โรคเอดส์เต็มขั้นอาจมีอาการทางจิตทางประสาท
ได้ด้วยโดยที่อาจมีอาการหลงลืมก่อนวัย เนื่องจากสมองฝ่อเหี่ยว หรือมีอาการของโรคจิต หรืออาการชักกระตุก ไม่
รู้สึกตัว แขนขาชาหรือไม่มีแรง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวคล้ายไฟช๊อตหรือปวดแสบปวดร้อน หรืออาจเป็น
อัมพาตครึ่งท่อน ปัสสาวะ อุจจาระไม่ออก เป็นต้น ในแต่ละปีหลังติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 5-6 ของผู้ที่ติดเชื้อจะก้าว
เข้าสู่ระยะเอดส์เต็มข้ันส่วนใหญ่ของคนที่เป็นโรคเอดส์เต็มขั้นแล้ว จะเสียชีวิตภายใน2-4 ปี จากโรคติดเชื้อฉกฉวย

โอกาสทีเ่ป็นมาก รกัษาไมไ่ห หรือโรคตดิเช้ือทีย่งัไมม่ยีาที่จะรักษาอย่างได้ผล หรือเสียชีวิตจากมะเร็งที่เป็นมากๆ หรือ
ค่อยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในที่สุด พบว่ายาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ในประเทศตะวันตกสามารถยืดชีวิต
คนไข้ออกไปได้10 - 20 ปีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หรืออาจอยู่จนแก่ตายได้ 

 
อาการของ               เอดส์ มี 2 ระยะ  

1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะนี้ และบางคน
ไม่ทราบว่า ตัวเองติดเชื้อ จึงอาจแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้  
2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการ ภายหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 7-8 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
- ระยะเริ่มปรากฎอาการ อาการที่พบคือ มีเชื้อราในปาก ต่อมน้ าเหลืองโต งูสวัด มีไข้ ท้องเสีย น้ าหนักลด มีตุ่มคันบริเวณ
ผิวหนัง  
- ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่มีภูมิต้านทานลดลงมาก ท าให้ติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ เป็นต้น 

 
                ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ ได้อย่างไร  

รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์  
ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อนที่จะมีบุตรทุกท้อง  
ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด 

วิธีใช้ถุงยางอนามัย (http://www.anamai.moph.go.th/healthteen/parents/care32.html) 

   



- หลังจากตรวจสอบว่า ถุงยาง
อนามัยไม่หมดอายุ ซองไม่มีรอย
ฉีกขาด ฉีกมุมซองโดย
ระมัดระวัง ไม่ให้เล็บมือเกี่ยว
ถุงยางอนามัยขาด 

- ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว 
บีบปลายถุงยาง เพ่ือไล่อากาศ 

- รูดถุงยางอนามัย โดยให้ม้วนขอบอยู่ด้าน
นอก 

 
- สวมถุงยางอนามัย แล้วรูดให้
ขอบถุงยางอนามัย ถึงโคน
อวัยวะเพศ 

 
- หลังเสร็จกิจ ควรรีบถอดถุงยางอนามัย 
ในขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยใช้
กระดาษช าระหุ้มถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอด 
หากไม่มีกระดาษช าระต้องระวัง ไม่ให้มือ
สัมผัสกับด้านนอกของถุงยาง ควรสันนิษฐาน
ว่า ด้านนอกของถุงยาง อาจจะปนเปื้อนเชื้อ
เอดส์แล้ว 

 
- ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะ
รองรับ เช่น ถังขยะ 

 

 

วันเอดส์โลก  
วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้
เป็นวันเอดส์โลก  
 
วัตถุประสงค์ของวันเอดส์โลก  
1. เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อและการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  
2. เพ่ือสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันให้
มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ  
3. เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติด
เชื้อ  
5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
ค าถาม - ค าตอบ  
1. เอดส์ รู้ได้อย่างไรว่า ติดแล้ว  
เนื่องจากโรคนี้แสดงอาการช้า แต่สามารถทราบได้ โดยการตรวจเลือด หากต้องการผลที่แม่นย า ควรตรวจภายหลัง
จากมีพฤติกรรมเสี่ยง 6 สัปดาห์ขึ้นไป  

http://guru.sanook.com/2865/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/


 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
อ าเภอประจันตคาม   จงัหวัดปราจีนบุรี 

โทรศัพท์ 0 -3721 -8439-40 
 ไปรษณียอ์ิเลคทรอนิกส์    admin@nongsang.go.th 

 

 

2. เอดส์ รักษาได้หรือไม่  
ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หายได้ ยาที่ใช้ปัจจุบันจะช่วยยับยั้ง ไม่ให้ไวรัสเอดส์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในร่างกายผู้
ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์จะมีสุขภาพแข็งแรง สามารถท างานได้ตามปกติ  
3. เอดส์ ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์  
- ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่  
- ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา  
- ผู้ที่สงสัยว่า คู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง  
- ผู้ที่คิดจะมีบุตร ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของแม่และลูก  
- ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องไปท างานในต่างประเทศ (บาง
ประเทศ)  
4. เอดส์ เราอยู่ร่วมกันได้ อย่างไร  
คนที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถอยู่ร่วมกับสังคม และครอบครัวได้ และท างานได้เหมือนกับคนทั่วไป เพราะเชื้อเอช ไอ 
วี ไม่ได้ติดต่อกันโดย การสัมผัส การกอดจูบ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การใช้ของร่วมกัน การอยู่ใกล้กัน การ
สนทนากัน หรือถูกยุงกัด ดังนั้น จึงไม่ต้องแยกวงรับประทานอาหาร ไม่ต้องแยกห้องนอน ห้องน้ า อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ 
หรือห้องท างาน  
5. บริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพ ได้ที่ไหน  
- กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0-2286-0431, 0-
2286-4483  
- โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510  
- กองควบคุมโรคเอดส์ กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ต่อ 407-8  
- มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811 (โทรฟรี)  
- มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0-2372-2222  
- สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

 


