
 

 

  โรคเอดส์ (AIDS) คืออะไร  

 
       โรค เอ ด ส์  ห รื อ  โรค ภู มิ คุ้ ม กั น บ กพ ร่ อ ง (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่ มอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะ
เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้
ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทำให้ติดเช้ือโรคฉวยโอกาสแทรกซ้อน
เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ำเหลือง เยื่อ
หุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเป็นมะเร็งบาง
ชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ทำให้อาการจะรุนแรงและเสียชีวิต
อยา่งรวดเร็ว ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบทั่วโลก และประมาณ
การว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่
ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตราย
สูงโรคหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ 

 
 

 

เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร 
1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชาย
กับหญิง หรือหญิงกับหญิง ท้ังช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ 
ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสติดเช้ือ
มากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา 
ประมาณร้อยละ 84 ของผู้ป่วย 
เอดส์ ได้รับเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ์                    

2. การรบัเชื้อทางเลือด 
 - ใช้เข็มหรือ
กระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติด
เชื้อเอดส์ มักพบในกลุม่ผู้ฉีด
ยาเสพตดิ และหากคนกลุม่
นี้ติดเชื้อ  ก็สามารถถ่ายทอดเช้ือเอดส์   ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทาง
หนึ่ง  
 - รับเลือดในขณะผา่ตัด หรือเพื่อรกัษาโรคเลือดบางชนิด 
ในปัจจุบันเลือดทีไ่ดร้ับบริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการตดิ
เชื้อเอดส์ และจะปลอดภยัเกือบ 100%  

3. ทารก ติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ การแพร่เช้ือจากแม่สู่
ลูก ผู้หญิงท่ีตดิเช้ือเอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี 
เชื้อเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ในอัตราร้อยละ 30  จากกรณีเกดิ
จากแม่ติดเชื้อ จึงมีโอกาสที่จะรับเช้ือเอช ไอ วี จากแม่ได ้

 
 

   

เอดส์ มีอาการอย่างไร 
 

ระยะที่ 1 : ระยะที่ไม่มีอาการอะไร  
 ภายใน  2-3  อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดสเ์ข้าไป 
ราวร้อยละ 10 ของผู้ติดเชื้อจะมอีาการคล้ายๆ ไข้หวดั  คือ  มีไข้ 
เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโต  ผื่นตามตัว 
แขน ขาชาหรืออ่อนแรง  เป็นอยู่ราว 10-14 วัน  ก็จะหายไปเอง 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่สังเกต นึกว่าคงเป็นไข้หวัดธรรมดาราว 6-8 
สัปดาหภ์ายหลังติดเชื้อ ถ้าตรวจเลือดจะเริ่มพบว่ามีเลือดเอดส์บวก
ได้ และส่วนใหญจ่ะตรวจพบว่ามเีลือดเอดส์บวกภายหลัง  3 เดือน
ไปแล้ว   โดยทีผู่้ตดิเช้ือจะไม่มีอาการอะไรเลยเพียงแต่ถ้าไปตรวจก็
จะพบว่ามีภมูิคุ้นเคยต่อไวรัสเอดสอ์ยู่ในเลือดหรือที่เรียกว่า   เลือด
เอดส์บวก ซึ่งแสดงว่ามีการติดเชื้อเอดส์เข้าไปแล้ว  ร่างกายจึงตอบ 
สนองโดยการสร้างโปรตีนบางอย่างขึ้นมาทำปฏิกิริยากับไวรัสเอดส์
เรียกว่า แอนติบอดีย์(antibody) เป็นเครื่องแสดงว่าเคยมีเชื้อเอดส์
เข้าสู่ร่างกายมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะไวรัสเอดส์ได้คนที่มี
เลือดเอดส์บวกจะมีไวรัสเอดส์อยู่ในตัวและสามารถแพร่โรคให้กับ
คนอ่ืนได้ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคนท่ีติดเช้ืออาจต้องรอถึง 6เดือน
กว่าจะมีเลือดเอดส์บวกได้ ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา ผู้ติดเช้ือ
บางรายอาจมีต่อมน้ำเหลืองตามตัวโตได้  โดยโตอยู่เป็นระยะเวลา 
นานๆ คือเป็นเดือนๆ ขึ้นไป ซึ่งบางรายอาจคลำพบเอง หรือไปหา
แพทย์แล้วแพทย์คลำพบ ต่อมน้ำเหลืองที่โตนี้มีลักษณะเป็นเม็ด
กลมๆ แข็งๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณด้านข้าง
คอทั้ง 2 ข้าง ข้างละหลายเม็ดในแนวเดียวกัน คลำดูแล้วคลาย
ลูกประคำที่คอไม่เจ็บ ไม่แดง นอกจากที่คอต่อมน้ำเหลืองที่โตยัง
อาจพบได้ที่รักแร้และขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้จะ
เป็นที่พักพิงในช่วงแรกของไวรัสเอดส์โดยไวรัสเอดส์จะแบ่งตัวอย่าง
มากในต่อมน้ำเหลืองที่โตเหล่านี้ 



 

ระยะที่ 2 : ระยะท่ีเริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการ 
     สัมพันธ์กับเอดส์ 
 เป็นระยะที่คนไข้เริ่มมีอาการ แต่อาการนั้นยังไมม่าก
ถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เตม็ขั้น อาการในช่วงนี้อาจเป็นไข้
เรื้อรัง น้ำ หนักลด หรือท้องเสียงเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ 
นอกจากนี้อาจมีเช้ือราในช่องปาก , งูสวัด , เริ่มในช่องปาก หรือ
อวัยวะ เพศ ผื่นคันตามแขนขา และลำตัวคล้ายคนแพ้น้ำลายยุง จะ
เห็นได้ว่า อาการที่เรยีกว่าสัมพันธก์ับเอดส์นั้น ไม่จำเพาะสำหรับ
โรคเอดส์เสมอไป คนที่เป็นโรคอื่นๆ ก็อาจมีไข้ น้ำหนักลด ท้องเสีย 
เชื้อราในช่องปาก งูสวัด หรือเริมได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าถ้ามีอาการ
เหล่านี้จะต้องเหมาว่าติดเชื้อเอดสไ์ปทุกร้าย ถ้าสงสัยควรปรึกษา 
แพทย์และตรวจเลือดเอดส์พิสจูน์  
ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดส์เต็มขั้น หรือที่ภาษาทางการ 
     เรียกว่าโรคเอดส์  
 
 เป็นระยะที่ภูมิต้านทานของร่ายกายเสียไปมากแล้วผู้ป่วย
จะมีอาการของการติดเชื้อจำพวกเชื้อฉกฉวยโอกาสบ่อยๆและเป็น
มะเร็งบางชนิดเช่นแคโปซี่ซาร์โคมา(Kaposi'ssarcoma)และมะเร็ง
ปากมดลูก การติดเช้ือฉกฉวยโอกาสหมายถึงการติดเช้ือที่ปกติมี
ความรุนแรงต่ำไม่ก่อโรคในคนปกติแต่ถ้าคนนั้นมีภูมิต้านทานต่ำลง
เช่นจากการเป็นมะเร็งหรือจากการได้รับยาละทำให้เกิดวัณโรคที่
ปอดต่อมน้ำเหลืองตับหรือสมองได้ รองลงมาคือเช้ือพยาธิที่ ช่ือ
ว่านิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ ซึ่งทำให้เกิดปอดบวมขึ้นได้(ไข้ ไอ หายใจ
เหนื่อยหอบ) ต่อมาเป็นเช้ือราที่ช่ือ คริปโตคอคคัสซึ่งทำให้เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนี้ยัง
มีเช้ือฉกฉวยโอกาสอีกหลายชนิด เช่นเชื้อพยาธิท่ีทำให้ท้องเสีย 
 
 

 
เรื้อรัง และเช้ือซัยโตเมก กะโลไวรัส (CMV) ที่จอตาทำให้ตาบอด 
หรือที่ลำไส้ทำให้ปวดท้อง ท้องเสีย และถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นใน
ภาคเหนือตอนบน มีเช้ือราพิเศษ ชนิดหนึ่งช่ือ เพนนิซิเลียว มาร์
เนฟฟิโอ ชอบทำให้ติดเชื้อที่ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองและมีการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตแคโปซี่ ซาร์โค มา เป็นมะเร็งของผนังเส้นเลือดส่วน
ใหญ่จะพบตามเส้นเลือดที่ผิวหนัง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีม่วง แดงๆ 
บนผิวหนัง คล้ายจุดห้อเลือด หรือไฝ ไม่เจ็บไม่คันค่อยๆ ลามใหญ่
ขึ้น ส่วนจะมีหลายตุ่ม บางครั้งอาจแตกเป็นแผล เลือดออกได้ 
บางครั้งแคโปซี่ซาร์โคมา อาจเกิดในช่องปากในเยื่อบุทางเดิน
อาหาร ซึ่งอาจทำให้มีเลือดออกมากๆ ได้ นอกจากน้ี ผู้ป่วยอาจเป็น
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือมะเร็งปากมดลูกได้ ดังนั้นผู้หญิงที่ติดเชื้อ
เอดส์จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน ในแต่
ละปีหลังติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 5-6 ของผู้ที่ติดเช้ือจะก้าวเข้าสู่ระยะ
เอดส์เต็มขั้นส่วนใหญ่ของคนท่ีเป็นโรคเอดส์เต็มขั้นแล้ว จะเสียชีวิต
ภายใน 2-4 ปี จากโรคติดเชื้อฉกฉวยโอกาสที่เป็นมาก รักษาไม่ไห 
หรือโรคติดเช้ือที่ยังไม่มียาที่จะรักษาอย่างได้ผล หรือเสียชีวิตจาก
มะเร็งที่เป็นมากๆ หรือค่อยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในท่ีสุด  

   ป้องกันตวัเอง ไม่ให้ตดิเช้ือเอดส์ ได้อย่างไร  

  1.รักเดยีว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ควรใช้ถุงยาง 
     อนามัยทุกครั้ง ท่ีมีเพศสัมพันธ ์ 
  2.ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อนท่ี 
     จะมีบุตรทุกท้อง  
  3.ไมด่ื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 

อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 


