
รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ 

รู้กันดีว่า " โรคเอดส์ " เป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีตัวยาใดมารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังพบผู้ติดเช้ือเอดส์ 
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ น่ันจึงทําให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก 
เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจาก โรคเอดส์ น่ันเอง   ดังน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นําความรู้
เก่ียวกับเรื่อง โรคเอดส์ มาบอกต่อกัน    

โรคเอดส์ คืออะไร โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) เกิดจากการติดเช้ือไวรัสมีช่ือว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency 
Virus :HIV) หรือเรียกย่อๆ ว่า เช้ือเอชไอวี โดยเช้ือเอชไอวีจะเข้าไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค ทําให้ผู้ป่วยที่ติดเช้ือมีภูมิคุ้มกันตํ่าลง จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเช้ือโรคได้อีก โรคต่างๆ               
(หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า โรคฉวยโอกาส) จึงเข้ามาซ้ําเติมได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเช้ือในระบบโลหิต              
เช้ือรา ฯลฯ และทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด สายพันธ์ุของ โรคเอดส์ เช้ือไวรัสเอดส์มีหลายสายพันธ์ุ โดยสายพันธ์ุ
หลักด้ังเดิมคือ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่งแพร่ระบาดในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป และแอฟริกากลาง, เอชไอวี-2 (HIV-
2) พบแพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตก นอกจากน้ียังพบสายพันธ์ุอ่ืนๆ ที่กลายพันธ์ุมาอีกมากมาย ในปัจจุบัน
ทั่วโลก พบสายพันธ์ุเช้ือเอชไอวี มากกว่า 10 สายพันธ์ุ กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยพบมากที่สุด      
ที่ทวีปแอฟริกามีมากกว่า 10 สายพันธ์ุ เน่ืองจากเป็นแหล่งแรกที่พบเช้ือเอชไอวี และกระจายอยู่เป็นเวลานานกว่า 
70 ปี สายพันธ์ุที่พบมากที่สุดคือในโลก คือสายพันธ์ุซี มากถึง 40% พบในทวีปแอฟริกา อินเดีย จีน รวมทั้งพม่า 
ส่วนในประเทศไทยพบเช้ือเอชไอวี 2 สายพันธ์ุคือ สายพันธ์ุเอ-อี (A/E) หรืออี (E) พบมากกว่า 95% แพร่ระบาด
ระหว่างคนที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง กับสายพันธ์ุบี (B) ที่แพร่ระบาดกันในกลุ่มรักร่วมเพศ และผ่านการใช้
ยาเสพติดฉีดเข้าเส้น ขณะที่สายพันธ์ุซีเด่ียวๆ ยังไม่พบในประเทศไทย พบเพียงแต่สายพันธ์ุอี-ซี ที่เป็นลูกผสม
ระหว่างสายพันธ์ุอีในประเทศไทย และสายพันธ์ุซีจากทวีปแอฟริกา และล่าสุดยังได้พบหญิงไทยติดเช้ือเอชไอวีสาย
พันธ์ุใหม่ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนในโลก คือ เช้ือเอชไอวีผสมระหว่าง 3 สายพันธ์ุ คือ เอ จี และดี เรียกว่า เอจี-ดี 
(AG/D) และยังพบเช้ือเอชไอวีผสม 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ เอ อี และจี เรียกว่า เออี-จี (AE/G) โรคเอดส์ ติดต่อได้อย่างไร 
โรคเอดส์ สามารถติดต่อได้ 3 ทาง คือ 1.การร่วมเพศกับผู้ติดเช้ือเอดส์ โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิง
กับหญิง หรือชายกับหญิง จะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตาม ล้วนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด โรคเอดส์
ทั้งน้ัน ซึ่งมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยาระบุว่า ร้อยละ 83 ของผู้ติดเช้ือเอดส์ รับเช้ือมาจากการมีเพศสัมพันธ์ 2.การ
รับเช้ือทางเลือด โอกาสติดเช้ือ เอดส์ พบได้ 2 กรณี คือ - ใช้เข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับผู้ติดเช้ือ เอดส์ 
มักพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น - รับเลือดมาจากการผ่าตัด หรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิด แต่
ปัจจุบันเลือดที่ได้รับการบริจาคมา จะถูกนําไปตรวจหาเช้ือเอดส์ก่อน จึงมีความปลอดภัยเกือบ 100% 3.ติดต่อ
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ผ่านทางแม่สู่ลูก เกิดจากแม่ที่มีเช้ือเอดส์และถ่ายทอดให้ทารก ในขณะต้ังครรภ์ ขณะคลอด และภายหลังคลอด 
ปัจจุบันมีวิธีป้องกันการแพร่เช้ือเอดส์จากแม่สู่ลูก โดยการทานยาต้านไวรัสในช่วงต้ังครรภ์ จะสามารถลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือเอดส์เหลือเพียงร้อยละ 8 แต่ยังคงมีความเส่ียงอยู่ ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน 
นอกจากน้ี โรคเอดส์ ยังสามารถติดต่อผ่านทางอ่ืนได้ แต่โอกาสมีน้อยมาก เช่น การใช้ของมีคมร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์ 
โดยไม่ทําความสะอาด, การเจาะหูโดยการใช้เข็มเจาะหูร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์,การสักผิวหนัง หรือสักคิ้ว เป็นต้น ซึ่ง
วิธีดังกล่าวเป็นการติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด หรือนํ้าเหลืองโดยตรง แต่โอกาสติด โรคเอดส์ ด้วยวิธีน้ีต้องมีแผล
เปิด และปริมาณเลือดหรือนํ้าเหลืองที่เข้าไปในร่างกายต้องมีจํานวนมาก ปัจจัยที่ทําให้ติดเช้ือเอดส์ ปัจจัยที่ทําให้ติด
เช้ือเอดส์ มีหลายประการ คือ 1.ปริมาณเช้ือเอดส์ที่ได้รับ หากได้รับเช้ือเอดส์มาก โอกาสติด โรคเอดส์ ก็จะสูงขึ้นไป
ด้วย โดยเช้ือเอดส์ จะพบมากที่สุดในเลือด รองลงมาคือ นํ้าอสุจิ และน้ําในช่องคลอด 2.หากมีบาดแผล จะทําให้เช้ือ
เอดส์เข้าสู่บาดแผล และทําให้ติด โรคเอดส์ ได้ง่ายขึ้น 3.จํานวนครั้งของการสัมผัส หากสัมผัสเช้ือโรคบ่อย ก็มี
โอกาสจะติดเช้ือมากขึ้นไปด้วย 4.การติดเช้ืออ่ืนๆ เช่น แผลริมอ่อน แผลเริม ทําให้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ที่แผลจํานวน
มาก จึงรับเช้ือเอดส์ได้ง่าย และเป็นหนทางให้เช้ือเอดส์เข้าสู่แผลได้เร็วขึ้น 5.สุขภาพของผู้รับเช้ือ หากสุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรง ในขณะน้ัน ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะรับเช้ือได้ง่ายขึ้น โรคเอดส์ มีก่ีระยะ เมื่อติดเช้ือเอดส์แล้ว จะแบ่ง
ช่วงอาการออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะไม่ปรากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรือระยะติดเช้ือโดยไม่มี
อาการ ในระยะน้ีผู้ติดเช้ือจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ออกมา จึงดูเหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ แต่
อาจจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จากระยะแรกเข้าสู่ระยะต่อไปโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนอาจไม่มี
อาการนานถึง 10 ปี จึงทําให้ผู้ติดเช้ือสามารถแพร่เช้ือต่อไปให้กับบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเอง
ติดเช้ือ 2.ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ (Aids Related Complex หรือ ARC) หรือระยะเริ่มปรากฎอาการ 
(Symptomatic HIV Infection) ในระยะน้ีจะตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในเห็น เช่น ต่อม
นํ้าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน, มีเช้ือราในปากบริเวณกระพุ้งแก้ม และเพดานปาก, เป็นงูสวัด 
หรือแผลเริมชนิดลุกลาม และมีอาการเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น มีไข้ ท้องเสีย ผิวหนังอักเสบ 
นํ้าหนักลด เป็นต้น ระยะน้ีอาจเป็นอยู่นานเป็นปีก่อนจะกลายเป็นเอดส์ระยะเต็มขึ้นต่อไป 3.ระยะเอดส์เต็มขั้น 
(Full Blown AIDS) หรือ ระยะ โรคเอดส์ ในระยะน้ีภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูกทําลายลงไปมาก ทําให้เป็นโรค
ต่างๆ ได้ง่าย หรือที่เรียกว่า "โรคติดเช้ือฉวยโอกาส"ซึ่งมีหลายชนิด แล้วแต่ว่าจะติดเช้ือชนิดใด และเกิดที่ส่วนใดของ
ร่างกาย หากเป็นวัณโรคที่ปอด จะมีอาการไข้ เรื้อรัง ไอเป็นเลือด ถ้าเป็นเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือ 
Cryptococcus จะมีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรง คอแข็ง คลื่นไส้อาเจียน หากเป็นโรคเอดส์ของระบบประสาทก็
จะมีอาการความจําเสื่อม ซึมเศร้า แขนขาอ่อนแรงเป็นต้น ส่วนใหญ่เมื่อผู้เป็นเอดส์เข้าสู่ระยะสุดท้ายน้ีแล้วโดยทั่วไป
จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 1-2 ปี ใครที่ควรตรวจหาเช้ือเอดส์ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเช้ือเอดส์
หรือไม่ ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ที่คิดจะต้ังครรภ์ 
ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของร่างกาย 
เช่น ผู้ที่ต้องการไปทํางานในต่างประเทศ (บางประเทศ) หากสงสัยว่า รับเช้ือเอดส์มา ไม่ควรไปตรวจเลือดทันที 
เพราะเลือดจะยังไม่แสดงผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลังจากสัมผัสเช้ือแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป จึงจะได้ผลที่แม่นยํา 
การป้องกัน โรคเอดส์ เราสามารถป้องกัน โรคเอดส์ ได้ โดย 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ัง ที่มีเพศสัมพันธ์ 2. รักเดียว 
ใจเดียว 3. ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และขอรับคําปรึกษาเรื่อง โรคเอดส์ จากแพทย์



ก่อน 4. งดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด ถุงยางอนามัย ป้องกัน โรคเอดส์ ได้แค่ไหน 
ถุงยางอนามัย สามารถป้องกัน โรคเอดส์ ได้แน่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการใช้ว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ถุงยางมีคุณภาพดี
พอหรือไม่ หมดอายุการใช้งานหรือยัง โดยปกติให้ดูจากวันผลิตไม่เกิน 3 ปี หรือดูวันหมดอายุที่ซอง ซองต้องไม่
ชํารุด หรือฉีกขาด นอกจากน้ีต้องเลือกขนาดใช้ให้เหมาะสม ถ้าขนาดไม่พอดี ก็อาจฉีดขาด หรือหลุดออกง่าย ซึ่งจะ
ไม่สามารถป้องกัน โรคเอดส์ อย่างได้ผล วิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง 1.หลังจากตรวจสอบว่า ถุงยางอนามัยไม่
หมดอายุ ซองไม่มีรอยฉีกขาด ฉีกมุมซองโดยระมัดระวัง ไม่ให้เล็บมือเก่ียวถุงยางอนามัยขาด 2.ใช้ถุงยางอนามัยใน
ขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว บีบปลายถุงยาง เพ่ือไล่อากาศ 3.รูดถุงยางอนามัย โดยให้ม้วนขอบอยู่ด้านนอก 4.สวม
ถุงยางอนามัย แล้วรูดให้ขอบถุงยางอนามัย ถึงโคนอวัยวะเพศ 5.หลังเสร็จกิจ ควรรีบถอดถุงยางอนามัย ในขณะที่
อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยใช้กระดาษชําระหุ้มถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอด หากไม่มีกระดาษชําระต้องระวัง ไม่ให้มือ
สัมผัสกับด้านนอกของถุงยาง ควรสันนิษฐานว่า ด้านนอกของถุงยาง อาจจะปนเป้ือนเชื้อเอดส์แล้ว 6.ทิ้งถุงยาง
อนามัยที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะรองรับ เช่น ถังขยะ วิธีใช้ถุงยางอนามัย เพศหญิง ใช้น้ิวหัวแม่มือน้ิวช้ีและนิ้วกลางจับ
ขอบห่วงถุงยางให้ถนัดแล้วบีบขอบห่วงในให้ห่อตัวเล็กลง น่ังท่าที่เหมาะสม เช่น น่ังยองๆ หรือยกขาข้างใดข้างหน่ึง
วางบนเก้าอ้ีแล้วค่อยๆ สอดห่วงถุงยางที่บีบไว้เข้าไปในช่องคลอด ดันให้ลึกที่สุด ใช้น้ิวสอดเข้าไปในถุงยางจนน้ิว
สัมผัสกับขอบล่างของห่วงด้านใน แล้วจึงดันขอบห่วงถุงยางลึกเข้าไปในช่องคลอด ให้ถึงส่วนบนของเชิงกระดูกหัวเห
น่า ด้วยการงอน้ิวไปทางด้านหน้าของตัวคุณให้ลึกเข้าไปในปากช่องคลอดประมาณ 2-3 น้ิว วิธีถอดถุงยางให้หมุน
บิดปิดปากถุง เพ่ือให้นํ้าอสุจิคงอยู่ภายในถุงยาง แล้วจึงค่อยๆ ดึงออก โรคเอดส์ รักษาได้หรือไม่ ปัจจุบันยังไม่มียาที่
สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ มีแต่เพียงยาที่ใช้เพ่ือยับย้ังไม่ให้ไวรัสเอดส์เพ่ิมจํานวนมากขึ้น แต่ไม่สามารถ
กําจัดเช้ือเอดส์ให้หมดไปจากร่างกายได้ ยาต้านไวรัสเอดส์ในปัจจุบันมี 3 ประเภทคือ 1. Nucleoside Reverse 
Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ได้แก่ AZT ddl ddC d4T 3TC ABC รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ 2. Non-
Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ได้แก่ NVP EFV 3. Protease Inhibitors (Pls) 
ได้แก่ IDV RTV Q4V NFV หากรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์แล้ว อาจมีผลข้างเคียงคือ คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นตาม
ผิวหนัง โลหิตจาง ฯลฯ ดังน้ันการรับประทานยาเหล่าน้ีควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ข้อควรปฏิบัติหากได้รับเช้ือ
เอดส์ ผู้ที่เป็น โรคเอดส์ สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ และควรดูแลสุขภาพให้ดี ไม่ควรวิตกกังวล เพราะหากไม่มี
โรคแทรกซ้อนจะสามารถมีชีวิตยืนยาวไปได้อีกหลายปี โดยมีข้อปฏิบัติคือ 1.รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มี
สารอาหารครบถ้วน เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 2.รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือหากมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันการรับเช้ือ 
หรือแพร่เช้ือเอดส์ 4.งดการบริจาคเลือด อวัยวะ และงดใช้สิ่งเสพติดทุกชนิด 5. หากเป็นหญิง ไม่ควรต้ังครรภ์ 
เพราะเช้ือเอดส์สามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ถึง 30% 6. ทําจิตใจให้สงบ ไม่เครียด ไม่กังวล รวมทั้งอาจฝึกสมาธิ 7.อยู่
ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ความเช่ือที่ผิดเก่ียวกับ โรคเอดส์ จากข้อมูลทางการแพทย์ระบุชัดว่า เช้ือเอชไอวี
ไม่สามารถแพร่สู่กันได้โดยการติดต่อในชีวิตประจําวันกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี และไม่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการ
กอด การสัมผัสมือที่เป็นการทักทายแบบชาวตะวันตก หรือการปฏิสัมพันธ์ภายนอกอ่ืน เช่น การใช้ห้องนํ้าร่วมกัน 
การใช้เตียงนอนร่วมกัน การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารหรือรถแท็กซี่ร่วมกัน นอกจากน้ี เอชไอวีไม่ใช่โรคติดต่อ
ทางอากาศเหมือนกับไข้หวัด และไม่ติดต่อผ่านทางแมลง หรือ ยุง โดยทั่วไปแล้วเช้ือเอชไอวีติดต่อกันผ่านทางการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ติดเช้ือไวรัสเอชไอวีติดจากการมี



เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน การแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกาย เช่น อสุจิ เลือด หรือของเหลวในช่องคลอด 
นอกจากน้ีเช้ือเอชไอวียังสามารถติดต่อผ่านทางการใช้เข็ม หรืออุปกรณ์ฉีดยาร่วมกันของผู้ใช้ยาเสพติด ขณะที่ผู้หญิง
ต้ังครรภ์สามารถแพร่เช้ือไปสู่ลูกได้ในระหว่างการต้ังครรภ์ การคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมแม่ หน่วยงานที่ให้
การบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และ โรคเอดส์ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเอดส์ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0-2286-0431, 
0-2286-4483 โรงพยาบาลบําราศนราดูร โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510 กองควบคุมโรคเอดส์ 
กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ต่อ 407-8 มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811 (โทร
ฟรี) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0-2372-2222 สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 



   

 

 


