2. ระยะมีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ เราเรียกระยะนี้ว่า
ระยะปรากฏอาการ ในระยะนี้ จะตรวจพบผลเลื อ ดบวก และมี
อาการผิดปกติปรากฏให้เห็น เช่น ต่อมน้้าเหลืองโตติดต่อกันนาน
หลายเดือน มีเชื้อราในช่องปาก โดยเฉพาะกระพุ้งแก้ม และเพดาน
ปาก เป็นงูสวัด หรือแผลเริมชนิดลุกลาม มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง
โดยไม่ ท ราบสาเหตุ เ กิ น 1 เดื อ น เช่ น มี ไ ข้ ท้ อ งเสี ย ผิ ว หนั ง
อักเสบ น้้าหนักลด และอื่น ๆ ในระยะนี้อาจมีอาการอยู่เป็นปี ก่อน
พัฒนาลุกลามในระยะต่อไป
3. ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์ ในระยะนี้
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเสียหายอย่างมาก จนร่างกายไม่
สามารถขจัดเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อป่วย
เป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการติดเชื้อแทรกซ้อนนี้ก็มีหลากหลาย
รูปแบบ หากติ ดเชื้อวัณโรคที่ปอด อาการที่พบคือ ผู้ป่วยจะมีไข้
เรื้อรัง ไอเป็นเลือด แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อเยื้อหุ้มสมองอักเสบ จะมี
อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง อาเจียน คอแข็ง คลื่นไส้ และถ้าเป็น
อาการที่เกี่ยวกับระบบประสาท ก็จะมีอาการซึมเศร้า แขนขาอ่อน
แรง ความจ้าเสื่อม ซึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ในระยะสุดท้ายนี้ จะมี
ชีวิตอยู่ได้เพียง 1 – 2 ปีเท่านั้น
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- มีคู่นอนเพียงคนเดียว
- ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรมีการตรวจร่างกาย และ
ตรวจเลือด
- งดใช้สารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะการใช้เข็ดฉีดยา
ร่วมกับผู้อื่น

การปฏิบัติตัวสาหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวี
ผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ส ามารถใช้ ชี วิ ต ประจ้ า วั น ได้
ตามปกติ ไม่ควรวิตกกังวลมากไป เพราะหากไม่พบโรคแทรกซ้อน
พร้อมกับรับประทานยาอย่างเคร่งครัด ก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้
นานนับสิบปี โดยไม่แสดงอาการของโรคเอดส์เลย โดยมีข้อปฏิบัติ
ดังนี้ 1. รั บประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์ เพื่ อให้ ร่า งกายได้ รั บ
สารอาหารได้อย่างครบถ้วน 2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการ
ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ 4.
ท้ า จิ ต ใจให้ ส งบผ่ อ นคลาย ฝึ ก สมาธิ 5. รั บ ประทานยาอย่ า ง
เคร่งครัด
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์
เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัส โอบกอด
หายใจร่ วมกัน ใช้ห้ องน้้า ร่ว มกั น ใช้ สิ่งของร่ วมกัน รั บประทาน
อาหารร่วมกัน หรือยุงเป็นพาหะน้าโรคเอชไอวี
ความเชื่อทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่เป็นความจริง
การรักษาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
ในปัจจุบันไม่มยี าหรือวิธีการรักษาใดที่จะก้าจัดเชื้อเอชไอ
วีให้หมดไปได้ มีเพียงแต่ยาที่จะช่วยชะลอการพัฒนาของโรค คือ
ยาต้านเอชไอวี หรือยาต้านรีโทรไวรัส (Antiretrovirals: ARVs)
หากผู้ป่วยได้รับยาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกทีไ่ ด้รับเชื้อ ยาจะออกฤทธิ์
ควบคุมไม่ให้ไวรัสมีการแพร่กระจายและพัฒนาไปสู่การเจ็บป่วยใน
ขั้นที่รุนแรงอย่างเอดส์ โดยการรับประทานยา PEP (Postexposure Prophylaxis) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นยาฉุกเฉินทีต่ ้อง
รับประทานหลังได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ส่วนวิธีการใช้
ยา ต้องรักษาด้วยการใช้ยาต้านร่วมกันหลายตัว (Antiretroviral
Therapy: ART)
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โรคเอดส์
โรคเอดส์ คืออะไร?
โรคเอดส์ คือ อาการของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS :
Acquired Immune Deficiency Syndrome) โดยเกิดจากเชื้อ
ไวรั ส ที่ มี ชื่ อ ว่ า ฮิ ว แมนอิ ม มิ ว โนเดฟี เ ชี ย นซี ไ วรั ส ( Human
Immunodeficiency Virus : HIV) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เชื้อเอชไอ
วี (HIV) เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปท้าลายเซลล์เม็ด
เลื อ ดขาว ซึ่ งท้า หน้ า ที่ ก้า จั ด สิ่ งแปลกปลอมหรื อเชื้ อ โรคที่ เ ข้ า สู่
ร่างกาย เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกท้าลายมากขึ้น จึงท้าให้ผู้ป่วยมี
ภูมิคุ้มกันต่้าลง จนในที่สุดร่างกายไม่มีสามารถต่อสูก้ ับเชื้อโรคต่างๆ
ที่เข้าสู่ร่างกายได้ จึงท้าให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นสามารถติดเชื้อ
ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เป็นโรคติดเชื้ออื่นๆ ตามมา เช่น วัณโรค ปอด
บวม เชื้อรา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิตจาก
โรคแทรกซ้อนต่างๆ

2.2 รับเลือดมาจากการผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือด
บางชนิด ในอดีตมีการติดเชื้ อเอชไอวีจากช่องทางนี้ค่อนข้างมาก
เพราะยังไม่มีการตรวจเลือดที่ละเอียดนัก แต่ปัจจุบันได้มีการน้า
เลือดที่รับบริจาคไปหาตรวจหาเชื้อก่อนทุกครั้ง ท้าให้อัตราการติด
เชื้อจากการรับเลือดลดลงอย่างมาก
3. การติดต่อผ่านแม่สู่ลูก
เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วตั้งครรภ์ โดยเชื้อเอชไอ
วีจะถ่ายทอดสู่ลูกขณะคลอด แต่ปัจจุบันได้ค้นพบวิธีการป้องกัน
การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ส้าเร็จแล้ว โดยวิธีการรับประทานยา
ต้านไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของ
ทารกลงได้

การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุหลักของ
การติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดก็ตาม ทั้งนี้จาก
ข้อมูลของทางกองระบาดวิทยาระบุว่า 83% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
นั้น ได้รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งสิ้น
2. การรับเชื้อทางเลือด
การติดเชื้อเอชไอวีพบได้ใน 2 กรณี คือ
2.1 ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือแม้แต่การใช้กระบอกฉีดยา
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มผู้เสพสารเสพติด หรือฉีด
ยาเข้าเส้น

- ปริมาณเชื้อเอชไอวี หากได้รับเชื้อเอชไอวีในปริมาณ
มาก ก็จะท้าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงตามไปด้วย โดยเชื้อ
เอชไอวีพบมากที่สุดในเลือด รองลงมาคือ น้้าอสุจิและน้้าในช่อง
คลอด
- มีบาดแผล หากมีบาดแผลบริเวณผิวหนังหรือช่องปาก
ย่อมท้าให้มี โอกาสติด เชื้อสูงขึ้น (จากการมีเพศสัมพั นธ์ทางช่อ ง
ปาก) เพราะเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าสู่บาดแผลได้
- ความบ่อยในการสัมผัสเชื้อ หากมีการสัมผัสเชื้อไวรัส
บ่อย โอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็มีสูงขึ้น เช่น นักวิจัยที่ต้องท้าการ
ทดลอง ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นต้น
- การติดเชื้อแบบอื่น ๆ เช่น แผลเริม ซึ่งแผลชนิดนี้จะมี
เม็ดเลือดขาวอยู่ที่บริเวณแผลเป็นจ้านวนมาก ท้าให้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อได้ง่าย

การติดต่อของโรคเอดส์มี 3 ทางดังนี้
1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

ปัจจัยที่ทาให้ติดเชื้อโรคเอดส์

นอกจากนี้ เชื้อเอชไอวียังสามารถติดต่อได้อีกหลายวิธี
แต่ก็มีโอกาสน้อยมาก เช่น การเจาะหูโดยการใช้เข็มร่วมกับผู้ติด
เชื้อ หรือแม้แต่การสัก ไม่ว่าจะเป็นการสักผิวหนัง สักคิ้ว นอกจาก
เลือดแล้ว เชื้อเอสไอวียังสามารถติดต่อกันผ่านทางน้้าเหลืองได้ด้วย
โดยอาจติดเชื้อจากการที่บาดแผลของเราสัมผัสกับบาดแผลของผู้
ติดเชื้อ แต่ก็นับว่ามีโอกาสต่้ามาก โดยจะติดเชื้อได้ก็ต่อเมื่อเป็น
แผลเปิด แผลสด และมีเลือดหรือน้้าเหลืองที่มีเชื้อไหลเข้าไปเป็น
จ้านวนมากเท่านั้น

ระยะของโรคเอดส์
โดยทั่วไป เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อเอชไอวีแล้ว อาการของโรค
ที่ปรากฎจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะไม่ปรากฏอาการ เรียกอีกอย่างว่า ระยะติดเชื้อ
ไม่ ป รากฏอาการ ในระยะนี้ ผู้ ที่ ติ ด เชื้ อ นั้ น จะไม่ ป รากฏอาการ
ผิดปกติใดๆ จึงดูเหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงปกติ แต่อาจมีอาการ
ป่วยเล็กน้อย โดยเฉลี่ยนั้น จากระยะแรกเข้าสู่ระยะที่ 2 จะใช้เวลา
ประมาณ 7 – 8 ปี แต่ในบางรายอาจไม่แสดงอาการนานถึง 10 ปี
ระยะนี้จึงเป็นระยะที่ผู้ที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อให้บุคคลอื่นได้มาก
ที่สุด เพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้ว

