ต้องยอมรับว่า หนึ่งในโรคติดต่อที่คนรู ้จกั ความน่ากลัวของมันเป็ นอย่างดี ก็คือ " โรคเอดส์ " และรู ้กนั ดีวา่ "โรคเอดส์ " เป็ นโรคร้ายแรงที่ยงั ไม่มีตวั
ยาใดมารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังพบผูต้ ิดเชื้อ เอดส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ นัน่ จึงทําให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี
เป็ นวันเอดส์ โลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์ นนั่ เอง และวันนี้กระปุกดอทคอม ก็ได้นาํ ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องโรคเอดส์ มาบอกต่อกัน
ด้วยค่ะ
โรคเอดส์ คืออะไร
โรคเอดส์ หรือโรคภูมคิ ุ้มกันบกพร่ อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟี
เซี ยนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า เชื้อเอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้าง
ภูมิคุม้ กันโรค ทําให้ผปู ้ ่ วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุม้ กันตํ่าลง จนร่ างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้อีก โรคต่าง ๆ (หรื อเรี ยกอีกนัยหนึ่งว่า โรคฉวยโอกาส) จึง
เข้ามาซํ้าเติมได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิ ต เชื้อรา ฯลฯ และทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวิตในที่สุด
สายพันธุ์ของโรคเอดส์
เชื้อไวรัสเอดส์มีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์หลักดั้งเดิมคือ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่ งแพร่ ระบาดในแถบสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และแอฟริ กากลาง, เอช
ไอวี-2 (HIV-2) พบแพร่ ระบาดในแถบแอฟริ กาตะวันตก นอกจากนี้ยงั พบสายพันธุ์อื่น ๆ ที่กลายพันธุ์มาอีกมากมาย
ในปั จจุบนั ทัว่ โลกพบสายพันธุ์เชื้อเอชไอวี มากกว่า 10 สายพันธุ์ กระจายอยูต่ ามประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยพบมากที่สุดที่ทวีปแอฟริ กามีมากกว่า
10 สายพันธุ์ เนื่องจากเป็ นแหล่งแรกที่พบเชื้อเอชไอวี และกระจายอยูเ่ ป็ นเวลานานกว่า 70 ปี สายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในโลก คือสายพันธุ์ซี มากถึง 40%
พบในทวีปแอฟริ กา อินเดีย จีน รวมทั้งพม่า ส่ วนในประเทศไทยพบเชื้อเอชไอวี 2 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์เอ-อี (A/E) หรื ออี (E) พบมากกว่า 95% แพร่
ระบาดระหว่างคนที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง กับสายพันธุ์บี (B) ที่แพร่ ระบาดกันในกลุ่มรักร่ วมเพศ และผ่านการใช้ยาเสพติดฉี ดเข้าเส้น

ภาพจาก องค์การอนามัยโลก
ขณะที่สายพันธุ์ซีเดี่ยว ๆ ยังไม่พบในประเทศไทย พบเพียงแต่สายพันธุ์อี-ซี ที่เป็ นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์อีในประเทศไทย และสายพันธุ์ซีจาก
ทวีปแอฟริ กา และยังได้พบหญิงไทยติดเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนในโลก คือ เชื้อเอชไอวีผสมระหว่าง 3 สายพันธุ์ คือ เอ จี และดี
เรี ยกว่า เอจี-ดี (AG/D) และยังพบเชื้อเอชไอวีผสม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เอ อี และจี เรี ยกว่า เออี-จี (AE/G)
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ ตั้งแต่พบการระบาดของโรคเอดส์ครั้งแรกจนถึงปี 2015 มีผตู ้ ิดเชื้อไปแล้วกว่า 70 ล้านคนทัว่
โลก และเสี ยชีวิตไปแล้วกว่า 35 ล้านคน
ขณะที่รายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2559 มีผตู ้ ิดเชื้อ
เอชไอวีทวั่ โลกสะสม 36.7 ล้านคน เป็ นผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ 1.8 ล้านคน และมีผเู ้ สี ยชีวิตจากเชื้อเอชไอวี 1 ล้านคน

โรคเอดส์ ติดต่ อได้ อย่ างไร
โรคเอดส์ สามารถติดต่อได้โดย..
1. การร่ วมเพศกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิงกับหญิง หรื อชายกับหญิง จะเป็ นช่องทางธรรมชาติหรื อไม่ธรรมชาติ
ก็ตาม ล้วนมีโอกาสเสี่ ยงต่อการติดโรคเอดส์ ท้ งั นั้น ซึ่ งมีขอ้ มูลจากกองระบาดวิทยาระบุวา่ ร้อยละ 83 ของผูต้ ิดเชื้อเอดส์ รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์
2. การรับเชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อเอดส์ พบได้ 2 กรณี คือ
- ใช้เข็มฉี ดยา หรื อกระบอกฉี ดยา ร่ วมกับผูต้ ิดเชื้อ เอดส์ มักพบในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉี ดเข้าเส้น
- รับเลือดมาจากการผ่าตัด หรื อเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด แต่ปัจจุบนั เลือดที่ได้รับการบริ จาคมา จะถูกนําไปตรวจหาเชื้อเอดส์ก่อน จึงมีความ
ปลอดภัยเกือบ 100%
3. ติดต่อผ่านทางแม่สู่ ลูก เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอดส์และถ่ายทอดให้ทารก ในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และภายหลังคลอด ปั จจุบนั มีวิธีป้องกันการ
แพร่ เชื้อเอดส์จากแม่สู่ ลูก โดยการทานยาต้านไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ จะสามารถลดโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอดส์เหลือเพียงร้อยละ 8 แต่ยงั คงมีความเสี่ ยง
อยู่ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

นอกจากนี้ โรคเอดส์ ยังสามารถติดต่อผ่านทางอื่นได้ แต่โอกาสมีนอ้ ยมาก เช่น การใช้ของมีคมร่ วมกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์ โดยไม่ทาํ ความสะอาด, การ
เจาะหูโดยการใช้เข็มเจาะหูร่วมกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์, การสักผิวหนัง หรื อสักคิ้ว เป็ นต้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวเป็ นการติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด หรื อนํ้าเหลือง
โดยตรง แต่โอกาสติดโรคเอดส์ ดว้ ยวิธีน้ ีตอ้ งมีแผลเปิ ด และปริ มาณเลือดหรื อนํ้าเหลืองที่เข้าไปในร่ างกายต้องมีจาํ นวนมาก
ปัจจัยที่ทําให้ ตดิ เชื้อเอดส์
ปัจจัยที่ทําให้ ตดิ เชื้อเอดส์ มีหลายประการ คือ
1. ปริ มาณเชื้อเอดส์ที่ได้รับ หากได้รับเชื้อเอดส์มาก โอกาสติดโรคเอดส์ กจ็ ะสู งขึ้นไปด้วย โดยเชื้อเอดส์ จะพบมากที่สุดในเลือด รองลงมาคือ นํ้า
อสุ จิ และนํ้าในช่องคลอด
2. หากมีบาดแผล จะทําให้เชื้อเอดส์เข้าสู่ บาดแผล และทําให้ติดโรคเอดส์ ได้ง่ายขึ้น
3. จํานวนครั้งของการสัมผัส หากสัมผัสเชื้อโรคบ่อย ก็มีโอกาสจะติดเชื้อมากขึ้นไปด้วย
4. การติดเชื้ออื่น ๆ เช่น แผลริ มอ่อน แผลเริ ม ทําให้มีเม็ดเลือดขาวอยูท่ ี่แผลจํานวนมาก จึงรับเชื้อเอดส์ได้ง่าย และเป็ นหนทางให้เชื้อเอดส์เข้าสู่
แผลได้เร็ วขึ้น
5. สุ ขภาพของผูร้ ับเชื้อ หากสุ ขภาพร่ างกายไม่แข็งแรงในขณะนั้น ก็ยอ่ มมีโอกาสที่จะรับเชื้อได้ง่ายขึ้น

โรคเอดส์ มีกรี่ ะยะ
เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้ว จะแบ่งช่วงอาการออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะไม่ ปรากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรื อระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ในระยะนี้ผตู ้ ิดเชื้อจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ ออกมา จึงดู
เหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ แต่อาจจะเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ จากระยะแรกเข้าสู่ ระยะต่อไปโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนอาจ
ไม่มีอาการนานถึง 10 ปี จึงทําให้ผตู ้ ิดเชื้อสามารถแพร่ เชื้อต่อไปให้กบั บุคคลอื่นได้ เนื่องจากส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ
2. ระยะมีอาการสั มพันธ์ กบั เอดส์ (Aids Related Complex หรือ ARC) หรื อระยะเริ่ มปรากฏอาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะนี้จะ
ตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้เห็น เช่น ต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน, มีเชื้อราในปากบริ เวณกระพุง้ แก้ม
และเพดานปาก, เป็ นงูสวัด หรื อแผลเริ มชนิดลุกลาม และมีอาการเรื้ อรังนานเกิน 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น มีไข้ ท้องเสี ย ผิวหนังอักเสบ นํ้าหนัก
ลด เป็ นต้น ระยะนี้อาจเป็ นอยูน่ านเป็ นปี ก่อนจะกลายเป็ นเอดส์ระยะเต็มขั้นต่อไป
3. ระยะเอดส์ เต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรือ ระยะโรคเอดส์ ในระยะนี้ภูมิคุม้ กันของร่ างกายจะถูกทําลายลงไปมาก ทําให้เป็ นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
หรื อที่เรี ยกว่า "โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ซึ่ งมีหลายชนิด แล้วแต่วา่ จะติดเชื้อชนิดใด และเกิดที่ส่วนใดของร่ างกาย หากเป็ นวัณโรคที่ปอด จะมีอาการไข้
เรื้ อรัง ไอเป็ นเลือด ถ้าเป็ นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากเชื้อ Cryptococcus จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุ นแรง คอแข็ง คลื่นไส้อาเจียน หากเป็ นโรคเอดส์ของ
ระบบประสาทก็จะมีอาการความจําเสื่ อม ซึ มเศร้า แขนขาอ่อนแรง เป็ นต้น ส่ วนใหญ่เมื่อผูเ้ ป็ นเอดส์เข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายนี้แล้วโดยทัว่ ไปจะมีชีวิตอยูไ่ ด้เพียง
1-2 ปี

ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์
- ผูท้ ี่มีพฤติกรรมเสี่ ยง และต้องการรู ้วา่ ตนเองติดเชื้อเอดส์หรื อไม่
- ผูท้ ี่ตดั สิ นใจจะมีคู่หรื ออยูก่ ินฉันสามีภรรยา
- ผูท้ ี่สงสัยว่าคู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ ยง
- ผูท้ ี่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก
- ผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลสนับสนุนเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขภาพของร่ างกาย เช่น ผูท้ ี่ตอ้ งการไปทํางานในต่างประเทศ (บางประเทศ)
หากสงสั ยว่ า รับเชื้อเอดส์ มา ไม่ ควรไปตรวจเลือดทันที เพราะเลือดจะยังไม่ แสดงผลเป็ นบวก ควรตรวจภายหลังจากสั มผัสเชื้อแล้ ว 4 สั ปดาห์ ขนึ้
ไป จึงจะได้ ผลที่แม่ นยํา
การป้องกันโรคเอดส์
เราสามารถป้ องกันโรคเอดส์ ได้โดย
1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
2. รักเดียว ใจเดียว
3. ก่อนแต่งงาน หรื อมีบุตร ควรตรวจร่ างกาย ตรวจเลือด และขอรับคําปรึ กษาเรื่ องโรคเอดส์ จากแพทย์ก่อน
4. งดดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด

ถุงยางอนามัย ป้ องกัน โรคเอดส์ ได้ แค่ ไหน
ถุงยางอนามัย สามารถป้ องกันโรคเอดส์ ได้แน่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้วา่ ถูกต้องหรื อไม่ เช่น ถุงยางมีคุณภาพดีพอหรื อไม่ หมดอายุการใช้งาน
หรื อยัง โดยปกติให้ดูจากวันผลิตไม่เกิน 3 ปี หรื อดูวนั หมดอายุที่ซอง ซองต้องไม่ชาํ รุ ด หรื อฉี กขาด นอกจากนี้ตอ้ งเลือกขนาดใช้ให้เหมาะสม ถ้าขนาด
ไม่พอดี ก็อาจฉี กขาด หรื อหลุดออกง่าย ซึ่ งจะไม่สามารถป้ องกันโรคเอดส์ อย่างได้ผล
วิธีใช้ ถุงยางอนามัยที่ถูกต้ อง

1. หลังจากตรวจสอบว่า ถุงยางอนามัยไม่หมดอายุ ซองไม่มีรอยฉี กขาด ฉี กมุมซองโดยระมัดระวัง ไม่ให้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยขาด

2. ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว บีบปลายถุงยาง เพื่อไล่อากาศ

3. รู ดถุงยางอนามัย โดยให้มว้ นขอบอยูด่ า้ นนอก

4. สวมถุงยางอนามัย แล้วรู ดให้ขอบถุงยางอนามัย ถึงโคนอวัยวะเพศ

5. หลังเสร็ จกิจ ควรรี บถอดถุงยางอนามัย ในขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยใช้กระดาษชําระหุม้ ถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอด หากไม่มีกระดาษ
ชําระต้องระวัง ไม่ให้มือสัมผัสกับด้านนอกของถุงยาง ควรสันนิษฐานว่า ด้านนอกของถุงยาง อาจจะปนเปื้ อนเชื้อเอดส์แล้ว

6.ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะรองรับ เช่น ถังขยะ

วิธีใช้ ถุงยางอนามัย เพศหญิง
ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลางจับขอบห่วงถุงยางให้ถนัดแล้วบีบขอบห่วงในให้ห่อตัวเล็กลง นัง่ ท่าที่เหมาะสม เช่น นัง่ ยอง ๆ หรื อยกขาข้างใด
ข้างหนึ่งวางบนเก้าอี้แล้วค่อย ๆ สอดห่วงถุงยางที่บีบไว้เข้าไปในช่องคลอด ดันให้ลึกที่สุด ใช้นิ้วสอดเข้าไปในถุงยางจนนิ้วสัมผัสกับขอบล่างของห่วง
ด้านใน แล้วจึงดันขอบห่วงถุงยางลึกเข้าไปในช่องคลอด ให้ถึงส่ วนบนของเชิงกระดูกหัวเหน่า ด้วยการงอนิ้วไปทางด้านหน้าของตัวคุณให้ลึกเข้าไปใน
ปากช่องคลอดประมาณ 2-3 นิ้ว วิธีถอดถุงยางให้หมุนบิดปิ ดปากถุง เพื่อให้น้ าํ อสุ จิคงอยูภ่ ายในถุงยาง แล้วจึงค่อย ๆ ดึงออก
โรคเอดส์ รักษาได้ หรือไม่
ปั จจุบนั ยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ มีแต่เพียงยาที่ใช้เพื่อยับยั้งไม่ให้ไวรัสเอดส์เพิ่มจํานวนมากขึ้น แต่ไม่สามารถกําจัดเชื้อ

เอดส์ให้หมดไปจากร่ างกายได้ ยาต้านไวรัสเอดส์ในปั จจุบนั มี 3 ประเภทคือ
1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ได้แก่ AZT ddlddC 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 มีผนื่ ตามผิวหนัง โลหิ ตจาง ฯลฯ ดังนั้นการรับประทานยาเหล่านี้ควร
อยูใ่ นความดูแลของแพทย์

ข้ อควรปฏิบตั หิ ากได้ รับเชื้อเอดส์
ผูท้ ี่เป็ นโรคเอดส์ สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ และควรดูแลสุ ขภาพให้ดี ไม่ควรวิตกกังวล เพราะหากไม่มีโรคแทรกซ้อนจะสามารถมีชีวิตยืน
ยาวไปได้อีกหลายปี โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิคือ
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2. รักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรื อหากมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้ องกันการรับเชื้อ หรื อแพร่ เชื้อเอดส์

4. งดการบริ จาคเลือด อวัยวะ และงดใช้สิ่งเสพติดทุกชนิด
5. หากเป็ นหญิง ไม่ควรตั้งครรภ์ เพราะเชื้อเอดส์สามารถถ่ายทอดสู่ ลูกได้ถึง 30%
6. ทําจิตใจให้สงบ ไม่เครี ยด ไม่กงั วล รวมทั้งอาจฝึ กสมาธิ
7. อยูใ่ นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ความเชื่อที่ผดิ เกีย่ วกับโรคเอดส์
จากข้อมูลทางการแพทย์ระบุชดั ว่า เชื้อเอชไอวีไม่สามารถแพร่ สู่ กนั ได้โดยการติดต่อในชีวิตประจําวันกับผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี และไม่สามารถ
ติดต่อกันได้ผา่ นทางการกอด การสัมผัสมือที่เป็ นการทักทายแบบชาวตะวันตก หรื อการปฏิสมั พันธ์ภายนอกอื่น เช่น การใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกัน การใช้เตียง
นอนร่ วมกัน การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารหรื อรถแท็กซี่ ร่วมกัน
นอกจากนี้ เอชไอวีไม่ใช่โรคติดต่อทางอากาศเหมือนกับไข้หวัด และไม่ติดต่อผ่านทางแมลง หรื อ ยุง โดยทัว่ ไปแล้วเชื้อเอชไอวีติดต่อกันผ่าน
ทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีขอ้ มูลยืนยันชัดเจนว่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของผูต้ ิดเชื้อไวรัสเอชไอวีติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน การ
แลกเปลี่ยนของเหลวในร่ างกาย เช่น อสุ จิ เลือด หรื อของเหลวในช่องคลอด นอกจากนี้เชื้อเอชไอวียงั สามารถติดต่อผ่านทางการใช้เข็ม หรื ออุปกรณ์ฉีดยา
ร่ วมกันของผูใ้ ช้ยาเสพติด ขณะที่ผหู ้ ญิงตั้งครรภ์สามารถแพร่ เชื้อไปสู่ ลูกได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมแม่

