เอดส์ คืออะไร???
เอดส์ หรือ AIDS (Acquired
Immune Deficiency Syndrome) เป็น
กลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทาลายเม็ดเลือกขาว
ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคมุ้ กันโรค ทาให้ติดเชื้อ
โรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิด
ได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็น
สาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต

โรคเอดส์ (AIDS) คืออะไร
โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
(Acquired Immune Deficiency
Syndrome - AIDS) เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี
(HIV) ซึ่งจะเข้าไปทาลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็น
แหล่งสร้างภูมคิ ุ้มกันโรค ทาให้ภูมคิ ุ้มกันโรค
ลดน้อยลง จึงทาให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
แทรกซ้อนเข้าสู่รา่ งกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณ
โรคในปอด หรือต่อมน้าเหลือง เยื่อหุ้มสมอง

อักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือ
เป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่ง
สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ทาให้อาการจะ
รุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
อาการของเอดส์ มี 2 ระยะ
1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อจะมีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ผู้ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะนี้ และบางคนไม่ ทราบว่า
ตัวเองติดเชื้อ จึงอาจแพร่เชื้อไปสูผู้อื่นได้
2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะ
เริ่ ม แสดงอาการ ภายหลั ง จากได้ รั บ เชื้ อ
ประมาณ 7-8 ปี
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

- ระยะเริ่มปรากฎอาการ อาการที่พบคือ มี
เชื้อราในปาก ต่อมน้าเหลืองโต งูสวัด มีไข้ ท้องเสีย
น้าหนักลด มีตุ่มคันบริเวณผิวหนัง
- ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่มีภูมิต้านทาน
ลดลงมาก ทาให้ติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น
เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น
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เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร
1. การร่ ว มเพศ โดยไม่ ใ ช้ ถุ ง ยาง
อนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือ
หญิ งกับหญิ ง ทั้งช่อ งทางธรรมชาติ หรื อ ไม่
ธรรมชาติ ก็ ล้ วนมี โ อกาสติด โรคนี้ ไ ด้ทั้ ง สิ้ น
และปั จ จั ย ที่ ท าให้ มี โ อกาสติ ด เชื้ อ มากขึ้ น
ได้ แ ก่ การมี แ ผลเปิ ด และจากข้ อ มู ล ของ
สานักระบาดวิทยา ประมาณร้อยละ 84 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
2. การรับเชื้อทางเลือด
- ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้
ติ ด เชื้ อ เอดส์ มั ก พบในกลุ่ ม ผู้ ฉี ด ยาเสพติ ด
และหากคนกลุ่มนี้ติดเชื้อ ก็สามารถถ่ายทอด
เชื้อเอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง
- รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพื่อรักษา
โรคเลื อ ดบางชนิ ด ในปั จ จุ บั น เลื อ ดที่ ไ ด้ รั บ
บริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติด
เชื้อเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100%
3. ทารก ติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์
การแพร่ เชื้อจากแม่ สู่ลู ก ผู้หญิงที่ติด
เชื้อเอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแล

อย่างดี เชื้อเอช ไอ วี จะแพร่ไ ปยังลูกได้ ใน
อัตราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ติดเชื้อ
จึงมีโอกาสที่จะรับเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ได้

ป้องกันตัวเอง
ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ ได้อย่างไร??
รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์
กั บ หญิ ง ควรใช้ ถุ งยางอนามั ย ทุ กครั้ ง ที่ มี
เพศสัมพันธ์ ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรค
เอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อ นที่จะมีบุตรทุก
ท้อง ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด

