โรคเอดส (HIV)
โรคเอดส รักษาไดหรือไม
ปจจุบันยังไมมียาที่สามารถรักษาโรคเอดสใหหายขาดได
หนวยงานที่ใหการบริการปรึกษาปญหาสุขภาพ และ โรคเอดส
มีแตเพียงยาที่ใชเพื่อยับยั้งไมใหไวรัสเอดสเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ผูท่ตี องการขอมูลเกี่ยวกับ โรคเอดส เพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่
แตไมสามารถกำจัดเชื้อเอดสใหหมดไปจากรางกายได ยาตาน
- กลุม โรคติดตอทางเพศสัมพันธ สำนักโรคเอดส วัณโรค และโรค
ไวรัสเอดสในปจจุบันมี 3 ประเภทคือ
ติดตอทางเพศสัมพันธ โทร. 0-2286-0431, 0-2286-4483
1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)
ไดแก AZT ddl ddC d4T 3TC ABC รับประทานยาตานไวรัส - โรงพยาบาลบำราศนราดูร โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510
- กองควบคุมโรคเอดส กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ตอ 407-8
เอดส
- มูลนิธิศนู ยฮอตไลน โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811 (โทรฟรี)
2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors
(NNRTIs) ไดแก NVP EFV 3. Protease Inhibitors (Pls)
- มูลนิธิเขาถึงเอดส โทร. 0-2372-2222
ไดแก IDV RTV Q4V NFV หากรับประทานยาตานไวรัสเอดส
- สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง
แลว อาจมีผลขางเคียงคือ คลื่นไสอาเจียน มีผื่นตามผิวหนัง
โลหิตจาง ฯลฯ ดังนั้นการรับประทานยาเหลานี้ควรอยูในความ
ดูแลของแพทย
ขอควรปฏิบัติหากไดรับเชื้อเอดส
ผูที่เปน โรคเอดส สามารถดำเนินชีวิตไดตามปกติ และควรดูแล
สุขภาพใหดี ไมควรวิตกกังวล เพราะหากไมมีโรคแทรกซอนจะ
สามารถมีชีวิตยืนยาวไปไดอีกหลายป โดยมีขอปฏิบัติคือ
1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน มีสารอาหารครบถวน เพื่อให
รางกายแข็งแรง
2.รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ดวยการออกกำลังกายอยาง
สม่ำเสมอ
3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ หรือหากมีเพศสัมพันธ ควรใชถุง
ยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อปองกันการรับเชื้อ หรือแพรเชื้อเอดส
4.งดการบริจาคเลือด อวัยวะ และงดใชสิ่งเสพติดทุกชนิด
5. หากเปนหญิง ไมควรตั้งครรภ เพราะเชื้อเอดสสามารถถาย
ทอดสูลูกไดถึง 30% 6. ทำจิตใจใหสงบ ไมเครียด ไมกังวล รวม
ทั้งอาจฝกสมาธิ
7.อยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

โรคเอดส์

โรคเอดส หรือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS : Acquired
Immune Deﬁciency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อ
ไวรัสมีชื่อวา ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟเซียนซีไวรัส (Human
Immunodeﬁciency Virus :HIV) หรือเรียกยอๆ วา เชื้อ
เอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวีจะเขาไปทำลายเซลลเม็ดเลือดขาว
ที่มีหนาที่สรางภูมิคุมกันโรค ทำใหผูปวยที่ติดเชื้อมีภูมิคุม
กันต่ำลง จนรางกายไมสามารถตานทานเชื้อโรคไดอีก
โรคตางๆ (หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา โรคฉวยโอกาส) จึงเขา
มาซ้ำเติมไดงาย เชน วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต
เชื้อรา ฯลฯ และทำใหผูปวยเสียชีวิตในที่สุด
โรคเอดส สามารถติดตอได 3 ทาง คือ 1.การรวมเพศกับ
ผูติดเชื้อเอดส โดยไมใชถุงยางอนามัย ทั้งชายกับชาย หญิง
กับหญิง หรือชายกับหญิง จะเปนชองทางธรรมชาติหรือไม
ธรรมชาติก็ตาม ลวนมีโอกาสเสี่ยงตอการติด โรคเอดส
ทั้งนั้น ซึ่งมีขอมูลจากกองระบาดวิทยาระบุวา รอยละ 83
ของผูติดเชื้อเอดส รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ 2.การรับ
เชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อ เอดส พบได 2 กรณี คือ - ใชเข็ม
ฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา รวมกับผูติดเชื้อ เอดส มักพบใน
กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน - รับเลือดมาจากการผา
ตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด แตปจจุบันเลือดที่ไดรับ
การบริจาคมา จะถูกนำไปตรวจหาเชื้อเอดสกอน จึงมีความ
ปลอดภัยเกือบ 100% 3.ติดตอผานทางแมสูลูก เกิดจากแม
ที่มีเชื้อเอดสและถายทอดใหทารก ในขณะตั้งครรภ ขณะ
คลอด และภายหลังคลอด ปจจุบันมีวิธีปองกันการแพรเชื้อ
เอดสจากแมสูลูก โดยการทานยาตานไวรัสในชวงตั้งครรภ
จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสเหลือเพียง
รอยละ 8 แตยังคงมีความเสี่ยงอยู ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ

การตรวจเลือดกอนแตงงาน นอกจากนี้ โรคเอดส ยังสามารถติด
ตอผานทางอื่นได แตโอกาสมีนอยมาก เชน การใชของมีคมรวม
กับผูติดเชื้อเอดส โดยไมทำความสะอาด, การเจาะหูโดยการใชเข็ม
เจาะหูรวมกับผูติดเชื้อเอดส,การสักผิวหนัง หรือสักคิ้ว เปนตน
ซึ่งวิธีดังกลาวเปนการติดตอโดยการสัมผัสกับเลือด หรือน้ำเหลือง
โดยตรง แตโอกาสติด โรคเอดส ดวยวิธีนี้ตองมีแผลเปด และ
ปริมาณเลือดหรือน้ำเหลืองที่เขาไปในรางกายตองมีจำนวนมาก
โรคเอดส มีกี่ระยะ เมื่อติดเชื้อเอดสแลว จะแบงชวงอาการออก
เปน 3 ระยะ คือ
1.ระยะไมปรากฎอาการ (Asymptomatic
stage) หรือระยะติดเชื้อโดยไมมีอาการ ในระยะนี้ผูติดเชื้อจะไม
แสดงอาการผิดปกติใดๆ ออกมา จึงดูเหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรง
เหมือนคนปกติ แตอาจจะเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ จากระยะแรกเขา
สูระยะตอไปโดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณ 7-8 ป แตบางคนอาจไมมี
อาการนานถึง 10 ป จึงทำใหผูติดเชื้อสามารถแพรเชื้อตอไปใหกับ
บุคคลอื่นได เนื่องจากสวนใหญไมทราบวาตนเองติดเชื้อ
2.ระยะมีอาการสัมพันธกับเอดส (Aids Related
Complex หรือ ARC) หรือระยะเริ่มปรากฎอาการ (Symptomatic
HIV Infection) ในระยะนี้จะตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผิด
ปกติเกิดขึ้นในเห็น เชน ตอมน้ำเหลืองโตหลายแหงติดตอกันนานกวา
3 เดือน, มีเชื้อราในปากบริเวณกระพุงแกม และเพดานปาก, เปนงู
สวัด หรือแผลเริมชนิดลุกลาม และมีอาการเรื้อรังนานเกิน 1 เดือน
โดยไมทราบสาเหตุ เชน มีไข ทองเสีย ผิวหนังอักเสบ น้ำหนักลด
เปนตน ระยะนี้อาจเปนอยูนานเปนปกอนจะกลายเปนเอดสระยะ
เต็มขึ้นตอไป 3.ระยะเอดสเต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรือ ระยะ
โรคเอดส ในระยะนี้ภูมิคุมกันของรางกายจะถูกทำลายลงไปมาก
ทำใหเปนโรคตางๆ ไดงาย หรือที่เรียกวา “โรคติดเชื้อฉวยโอกาส”

ซึ่งมีหลายชนิด แลวแตวาจะติดเชื้อชนิดใด และเกิดที่สวน
ใดของรางกาย หากเปนวัณโรคที่ปอด จะมีอาการไขเรื้อรัง
ไอเปนเลือด ถาเปนเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ
Cryptococcus จะมีอาการปวดศรีษะอยางรุนแรง คอแข็ง
คลื่นไสอาเจียน หากเปนโรคเอดสของระบบประสาทก็จะ
มีอาการความจำเสื่อม ซึมเศรา แขนขาออนแรงเปนตน
สวนใหญเมื่อผูเปนเอดสเขาสูระยะสุดทายนี้แลวโดยทั่วไป
จะมีชีวิตอยูไดเพียง 1-2 ป
ใครที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส
ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และตองการรูวาตนเองติดเชื้อเอดสหรือ
ไม ผูที่ตัดสินใจจะมีคูหรืออยูกินฉันทสามีภรรยา ผูที่สงสัยวา
คูนอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง ผูที่คิดจะตั้งครรภ ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของทั้งแมและลูก ผูที่ตองการขอมูลสนับ
สนุนเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของรางกาย เชน ผูที่ตอง
การไปทำงานในตางประเทศ (บางประเทศ) หากสงสัยวา
รับเชื้อเอดสมา ไมควรไปตรวจเลือดทันที เพราะเลือดจะยัง
ไมแสดงผลเปนบวก ควรตรวจภายหลังจากสัมผัสเชื้อแลว
4 สัปดาหขึ้นไป จึงจะไดผลที่แมนยำ
การปองกัน โรคเอดส เราสามารถปองกัน โรคเอดส ได โดย
1. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ
2. รักเดียว ใจเดียว
3. กอนแตงงาน หรือมีบุตร ควรตรวจรางกาย ตรวจเลือด
และขอรับคำปรึกษาเรื่อง โรคเอดส จากแพทยกอน
4. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และงดใชสารเสพติดทุกชนิด

