ความเป็ นมาของโรคเอดส์
1. โรคเอดส์ ค้นพบเมื่อใด
โรคเอดส์ เป็ นโรคที่คน้ พบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยพบว่า ผูป้ ่ วยรายแรก
ที่พบนี้ มีอาการป่ วยที่แตกต่างจากผูป้ ่ วยอื่น ๆ และมีภูมิคุม้ กันปกติ และต่อมาได้พบผูป้ ่ วย ที่มีลกั ษณะ
อาการเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยรายนี้เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
2. โรคเอดส์ มีต้นกาเนิดมาจากประเทศใด
มีหลักฐานรายงานว่า โรคเอดส์มีตน้ กาเนิดมาจากประเทศในทวีปแอฟริ กา ซึ่ งเชื่อกันว่ามีผปู ้ ่ วย
ตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2520 แล้วมีการแพร่ กระจายไปยังเกาะไฮติ ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันออก ของทวีปอเมริ กา
ต่อมามีการแพร่ ระบาดขึ้น ในทวีปอเมริ กา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก แล้วจึงมีการแพร่ กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทยจนถึง
ปั จจุบนั มีรายงานว่ามีมากกว่า 163 ประเทศที่พบโรคเอดส์ในประเทศของตนแล้ว
3. โรคเอดส์ พบครั้งแรกในประเทศใด
โรคเอดส์พบครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในช่วงต้นปี ค .ศ. 1981 (พ.ศ.2524) โดยเมื่อเดือน
มิถุนายน ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯได้รับรายงานจากนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ว่ามีชายหนุ่ม
รักร่ วมเพศ 5 คนป่ วยเป็ นปอดบวมจากเชื้อแปลกๆ ชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า Pneumocystis Carinii Pneumonia
ภายในอีก 1 เดือนต่อมา มีรายงานจากนิวยอร์ก และแคลิฟอร์ เนียว่ามีชายรักร่ วมเพศอีก 26 ราย ป่ วยเป็ น
โรคมะเร็ ง Kaposi’s Sarcoma ซึ่ งตามปกติเป็ นในคนอายุมากหรื อคนที่มีภูมิคุม้ กันของร่ างกายเสี ยไป และ
ยังมีผปู้ ่ วยอีกหลายราย เป็ นโรคปอดบวม และติดเชื้อชนิดฉวยโอกาส ชายหนุ่มที่ป่วยทุกรายไม่มีรายใด ที่มี
โรคร้ายแรงประจาตัวมาก่อน
และไม่มีรายใดที่เคยได้รับยา ประเภทกดระบบภูมิคุม้ กัน ของ
ร่ างกาย และทุกรายเมื่อได้รับการตรวจชันสู ตรทางห้องปฏิบตั ิการพบว่า การทางานของเซลล์ที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับภูมิตา้ นทานโรคเสี ยไปไม่สามารถทาหน้าที่ได้ตามปกติ และในที่สุดผูป้ ่ วยเหล่านี้ก็เสี ยชีวติ เพราะ
ระบบภูมิคุม้ กันโรคบกพร่ อง หลังจากนั้นการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ก็เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยที่
ในขณะนั้นยังไม่มีใครทราบสาเหตุวา่ เกิดจากเชื้อชนิดใด

2

4. ใครเป็ นผู้ค้นพบเชื้อเอดส์ เป็ นคนแรก
ผูค้ น้ พบเชื้อเอดส์เป็ นคนแรกเป็ นชาวฝรั่งเศสชื่อ Luc Montagnier และคณะโดยสามารถแยกเชื้อได้
จากต่อมน้ าเหลืองของคนไข้ที่เป็ นรักร่ วมเพศ และป่ วยเป็ นโรคเอดส์ในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) และให้
ชื่อไวรัสนี้วา่ Lymphadenopathy Associated Virus หรื อ (LAV)และในปี พ.ศ.2527 Robert Gallo และ
คณะแพทย์จากสหรัฐอเมริ กา ก็สามารถแยกเชื้อเอดส์ได้จากเม็ดเลือดขาว ของคนไข้โรคเอดส์และตั้งชื่อว่า
Human T-cell Lymphotropic Virus Type lll(HTLV-lll) ต่อมาพบว่า LAV และ HTLY-lll เป็ นไวรัสตัว
เดียวกัน แต่มีการเรี ยกชื่อที่แตกต่างกันไป จึงได้ตกลงตั้งชื่อเรี ยกเป็ นสากลว่า Human Immunodeficiency
Virus (HIV)
5. เชื้อเอดส์ มาจากไหน
เชื้อเอดส์หรื อ HIV เป็ นไวรัสในกลุ่ม Retrovirus สันนิษฐานว่าเป็ นไวรัสที่มีการพัฒนาตัวเองมา
จากไวรัสที่ทาให้เกิดโรคเฉพาะในสัตว์เท่านั้น และไม่สามารถทาให้เกิดโรคในคนได้ แต่ต่อมามีการ
พัฒนาขึ้น และค่อยๆ ทาให้เกิดโรคในสัตว์ที่ใกล้เคียงกับคน เช่น ลิง โดยเฉพาะลิงเขียว ในทวีปแอฟริ กา
(Afarican green monkey) หลังจากนั้นไวรัสเหล่านี้อาจติดมาในคน ในระยะแรกเป็ นไวรัสที่ทาให้เกิดมะเร็ ง
ของต่อมน้ าเหลืองในคน ต่อมาจึงเกิดเป็ นโรคเอดส์ที่เป็ นเฉพาะในคนเท่านั้น
โรคเอดส์ คืออะไร
โรคเอดส์ เป็ นโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า
ไวรัสเอดส์ หรื อมีชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า HIV (เอช-ไอ-วี) ซึ่ งย่อมาจาก Human immunodeficiency Virus เมื่อไวรัสเอดส์เข้าสู่ ร่างกายจะเข้าไป
ภายในเซลล์บางชนิดของร่ างกาย จะมีการฟักตัวระยะหนึ่งซึ่ งอาจนานเป็ นปี หรื อนานกว่า 10 ปี โดยไม่มี
อาการผิดปกติใดๆ ต่อมาไวรัสจะเพิ่มจานวนมากขึ้นและแพร่ กระจายไปทัว่ ร่ างกาย จนสามารถทาลาย
ภูมิคุม้ กันของร่ างกายให้เสื่ อมหรื อเสี ยไปเรื่ อยๆ ผูป้ ่ วยจึงมักมีการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย ในที่สุดร่ างกายก็
ไม่สามารถทนทานได้ และจะเสี ยชีวติ ในที่สุด
ทาไมจึงเรียกว่าโรคเอดส์ (AIDS)
AIDS มาจากคาเต็มว่า Acuquired immune Deficiency Syndrome
A = Acquired หมายถึง เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ได้เป็ นมาแต่กาเนิด
I = Immune หมายถึง ระบบภูมิตา้ นทานหรื อระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
D = Deficiency หมายถึง ความบกพร่ อง การขาดไปหรื อเสื่ อม
S = Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการหรื อโรคที่มีอาการหลายๆอย่าง
เอดส์ (AIDS) จึงหมายถึงกลุ่มอาการของภูมิคุม้ กันบกพร่ องที่เกิดขึ้นภายหลัง
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ลักษณะพิเศษของเชื้อเอดส์
เป็ นไวรัสกลุ่ม Retrovirus เป็ นไวรัสที่เพิ่งค้นพบได้ไม่นานเมื่อเทียบกับไวรัสอื่นๆ เชื้อไวรัสชนิดนี้
มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากเชื้อไวรัสอื่นๆ ดังนี้คือ
- มันสามารถหลบเลี่ยงจากการถูกทาลายจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายคนปกติได้ดว้ ยการเข้าหลบอยู่
ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-Lymphocytes ทาให้ Antibodies ที่ถูกสร้างขึ้นไม่สามารถทาอันตรายต่อเชื้อ
เอดส์ที่บุกรุ กเข้ามาในร่ างกายได้
- สามารถนาเอาส่ วนของ gene ของตัวมันเข้าไปแฝงเป็ นส่ วนหนึ่งของ gene ของเม็ดเลือดขาว
ของคนเรา แล้วอาศัย enzyme พิเศษที่ไม่มีในไวรัสชนิดอื่นที่เรี ยกว่า Reverse Transcriptase enzyme เป็ น
ตัวกระตุน้ เซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีการสร้าง gene โดยที่ตวั มันไม่ตอ้ งแบ่งตัวเอง ทาให้มีการเพิ่มจานวน gene
ของไวรัสได้อย่างรวดเร็ วจนสามารถทาลายเม็ดเลือดขาวที่มนั อาศัยอยูน่ ้ นั ได้
- สามารถกระตุน้ ให้เซลล์บางชนิดของร่ างกาย มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ วจนเกิดเป็ นมะเร็ งชนิด
ต่างๆได้ เช่น กระตุน้ ให้เซลล์เยือ่ บุหลอดเลื อดแบ่งตัวมากจนเกิดเป็ นมะเร็ งที่เรี ยกว่า Kaposi’s Sarcoma
หรื อสามารถกระตุน้ ให้เซลล์ต่อมน้ าเหลืองแบ่งตั จนเกิดเป็ นมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองที่เรี ยกว่า Lymphoma ได้
เป็ นต้น
เชื้อเอดส์ หรือไวรัสเอดส์ (HIV) คืออะไร
เชื้อเอดส์มีชื่อว่า HIV มาจากคาเต็มว่า Human Immunodeficiency Virus
H = Human
หมายถึง คน หรื อ มนุษย์
I = Immunodeficiency
หมายถึง ภูมิตา้ นทานโรคบกพร่ องหรื อเสี ยไป
V = Virus
หมายถึง เชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า แต่ทาให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆได้ ถ้าเข้าไปในร่ างกาย
HIV จึงหมายถึง เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่ งมีขนาดเล็กมาก และถ้าเข้าไปในร่ างกายก็จะทาให้ภูมิ
ต้านทานโรคของเราเสี ยไป และร่ างกายก็จะไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้ จึงล้มป่ วยด้วยโรคนั้นๆ
การติดต่ อและไม่ ติดต่ อ
โรคเอดส์ติดต่อกันได้ทางใด การติดเชื้อเอดส์โดยหลักใหญ่ๆ มีเพียง 2 ทาง นั้นคือ
1. ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่ งอาจเป็ นการรักร่ วมเพศหรื อรักต่างเพศ
2. ทางเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉี ดยาที่ไม่สะอาดร่ วมกัน การมีบาดแผลแล้วไปสัมผัส
กับเลือดหรื อน้ าเหลือง ของคนไข้ที่มีเชื้อเอดส์อยู่ เช่น การใช้ของมีคม มีดโกน เข็มสักผิวหนัง เข็มเจาะหู
ร่ วมกัน เป็ นต้น และมารดาที่มีเชื้อเอดส์ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปสู่ ทารกในครรภ์ได้
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โรคเอดส์ ติดต่ อโดยวิธีใดได้ บ้าง
นอกจากจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือดแล้ว ยังสามารถติดต่อทางอื่นได้อีก แต่ตอ้ งมีปัจจัย
ทางอื่นประกอบด้วย เช่น
- ร้านเสริ มสวยและการศัลยกรรมตกแต่งซึ่ งกระทาโดยที่มิได้ทาความสะอาดเครื่ องมือก่อน
นาไปใช้ ต่อ เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ การเจาะหู การสักยันต์ การเสริ มจมูก ฯลฯ
- การผ่าตัดเปลี่ยนเนื้อเยือ่ และอวัยวะ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต ปลูกถ่ายไขกระดูก ฯลฯ โดย
มิได้ตรวจหาเชื้อเอดส์เสี ยก่อน
- การผสมเทียมที่ใช้อาสุ จิจากผูม้ าบริ จาคโดยมิได้ตรวจหาเชื้อเอดส์เสี ยก่อน
- การชกต่อยแล้วมีเลือดออก โดยที่เลือดของผูม้ ีเชื้อเอดส์ไปถูกกับบาดแผล หรื อเยือ่ บุนยั น์ตา
ของฝ่ ายตรงข้าม
- การเลี้ยงนมบุตรด้วยน้ านมของผูอ้ ื่น หรื อมารดาที่มีเชื้อเอดส์
วิธีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ความจริ งแล้วก็คือติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ า
อสุ จิ เลือด น้ าเหลือง และน้ านมของผูต้ ิดเชื้อเอดส์ โดยตรงนั้นเอง และจะต้องมีบาดแผล และปริ มาณ
เลือด หรื อน้ าเหลืองที่เข้าในร่ างกายมากพอสมควรจึงมีโอกาสติดได้
เชื้อเอดส์ เมื่ออยู่ในและนอกร่ างกายคนเราแล้ ว จะมีชีวติ อยู่ได้ นานเท่ าไร
เชื้อเอดส์เมื่อเข้าสู่ ร่างกายคน จะมีชีวติ อยูต่ ลอดไปจนผูน้ ้ นั เสี ยชีวติ แต่เมื่อเชื้อเอดส์ออกมานอก
ร่ างกายถึงแม้จะไม่ถูกกาจัดด้วยยาฆ่าเชื้อใด ๆ ก็ไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้นาน โดยเชื้อเอดส์จะค่อยๆ ตายไป
จนหมดในไม่กี่ชวั่ โมง หรื อเป็ นวันขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมภายนอก หากถูกกับความร้อน
ความ
แห้ง ความเป็ นกรด เป็ นด่าง แสงแดด เชื้อก็จะตายเร็ วขึ้น แต่ถา้ อยูใ่ นอุณหภูมิ และความชื้นพอเหมาะ
เช่น อยูใ่ นห้องแอร์ เปิ ดติดต่อกันตลอดเวลา เชื้อก็อาจจะอยูไ่ ด้เป็ นวัน แต่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที่ยงั เป็ น
ของเหลว เช่น อยูใ่ นเลือดหรื อในน้ าอสุ จิ แต่ถา้ แห้งแล้วเชื้อก็จะตายไป
ปัจจัยสาคัญทีก่ ่อให้ เกิดการติดเชื้อเอดส์ มีอะไรบ้ าง
ปั จจัยที่ทาให้ติดเชื้อได้แก่
- ปริ มาณไวรัส (virus titre) ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่สัมผัสว่ามีปริ มาณไวรัสมากหรื อน้อย ปริ มาณ
ไวรัสจะมีมากที่สุดในเลือดรองลงมาได้แก่ น้ าอสุ จิ น้ าจากช่องคลอด ส่ วนในน้ าลาย น้ าตา น้ านมและ
ปัสสาวะ จะมีปริ มาณน้อยมาก ดังนั้นถ้าไปสัมผัสเลือด น้ าอสุ จิ และน้ าจากช่องคลอด จะมีโอกาสติดเชื้อ
มากกว่าไปสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ
- การมีบาดแผล(TRAUMA)บริ เวณที่มีแผลหรื อรอยแตก หรื อเยือ่ บุในปากในตา เยือ่ บุในช่อง
คลอด อาจมีแผลที่มองไม่เห็น ต้องระวังอย่าให้เชื้อเอดส์เข้าตา ปาก หรื อสัมผัสช่องคลอด
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- การติดเชื้ออื่นๆ(secondary infection) ได้แก่ การเป็ นกามโรคชนิดที่เป็ นแผล จะทาให้เชื้อ
เอดส์เข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย ทาให้มีโอกาสติดได้มากขึ้น
- พื้นผิวที่สัมผัสกับเชื้อ(epithelial receptors) หมายถึงว่าเซลล์ที่ไปสัมผัสกับเชื้อจะต้องมีพ้นื ผิว
(receptors)ที่สามารถรับเชื้อเข้าสู่ เซลล์น้ นั ได้ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่ งมีพ้นื ผิวมากก็จะมีโอกาสติดมาก
- ความบ่อยหรื อถี่ของการสัมผัส(intensity of exposure) เช่น การมีเพศสัมพันธ์ หรื อใช้เข็ม
ฉี ดยาร่ วมกันกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์
- ระยะที่เข้าไปสัมผัสเชื้อ(phase of infection) หมายถึงระยะเวลาที่ไปสัมผัสกับผูท้ ี่ติดเชื้อ
เอดส์ ขณะที่ร่างกายเจ็บป่ วยอ่อนแอจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น เป็ นไข้หวัดอยูจ่ ะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
กว่าผูท้ ี่สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
พฤติกรรมอย่างไรทีเ่ สี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอดส์
ทุกคนย่อมมีความเป็ นไปได้ที่จะติดเชื้อเอดส์หากไม่รู้จกั ระวังป้ องกัน แต่บางคนมีพฤติกรรมที่
เสี่ ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าผูอ้ ื่น คนเหล่านี้ได้แก่
- ผูท้ ี่มีคู่นอนหลายคน เพราะไม่สามารถทราบได้วา่ คู่นอนคนใดมีเชื้อเอดส์หรื อไม่
- ผูท้ ี่ติดเชื้อกามโรค และยังมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคู่นอนหลายคน ทาให้เชื้อ
เอดส์เข้าทางบาดแผลจากกามโรคได้ง่ายกว่าปกติ
- ผูท้ ี่ใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉี ดยาที่ไม่สะอาดร่ วมกับผูอ้ ื่น จะติดเชื้อได้ถา้ เข็มหรื อกระบอกฉี ดยา
เปื้ อนเชื้อเอดส์มาก่อน
การมีเพศสั มพันธ์ กบั กับผู้ติดเชื้อเอดส์ ด้วยมือ และสั มผัสนา้ คัดหลัง่ จะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ หรือไม่
การมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยการใช้มือ และสัมผัสน้ าคัดหลัง่ ของผูต้ ิดเชื้อนั้นถ้ามือไม่มีบาดแผลอยูก่ ็จะไม่
มีอนั ตรายใดๆ แต่ถา้ มือมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับน้ าคัดหลัง่ เช่น น้ าอสุ จิ น้ าในช่องคลอด หรื อเลือดของ
ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ก็มีโอกาสติดได้
โรคเอดส์ หรือเชื้อเอดส์ ไม่ ติดต่ อทางใดบ้ าง
นอกจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือดแล้วโรคเอดส์ ไม่ ติดต่อโดยทางอื่ นๆ เช่น การ
ใช้โทรศัพท์ร่วมกัน การใช้หอ้ งน้ าร่ วมกัน การใช้สระว่ายน้ าเดียวกัน การสัมผัสกันตามปกติ และไม่แพร่
เชื้อโดยยุงหรื อสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
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การร่ วมเพศทางทวารหนักจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ มากกว่าการร่ วมเพศทางช่ องคลอดมากน้ อย เพียงใด
โอกาสของการติดเชื้ อจากการร่ วมเพศ ทางทวารหนักและช่องคลอดนั้น ปั จจุบนั พบว่าการร่ วมเพศ
ทั้งสองอย่างมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้พอๆกัน เพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีกิจกรรมทางเพศควรใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งไม่วา่ กับชายหรื อหญิงก็ตาม
ถ้ าคุณไม่ มีพฤติกรรมเสี่ ยง จะไม่ มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ ใช่ หรือไม่
ไม่ใช่ ถึงแม้วา่ ท่านจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง ก็ไม่อาจจะเป็ นหลักประกันได้วา่ จะไม่ติดเชื้อ
เอดส์ ฉะนั้น เราควรจะป้ องกันตนเองไว้ก่อน โดยการศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และช่วยเผยแพร่
ความรู ้ให้คนรอบข้างรู ้วธิ ี หลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอดส์ดว้ ย
อัตราการเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอดส์ ในแต่ ละกลุ่ม หรือสั งคมแตกต่ างกันหรือไม่ อย่างไร
นอกจากพฤติกรรมส่ วนตัวแล้ว อัตราเสี่ ยง จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สังคม ถ้าเป็ นบุคคลที่อยูใ่ น
สังคมที่มีโรคชุกชุม เช่น ในสหรัฐอเมริ กา บราซิล ยูกนั ดา ฝรั่งเศส เป็ นต้น บุคคลที่อยูใ่ นสังคมนั้นก็จะ
มีอตั ราการเสี่ ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าสังคมที่มีผตู ้ ิดเชื้อเอดส์นอ้ ย
โรคเอดส์ กบั การตั้งครรภ์
1. หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ ควรปล่อยให้ต้ งั ครรภ์หรื ไม่
ไม่ควร เพราะการตั้งครรภ์อาจกระตุน้ ให้หญิงที่ติดเชื้อนั้นมีอาการป่ วยของโรคเอดส์เร็ ว
ขึ้น นอกจากนี้หากทารกคลอกออกมาก็มีโอกาสได้รับเชื้อจากแม่ได้
2. อัตราเสี่ ยงของทารกที่เกิดจากมารดาที่มีเชื้อเอดส์มีมากน้อยเพียงใด
หญิงที่มีเชื้อเอดส์อยูใ่ นร่ างกายสามารถแพร่ เชื้อไปยังทารกในครรภ์ได้ประมาณ 20-40? ของทารก
ที่เกิดมา และทารกที่ติดเชื้อจะมีอาการเป็ นโรคเอดส์ และตายในเวลาประมาณ 2-5ปี
ผู้ติดเชื้อเอดส์ แล้ วจะมีเพศสั มพันธ์ ทปี่ ลอดภัยได้ หรือไม่
ได้ แต่เนื่องจากเชื้อเอดส์ออกมากับน้ าหลัง่ จากอวัยวะเพศ เช่น น้ าจากช่องคลอด น้ าอสุ จิ จึงทา
ให้มีโอกาสแพร่ เชื้อเอดส์ไปยังคู่นอนได้ ผูท้ ี่ติดเชื้อควรทราบความจริ ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และ
แนวทางการปฏิบตั ิตวั ที่จะไม่ให้เชื้อเอดส์แพร่ ไปสู่ ผอู ้ ื่นได้เช่น ใช้ถุงยางอนามัยในการร่ วมเพศโดยแน่ใจว่า
ถุงยางนั้นไม่ชารุ ด และปฏิบตั ิตามหลักการ “การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย” เป็ นต้น
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การมีเพศสั มพันธ์ อย่างปลอดภัย (Safe Sex) ต้ องทาอย่างไรบ้ าง
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (Safe Sex) คือการร่ วมเพศกับเพศตรงข้ามหรื อเพศเดียวกันจน
สาเร็ จความใคร่ ดว้ ยวิธีที่ปลอดภัย ไม่เสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อเอดส์ ซึ่ งจะปฏิบตั ิดงั นี้คือ
- พยายามเล้าโลมด้วยการกอดจูบลูบคลาตามร่ างกาย
- จูบตามร่ างกายได้ รวมทั้งจูบตามริ มฝี ปากได้ แต่หา้ มจูบอย่างดูดดื่มระวังอย่าให้น้ าลายเข้าไป
ในปากฝ่ ายตรงข้ามในปริ มาณที่มากพอ รวมทั้งห้ามใช้ลิ้นสอดเข้าไปด้วย
- ห้ามสอดอวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอด ทวารหนัก หรื อปากของฝ่ ายตรงข้าม
- พยายามใช้ส่วนของร่ างกาย (ซึ่ งไม่มีแผล) ที่เป็ นร่ องเช่นร่ องขา ร่ องแขน ร่ องหน้าอก เป็ นที่
ถูไถของอวัยวะเพศแทน
- พยายามใช้มือช่วยในการสาเร็ จความใคร่ ของฝ่ ายตรงข้าม
- ห้ามกลืน หรื อระวังอย่าให้น้ าอสุ จิหรื อน้ าจากช่องคลอดเข้าปาก เข้าตาเป็ นอันขาด
- อาจใช้เครื่ องมือร่ วมเพศ เช่นท่อนยาง เครื่ องนวด ช่วยในการสาเร็ จความใคร่ แทนอวัยวะจริ ง
- ห้ามกัดหรื อทาให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดบาดแผล ขณะร่ วมเพศ
การร่ วมเพศทางปากกับผู้ทมี่ ีเชื้อเอดส์ จะมีโอกาสติดเชื้อหรือไม่
การร่ วมเพศทางปาก ไม่วา่ จะเป็ นการ อม ดูด หรื อเลียอวัยวะเพศฝ่ ายตรงข้าม หากมีน้ าจากช่อง
คลอด น้ าอสุ จิ หรื อเลือด เข้าไปในปากจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ เพราะเชื้ออาจแทรกตัวผ่านเยือ่ บุในปาก
เข้าไป หรื อบางครั้งอาจมีบาดแผลเล็กๆ ขึ้นในปากโดยไม่รู้ตวั
ชายทีม่ ีเชื้อเอดส์ ร่วมเพศโดยไม่ มีการหลัง่ นา้ อสุ จิในช่ องคลอดฝ่ ายหญิงจะติดเชื้อหรือไม่
โดยปกติแล้วทั้งหญิงและชาย เมื่อมีอารมณ์ทางเพศก็จะมีการหลัง่ น้ าหล่อลื่น ของทั้งสองฝ่ าย
ออกมา เพื่อให้ลดความเจ็บปวดจากการเสี ยดสี ดังนั้นเมื่อชายหญิง มีเพศสัมพันธ์กนั ถึงแม้วา่ ฝ่ ายชายจะไม่
หลัง่ น้ าอสุ จิในช่องคลอดก็ตาม แต่เมื่อมีน้ าหล่อลื่นหลัง่ ออกมาแล้วก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ได้
การจูบปากกันมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ หรือไม่
การจูบปากกันตามธรรมดาทัว่ ไป โอกาสที่เชื้อผ่านเข้าเยือ่ บุปากของอีกฝ่ ายหนึ่งเกือบไม่มีเลย แต่
ควรระวังการจูบปากอย่างดูดดื่ มรุ นแรง กับคนที่เราไม่แน่ใจว่ามีเชื้อเอดส์หรื อไม่ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ยัง
ไม่มีรายงานว่าการจูบปากแบบธรรมดาจะทาให้ติดเชื้อเอดส์ได้
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หลังการร่ วมเพศ หากทาความสะอาดทันที จะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ หรือไม่
มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ เพราะการติดเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์น้ นั เกิดขึ้นได้โดยสัมผัสกับ
เชื้อในน้ าอสุ จิ หรื อน้ าในช่องคลอดของผูท้ ี่มีเชื้ออยูก่ ่อนแล้ว จากนั้นเชื้อเอดส์จะเข้าไปในกระแสเลือดโดย
ผ่านเข้าไปทางเนื้อเยือ่ ที่อ่อนนุ่ม หรื อแผลเล็ก ๆ ในทวารหนัก อวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศชาย หรื อปาก
ผู้ทเี่ ป็ นกามโรคมีโอกาสสู งต่ อการติดเชื้อเอดส์ หรือไม่
มีโอกาสมาก เพราะทั้งกามโรคและโรคเอดส์น้ นั ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เหมือนกัน โดยเฉพาะ
เป็ นกามโรค ที่มีแผลที่อวัยวะเพศด้วย เช่น แผลริ มอ่อน แผลริ มแข็ง โรคเริ มยิง่ มีโอกาสที่จะติดเอดส์ได้
มากกว่าธรรมดา จึงควรหลีกเลี่ยงการสาส่ อนทางเพศ หรื อใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
อาการและการดาแนินโรค
1. โรคเอดส์มีกี่ระยะ แต่ละระยะมีอาการอย่างไร
โรคเอดส์แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะที่ไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic Stage or Carrier Stage) หรื อเรี ยกว่า ระยะติด
เชื้อโดยไม่มีอาการ สุ ขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนปกติทุกประการ แต่อาจจะเจ็บป่ วยเล็กๆน้อยๆ
เช่นเดียวกับคนปกติอื่นๆ เป็ นไข้หวัด ซึ่ งจะหายใจได้เหมือนปกติทวั่ ไป ไม่มีโรคแทรกซ้อนบางคนอาจจะ
อยูใ่ นระยะนี้ 2-3 ปี ก่อนที่จะเข้าสู่ ระยะต่อไปโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนอาจจะไม่มีอาการนาน
ถึง 10 ปี หรื อนานกว่านั้นก็ได้ ผูต้ ิดเชื้อทุกรายที่อยูใ่ นระยะนี้แม้จะไม่มีอาการก็สามารถแพร่ เชื้อให้กบั บุคคล
อื่นๆ ได้
ระยะที่ 2 ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ (Aids Related Complex หรื อ ARC) ระยะนี้นอกจากมี
เลือดบวกแล้ว ยังอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างปรากฏ ให้เห็นได้ เช่น
- ต่อมน้ าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน
- น้ าหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ วมากกว่า 10% ของน้ าหนักตัวใน 1 เดือน
- อุจจารระร่ วงเรื้ อรังเป็ นเวลานานเกิน 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ
- มีฝ้าขาวที่ลิ้นและในลาคอ มีไข้เรื้ อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
- มีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ไม่ร้ายแรง เช่น เริ มที่ไม่ลุกลาม วัณโรคที่ไม่แพร่ กระจาย เป็ นต้น
ระยะนี้อาจจะเป็ นอยูน่ านหลายเดือนหรื อเป็ นปี แล้วจะกลายเป็ นระยะเอดส์เต็มขั้นต่อไป
นักวิชาการบางท่าน อาจจะรวมระยะต่อมน้ าเหลืองโตไว้ในระยะนี้ดว้ ย แต่เนื่องจากมีการศึกษาถึง
การดาเนินโรคของระยะนี้ดีข้ ึน ก็พบว่าพวกที่มีน้ าเหลืองโตนี้ มีการดาเนินโรคคล้ายกับพวกไม่ปรากฏ
อาการมากกว่า บางคนจึงไม่นบั เอาพวกที่มีต่อมน้ าเหลืองโตไว้ในระยะนี้
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ระยะที่ 3 ระยะเอดส์เต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรื อเรี ยกว่า ระยะ “โรคเอดส์ ” ระยะนี้เป็ นระยะ
ที่ภูมิตา้ นทานของร่ างกายถูกทาลายลงมาก จนมีผลต่อการป้ องกันการติดเชื้อชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีเม็ดเลือด
ขาวถูกทาลายไปจนเหลือน้อยเกือบหมด ทาให้เกิดการติดเชื้อโรคที่ตามปกติไม่สามารถทาอันตรายต่อคน
ปกติได้ที่เรี ยกว่า “โรคติดเชื้อฉวยโอกาส”ซึ่ งมีอยูห่ ลายชนิดแล้วแต่วา่ มีการติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดใดที่ส่วน
ใดอาการแสดงที่จะพบจึงเป็ นได้หลายแบบ เช่นถ้าเป็ นปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii ก็จะมี
ไข้ ไอ หอบ เจ็บหน้าอก ถ้าเป็ นเชื้อราของทางเดินอาหาร ก็จะมีอาการเจ็บคอ กลืนลาบาก ถ้าเป็ นสมอง
อักเสบ จากเชื้อ Cryptococcus ก็จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะมาก คอแข็งหรื อถ้าเป็ นโรคเอดส์ของระบบ
ประสาท โดยตรงก็จะมีอาการความจาเสื่ อม สติฟั่นเฟื อน ซึมเศร้า สมองเสื่ อม แขนขาชาหรื ออ่อนแรงชัก
กระตุก เป็ นต้น บางรายอาจมีมะเร็ งบางชนิด เช่น มะเร็ งหลอดเลือดหรื อ Kaposi’s Sarcoma โดยปรากฏ
เป็ นจ้ าสี ม่วงแดงคล้ าๆ ตามผิวหนัง มะเร็ งต่อมน้ าเหลือง (Lymphoma) พบเป็ นก้อนโต ตามที่ต่างๆ ของ
ร่ างกาย เป็ นต้น
เมื่อเข้าสู่ ระยะนี้แล้วส่ วนใหญ่จะเสี ยชีวติ ในเวลาไม่นาน โดยทัว่ ไปจะมีชีวติ อยูไ่ ด้เพียง 1 - 2
ปี โดยเฉลี่ย
อาการอย่างไรทีจ่ ะบอกว่าติดเชื้อเอดส์ แล้ว
ผูท้ ี่ได้รับเชื้อเอดส์เข้าไปในร่ างกายส่ วนใหญ่จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยระหว่างนี้สุขภาพจะ
แข็งแรง สมบูรณ์ เหมือนคนปกติทุกประการ แต่ก็พบว่าภายใน 2 - 3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดส์
เข้าไปแล้ว ผูป้ ่ วยร้อยละ 20 จะมีอาการคล้ายๆ ไข้หวัดคือมีไข้ น้ ามูกไหล เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
ตามตัว ต่อมน้ าเหลืองโต หรื อพูดง่ายๆคืออาการคล้ายไข้หวัด เป็ นอยูป่ ระมาณ 10 - 14 วันก็จะหายไปเอง
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่อาจไม่สังเกตนึกว่า คงเป็ นไข้หวัดธรรมดา บางคนอาจจะไม่มีอาการอยูน่ านถึง 10 ปี หรื อ
นานกว่านั้นก็ได้ (โดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ปี ) คนไข้ทุกรายที่อยูใ่ นระยะนี้ แม้จะไม่มีอาการก็สามารถแพร่
เชื้อให้กบั บุคคลอื่นๆ ได้
เชื้อเอดส์ ทาให้ เกิดอะไรขึน้ กับระบบภูมิต้านทานของร่ างกาย และทาให้ เกิดโรคได้ อย่างไร
ในภาวะปกติ ร่ างกายของคนจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรี ยกว่า Lymphocyte จานวนมาก ซึ่งมีหน้าที่
สร้างภูมิคุม้ กันหรื อภูมิตา้ นทานต่อสู ้กบั เชื้อโรคหรื อสิ่ งแปลกปลอมที่เข้าสู่ ร่างกาย เมื่อ เชื้อเอดส์เข้าสู่
ร่ างกายของคนเราแล้ว เชื้อจะกระจายไปตามอวัยวะต่างๆเกือบทัว่ ร่ างกาย เชื้อเอดส์จะเจาะเข้าไปในเซลล์
เม็ดเลือดขาว
แล้วทาลายส่ วนประกอบที่สาคัญ ของระบบภูมิตา้ นทานของร่ างกาย ให้เสื่ อมหรื อ
บกพร่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมิตา้ นทานที่ใช้ต่อสู ้ หรื อกาจัดเชื้อโรคต่างๆที่มีอยูท่ วั่ ไป และที่กาจัด
เซลล์มะเร็ งทาให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคจาพวกฉวย โอกาส และเป็ นมะเร็ งบางชนิดได้
ง่ายซึ่ งก็เป็ นกลุ่มอาการของโรคเอดส์
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นอกจากนี้เชื้อเอดส์ ยังสามารถบุกรุ กเข้าไปในเซลล์อื่น ๆ เช่น
เซลล์ที่เกี่ยวกับการรับรู ้สิ่ง
แปลกปลอม เซลล์สมองและเซลล์ของเยือ่ บุทางเดินอาหาร เป็ นต้น สิ่ งที่ตามมาคือทาให้ภูมิตา้ นทาน ของ
ร่ างกายเสี ยไปและมีอาการทางสมองหรื อทางจิตประสาทได้
ตอนรับเชื้อเข้ ามาใหม่ ๆ ระยะแรกจะไม่ มีอาการใดๆ เลยจริงหรือไม่
หลังจากรับเชื้อ 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่เลือดจะกลายเป็ น “บวก” ประมาณ 20? อาจมีอาการคล้ายๆ
ไข้หวัด คือ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว อาจมีต่อมน้ าเหลืองโต ปวดต้อนคอ อาการจะเป็ นอยู่
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ก็จะหายเป็ นปกติโดยไม่มีอาการอื่นใด ทางแพทย์เรี ยกอาการในช่วงนี้
ว่า “ระยะติดเชื้อเฉี ยบพลัน” ระยะนี้จึงเป็ นระยะที่ มีอาการไม่จาเพาะสาหรับโรคเอดส์ บางคนอาจไม่
ปรากฏอาการใดๆเลยก็ได้จดั อยูใ่ นระยะที่ 1
มีปัจจัยอะไรบ้ างทีจ่ ะกระตุ้นให้ เป็ นโรคเอดส์ เต็มขั้นเร็วขึน้
- สิ่ งเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ กัญชา ฝิ่ น โคเคน ฯลฯ
- การติดชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เริ ม ไวรัสตับอักเสบบี
- ด้านร่ างกาย เช่น ความเครี ยด ภาวะทุพโภชนาการ ฯลฯ
- สารประกอบพวก Amyl nitrites
ระยะฟักตัวของโรคเอดส์ คืออะไรมีระยะเวลานานเท่าใด
ระยะฟักตัว หมายถึง ระยะตั้งแต่เชื้อเอดส์เริ่ มเข้าสู่ ร่างกาย จนกระทัง่ เริ่ มปรากฏอาการ โดยทัว่ ไป
เมื่อได้รับเชื้อเอดส์มาแล้ว จะยังไม่ปรากฏอาการจนกว่าจะเข้าสู่ ระยะที่ 2 หรื อที่ 3 ที่เรี ยกว่าระยะมีอาการ
สัมพันธ์กบั เอดส์และระยะเอดส์เต็มขั้น
ดังนั้นระยะฟักตัว จึงอาจหมายถึงระยะตั้งแต่ได้รับเชื้อจนเป็ นระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ แต่คน
ทัว่ ไป จะหมายถึง ระยะตั้งแต่เชื้อเอดส์เข้าสู่ ร่างกาย จนกระทัง่ เริ่ มปรากฏอาการของโรคเอดส์เต็มขั้น ซึ่ง
บางคนอาจจะใช้เวลา 2-3 ปี จึงจะปรากฏอาการโดยทัว่ ไปเฉลี่ยประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนก็อาจจะใช้
เวลานานถึง 10 ปี หรื อนานกว่านั้นก็ได้ แต่จะต้องจาไว้ดว้ ยว่าทุกรายแม้จะไม่มีอาการก็สามารถแพร่ เชื้อ
ให้กบั บุคคลอื่นๆได้
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ผู้ทตี่ ิดเชื้อเอดส์ แล้ วยังมีสุขภาพดีจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
ผูท้ ี่ติดเชื้อเอดส์แล้วยังมีสุขภาพดี มีปัญหา 2 ประการคือ
- อาจจะเกิดอาการป่ วยเป็ นโรคเอดส์ได้ในภายหลังแม้จ ะนานถึง 10 ปี ก็ตาม
- ผูน้ ้ นั สามารถแพร่ เชื้อเอดส์ไปให้คนอื่นได้ โดยทางเลือดหรื อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่มีการ
ป้ องกัน
เชื้อเอดส์ ในผู้ทยี่ งั ไม่ มีอาการ จะมีปริมาณแตกต่ างกับผู้ป่วยโรคเอดส์ มากน้ อยเพียงใด และมีความรุ นแรง
ต่ างกันอย่างไร
ความรุ นแรงของเชื้อโรคเอดส์จะไม่ต่างกัน แต่ในคนที่ป่วยเป็ นโรคเอดส์จะมีเชื้อเอดส์เป็ นจานวน
มาก เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิตา้ นทานโรคถูกทาลายไปมาก
คนทีเ่ ป็ นโรคเอดส์ มักจะเสี ยชี วติ ด้ วยสาเหตุใด
ส่ วนใหญ่คนเป็ นเอดส์มกั จะเสี ยชีวติ จากการที่มีเชื้อโรคอื่นแทรกซ้อนเนื่องจากร่ างกายไม่มี ภูมิ
ต้านทานต่อเชื้อนั้น เปรี ยบเสมือนประเทศถูกข้าศึกโจมตีเมื่อไม่มีทหารป้ องกันประเทศ ข้าศึกจากภายนอก
จึงบุกรุ กเข้ามาได้ง่ายข้าศึกก็คือ โรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น มะเร็ ง โรคติดเชื้อชนิดฉวย
โอกาสต่าง ๆ โรคเรื้ อรังต่าง ๆ เช่น เริ ม งูสวัด วัณโรค โรคปอดบวม โรคท้องร่ วง
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทาไมจึงมีมะเร็งร่ วมด้ วยและจะมีอาการอย่ างไร
ความจริ งแล้วยังไม่มีใครทราบแน่ชดั ว่า เชื้อโรคเอดส์ไปทาให้เกิดมะเร็ งต่างๆในผูป้ ่ วยเอดส์ระยะ
สุ ดท้ายได้อย่างไร เพียงแต่สันนิษฐานว่าเชื้อเอดส์อาจจะมีความสามารถพิเศษโดยตัวมันเองหรื อมันอาจจะมี
การสร้างสารบางอย่างไปกระตุน้ ให้เซลล์บางชนิดของร่ างกาย มีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติจนเกิดมะเร็ งขึ้นใน
ที่สุดมะเร็ งในผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายคือ มะเร็ งของเยือ่ บุหลอดเลือดชนิดหนึ่ง ทาให้เกิดเป็ นกลุ่มของหลอด
เลือดที่ผดิ ปกติมองเห็นได้ตามผิวหนังทัว่ ไปเป็ นจ้ าสี แดงม่วง หรื อแดงคล้ า ๆ เป็ นลักษณะที่น่าเกลียด น่า
กลัวสาหรับผูพ้ บเห็นทัว่ ไปและยากแก่การรักษา มะเร็ งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้คือ มะเร็ งของระบบน้ าเหลือง
ที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนโตตามต่อมน้ าเหลืองต่าง ๆ และแตกต่างจากมะเร็ งของต่อมน้ าเหลืองอื่น ๆ คือ รักษา
ยากกว่า
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การป้องกัน
1. ถ้าทราบว่ามีเชื้อเอดส์ในร่ างกาย แต่ยงั มีความต้องการทางเพศ และไม่ตอ้ งการให้ไปติดผูอ้ ื่นจะ
ทาอย่างไร
ผูต้ ิดเชื้อในระยะแรกยังไม่มีอาการ สุ ขภาพจะเหมือนคนปกติทวั่ ไปจึงยังมีความต้องการทางเพศอยู่
ถ้าไม่ตอ้ งการให้ไปติดผูอ้ ื่น ควรหาทางออกด้วยการกระทาต่อไปนี้คือ
- หมัน่ ออกกาลังกายอยูเ่ สมอ เพื่อลดความต้องการทางเพศลงและยังทาให้ร่างกายแข็งแรง ด้วย
- อาจต้องสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองด้วยมือ หรื อเครื่ องมือต่างๆ ที่ทาความสะอาดดีแล้ว
- หากจะร่ วมเพศให้ใช้ถุงยางอนามัย และปฏิบตั ิการทางเพศอย่างปลอดภัยที่เรี ยกว่า “Safe sex”
2. ภรรยาจะแนะนาอย่างไร เมื่อสามีไปเที่ยวหญิงบริ การ
เรื่ องนี้ทางภรรยา และสามีควรคุยกันให้เข้าใจ เพราะการเที่ยวผูห้ ญิงของสามีน้ ี ควรจะดูปัญหา
ในครอบครัวให้รอบคอบว่า เพราะเหตุใดสามีจึงชอบเที่ยว เช่น ปั ญหาที่พบกันบ่อย ๆ คือ
- สามีมีนิสัยไม่ค่อยจะรับผิดชอบ ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบลองของใหม่
- ภรรยาชอบทาตัวน่าเบื่อหน่าย จูจ้ ้ ีข้ ีบ่น เวลาจะหลับนอนร่ วมกันก็สร้างปั ญหาทาให้สามีเบื่อ
หน่าย เป็ นต้น
- สามีที่ชอบเที่ยวเตร่ สังสรรค์บ่อยๆในหมู่เพื่อนผูช้ าย ซึ่ งสุ ดท้ายก็จะพากันไปเที่ยวผูห้ ญิงเพราะฤทธิ์
ของสุ รา
ซึ่ งปั ญหาทั้งหมดนี้ ภรรยาสามารถคุยกับสามีได้ โดยการพูดคุยกันว่าการเที่ยวควรจะป้ องกันตัว
อย่านาเชื้อโรคมาติดลูกติดเมีย และทางที่ดีที่สุดสามีไม่ควรจะเที่ยวเลย
3. ภรรยาจะป้ องกันตนเองได้อย่างไร เมื่อสามีมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
ควรพูดกับสามีโดยตรง เพื่อให้สามีใช้ถุงยางอนามัย หรื อในปัจจุบนั มีถุงยางสาหรับสตรี เริ่ มที่
จะออกวางขายแล้ว
4. สามีควรพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับภรรยาหรื อไม่
ควรอย่างยิง่ หากตัวสามียอมรับกับตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเอดส์ เพราะอาจ เป็ น
สาเหตุของการนาเชื้อเอดส์มาติดภรรยาได้
5. การสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเองมีโอกาสติดเชื้อเอดส์หรื อไม่
ไม่มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ เพราะการสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง ไม่ได้สัมผัสกันน้ าอสุ จิ น้ าในช่อง
คลอดของผูต้ ิดเชื้อ
6. ถ้ายังติดยาเสพติดอยู่ และต้องใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันจะต้องทาอย่างไรบ้าง
ควรล้างทาความสะอาดเข็มและกระบอกฉี ดยาด้วยน้ ายาคลอร็ อกซ์ หรื อน้ ายาไฮเตอร์
หลายๆครั้ง แต่วธิ ี น้ ีก็ไม่ใช่วธิ ี ที่ป้องกันการติดเอดส์ได้ 100% แต่สามารถลดโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
เอดส์ได้
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7. ถ้าจะนาผูต้ ิดเชื้อเอดส์มากักกัน เพื่อป้ องกันไม่ให้แพร่ ระบาดไปสู่ บุคคลอื่นเป็ นการสมควร
หรื อไม่
ไม่ควรอย่างยิง่ เพราะการที่จะให้ผอู ้ ื่นติดเชื้อเอดส์จานวนมากมายมารับการกักกัน เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และจะก่อให้เกิดปั ญหาสังคมขึ้นได้
ผูท้ ี่ติดเชื้อเอดส์บางรายไม่ได้ติดจากพฤติกรรมของเขาเองเช่นมารกที่เกิดมาจากมารดาที่ติดเชื้อ
เอดส์ และนอกจากนี้เราไม่สามารถบอกได้วา่ ใครติดเชื้อเอดส์ เพราะผูต้ ิดเชื้อระยะแรกจะไม่มีอาการและ
แข็งแรงเป็ นปกติ วิธีป้องกันการแพร่ ระบาดที่ดีคือ ให้ความรู ้และแนวทางในการปฏิบตั ิตนที่จะไม่ให้ติดเชื้อ
เอดส์ หรื อแพร่ ไปสู่ ผอู ้ ื่น
8. มีน้ ายาอะไรที่ใช้ทาลายเชื้อเอดส์ได้
น้ ายาที่สามารถทาลายเชื้อเอดส์ได้มีดงั ต่อไปนี้ คือ
- โซดียม ไฮโปคลอไรด์ 0.1 - 0.5 % แช่นาน 15-30 นาที
- แอลกอฮอล์ 25-95? แช่นาน 15-30 นาที
- ไอโซโปรบิล 35-70? แช่นาน 15-30 นาที
- ทิงเจอร์ไอโอดีน แช่นาน 15-30 นาที
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3-6? แช่นาน 15-30 นาที
- ฟอร์มาลีน 2-4? แช่นาน 15-30 นาที
- กลูตาอัลดีไฮด์ แช่นาน 15-30 นาที
- ไดโซล 0.5-3? แช่นาน 15-30 นาที
- ฟี นอล 5? แช่นาน 15-30นาที
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 mmol แช่นาน 15-30 นาที
- โนนิเนท พี 40 0.5-1? แช่นาน 15-30 นาที
นอกจากนี้ความร้อนมากกว่า 55 องศาเซลเซียส นาน 10-20 นาที ก็สามารถทาลายเชื้อได้
9. สบู่ใช้ทาลายเชื้อเอดส์ได้หรื อไม่
แม้สบู่จะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อโดยตรง แต่ก็ช่วยชาระล้างและลดปริ มาณเชื้อลงได้มากกว่า 80? หากทา
ความสะอาดอย่างดีทาให้ลดโอกาสติดเชื้อเอดส์ลงได้
10. จะมีทางยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ได้หรื อไม่
ได้ โดยการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ เช่น การไม่ใช้เมฉี ดยาร่ วมกัน การไม่เที่ยวหญิงบริ การ เลิกการสาส่ อนทาง
เพศ ในขณะเดียวกัน การใช้ถุงยางอนามัย ก็จะเป็ นหนทางเดียว ที่จะชะลอการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์
ได้ และในกรณี ที่ติดเชื้อแล้วควรจะระมัดระวังไม่รับเชื้อเพิ่มมาอีก พยายามรักษาสุ ขภาพให้ดีให้แข็งแรงอยู่
เสมอ และไม่แพร่ เชื้อไปยังบุคคลอื่น
ถึงแม้จะไม่มีวคั ซี นป้ องกันโรคเอดส์ แต่เราก็มีความรู่ พอที่จะป้ องกันมันได้
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11. ถุงยางอนามัยบางชนิดมีน้ ายาฆ่าเชื้อเอดส์อยูด่ ว้ ยใช่หรื อไม่
ใช่ ถุงยางบางชนิดมี Nonoxynol-9 หรื อ Nonoxynol-11 ซึ่ งสามารถฆ่าเชื้ออสุ จิได้ และช่วยฆ่าเชื้ อ
เอดส์ได้บา้ ง ทาให้โอกาสติดเชื้อเอดส์มีนอ้ ยลง
12. ถุงยางอนามัยดีอย่างไร
- ถุงยางอนามัยถ้าใช้อย่างถูกวิธี สามารถช่วยในการคุมกาเนิด โดยมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับยาเม็ด
คุมกาเนิด
- ถุงยางอนามัยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนวิธีการอื่น
- ถุงยางอนามัยใช้เฉพาะเวลาที่ตอ้ งการเท่านั้น
- ถุงยางอนามัยไม่ทาให้หญิงบริ การต้องเสี่ ยงและต้องคอยระมัดระวังตัว
- ถุงยางอนามัยซื้ อหาได้ง่าย ใช้ง่าย ไม่ตอ้ งปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้
- ถุงยางอนามัยช่วยป้ องกันการแพร่ กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์
- ถุงยางอนามัยช่วยให้ฝ่ายชายหลัง่ น้ าอสุ จิชา้ ลงบ้าง จนพอดีกบั ความรู ้สึกสุ ดยอดของฝ่ าย หญิง จึงมี
การนามาใช้ในการรักษาภาวะที่เกิดการหลัง่ น้ าอสุ จิเร็ วของผูช้ าย
- ถุงยางอนามัยสามารถตรวจเช็คได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์วา่ ฉี กขาดหรื อไม่และสามารถมัน่ ใจได้ถา้ ใช้
อย่างถูกวิธี
13. การใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องควรจะปฏิบตั ิอย่างไร
ข้อแนะนาเกี่ยวกับถุงยางอนามัย
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- เลือดซื้ อถุงยางที่มีคุณภาพโดยดูวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุ (ถ้าไม่มีวนั หมดอายุ ให้นบั จากวันที่ผลิต
ไป 3 ปี ถ้ายังไม่เกิน 3 ปี แสดงว่ายังใช้ได้)
- เลือกใช้ขนาดของถุงยางอนามัยให้เหมาะกับขนาดของตนเอง ถ้าเล็กไปมักจะฉี กขาดง่าย ถ้าใหญ่เกิน
มักจะหลุดง่าย
- จงสวมถุงยางก่อนที่จะมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์
- บีบไล่ลมออกจากส่ วนปลายถุงยางตรงที่เป็ นกระเปาะก่อนจะสวมเสมอ เพื่อไม่ให้ลมที่คา้ งอยูเ่ ป็ นตัว
ทาให้ถุงยางแตก
- อย่าดึงถุงยางขึ้นมาจนสุ ด ให้เหลือส่ วนปลายตรงที่เป็ นกระเปาะไว ้้สาหรับรองรับน้ าอสุ จิ ้ิเสมอ
- ให้คลี่ถุงยางออกจนคลุมถึงส่ วนโคนของอวัยวะเพศด้วย
- ถ้าถุงยางแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์อยู่ ให้นาออกมาเปลี่ยนและสวมอันใหม่ทนั ที
- เมื่อมีการหลัง่ น้ าอสุ จิแล้ว ให้ถอดถุงยางออกในระหว่างที่อวัยวะเพศยังแงอยูห่ า้ มแช่อวัยวะเพศไว้ใน
ช่องคลอด
- การถอดถุงยางให้ใช้กระดาษชาระพันรอบขอบถุงยางให้กระชับอวัยวะเพศไว้ก่อน แล้วถอดถุงยาง
ออก อย่าให้เปื้ อนส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย
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- เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ให้เปลี่ยนถุงยางอนามัยทุกครั้งเสมอ
- ถ้าจะใช้สารหล่อลื่น ควรใช้สารหล่อลื่นเช่น ky หรื อ xy เยลลี่หา้ มใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ ามันอยู่
ด้วย เช่น ครี มแต่งผม หรื อน้ ามันอื่นๆ เพราะจะทาให้รั่วและขาดง่าย ห้ามใช้น้ าลายของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นตัวหล่อลื่นเพราะอาจมีเชื้ออยู่
- ถุงยางที่ยงั ไม่ได้ใช้ ถ้าเป็ นไปได้ให้เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง เพื่อให้มีอายุใช้นาน ถ้าถุงยางมีลกั ษณะ
เหนียวเหนอะหรื อสงสัยว่าจะแตก ไม่ควรนามาใช้
การตรวจเลือด
1. จะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อเอดส์
ทราบได้โดยการตรวจเลือดและน้ าลาย วัดระดับแอนติบอดีต่อเชื้อเอดส์ ซึ่ งถ้าการตรวจเบื้องต้น
ด้วยวิธีอีไลซ่า (Elisa: Enzyme-Linked-lmmunosorbent Assay) ซึ่งเป็ นวิธีการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด
ว่ามีแอนติบอดีที่ทาปฏิกิริยากับเชื้อเอดส์เกิดขึ้นหรื อไม่
ถ้ามีก็จะทาให้น้ ายาที่ใช้ทดสอบเปลี่ยนสี แดงว่า
เลือดมีผลเป็ นบวก คือมีการติดเชื้อเอดส์ ซึ่งจะต้องทาการตรวจสอบด้วยวิธีเวสเทิร์นบลอท (Western
Blot) ซ้ าอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อเอดส์จริ ง ถ้ามีผลเป็ นบวกอีกก็แสดงว่ามีการติดเชื้อ
เอดส์ แต่การตรวจอาจให้ผลเป็ นลบ (negative หรื อไม่พบแอนติบอดี ) ในกรณี ที่เพิ่งได้รับเชื้อ และร่ างกาย
ยังไม่ได้สร้างแอนติบอดี ดังนั้นในการศึกษาวิจยั นักวิทยาศาสตร์ จะใช้วธิ ี การหาโปรตีนชนิด p24 ซึ่งเป็ น
แอนติเจนของตัวเชื้อเอดส์วธิ ี น้ ีจะให้ผลการตรวจที่แม่นยาและตรวจพบได้ต้ งั แต่ระยะติดเชื้อใหม่ๆ
แอนติบอดี
:
สารโปรตีนที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อต่อสู ้หรื อกาจัดเชื้อโรคที่เข้ามาในร่ างกาย
แอนติเจน
:
เชื้อโรคหรื อโมเลกุลแปลกปลอม ที่เข้ามาในร่ างกาย
P24
:
โปรตีนในส่ วนแกนกลางของไวรั ส
2. เมื่อใดจึงสงสัยว่าตนเองติดเชื้อเอดส์
ควรสงสัยเมื่อตนเองมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ เช่น เคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริ การ
หรื อคนที่สงสัยว่าจะเป็ นเอดส์ หรื อเคยใช้เข็มฉี ดยาไม่สะอาดร่ วมกับผูอ้ ื่น หากไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงที่กล่าว
มาแล้ว แต่มีอาการผิดปกติที่สงสัย ก็ไม่ควรสรุ ปว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ โดยไม่ได้รับการตรวจเลือดยืนยัน
แน่นอนจากแพทย์ก่อน
3. หลังจากไปมีพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอดส์แล้ว ใช้เวลานานเท่าใด จึงจะตรวจเลือดหา
เชื้อเอดส์ได้
โดยทัว่ ไปเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ ร่างกายจะต้องใช้เวลาหลังจากนั้นประมาณ 6 สัปดาห์-3 เดือน จึงจะเริ่ ม
ตรวจพบหรื อทราบได้วา่ มีการติดเชื้อเอดส์ ถ้าตรวจเลือดทันทีหลังสัมผัสโรคแล้วได้ผลเป็ นลบอาจทาให้
เข้าใจผิดคิดว่าไม่ติดโรคมาก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจควรตรวจซ้ าใหม่ภายหลัง 3 เดือน
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4. ถ้าผลเลือดเป็ นบวกต่อเชื้อเอดส์แล้ว มีโอกาสเปลี่ยนเป็ นลบได้หรื อไม่
ไม่ได้ เพราะว่าคนที่ผลเลือดเป็ นบวกหลังจากการตรวจยืนยันเป็ นครั้งที่ 2 แล้วก็จะยังคงมีผลบวก
เช่นนั้นไปตลอดชีวติ
5. ทาไมจึงไม่ตรวจเลือดทุกๆคนเพื่อจะได้ทราบว่าใครมีเชื้อเอดส์บา้ ง
การตรวจเลือดทุกคนเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้เพราะมีปัญหาหลายด้านทั้ง
อุปกรณ์ กาลังคน งบประมาณ นอกจากนี้การบังคับตรวจ อาจทาให้คนที่ไม่เต็มใจพยายามหลบซ่อนตัว
อีกด้วยซึ่ งอาจจะเป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งอยูแ่ ล้ว จึงไม่เป็ นผลดีต่อใคร อีกประการหนึ่งสาหรั บผูท้ ี่ตรวจเลือด
แล้วได้ผลลบ ถ้าเขายังมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ ยงอยูอ่ ีกเขาก็จะมีเลือดบวกในที่สุด จึงไม่มีประโยชน์ใน
การตรวจเลือดทุกคน
6. การตรวจเลือด ไม่ได้หยุดยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อเอดส์แต่อย่างใดใช่หรื อไม่
ใช่ การตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ ควรใช้หลักความสมัครใจโดยเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก มีการ
ติดตามผล ให้คาปรึ กษาแนะนา และช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้มีการป้ องกันตนเอง และเลิก
พฤติกรรมเสี่ ยง จะป้ องการแพร่ ระบาดของเชื้อได้ดีกว่า
7. จาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์
ไม่จาเป็ น นอกจากมีพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น มีคู่นอนหลายคน ชอบเที่ยวผูห้ ญิงหรื อเป็ นหญิงบริ การ
หรื อเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ก่อนการตรวจเลือดควรจะได้รับคาปรึ กษาจากแพทย์ก่อน ถ้าผลการ
ตรวจเลือดเป็ นบวกต้องได้รับคาปรึ กษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
และปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด
ระมัดระวังตนเองไม่แพร่ เชื้อให้คนอื่น แม้จะตรวจเลือดได้ผลลบ ก็ควรเลิกพฤติกรรมเสี่ ยงไม่ประพฤติ
ปฏิบตั ิต่อไป
8. ถ้าต้องการตรวจเลือดแต่ไม่ตอ้ งการให้ใครทราบจะทาอย่างไร
ไปตรวจตามสถานบริ การตรวจเลือดที่เรี ยกว่า คลินิกนิรนาม ห มายความว่า การตรวจเลือดซึ่ งไม่
ต้องบอกชื่อ และที่อยูจ่ ริ ง เพียงแต่ แจ้งรหัสหรื อหมายเลขกับคลินิก ขณะนี้ที่สภากาชาดไทยได้เปิ ด
ให้บริ การแล้ว
9. คลินิกนิรนามคืออะไร
คลินิกนิรนาม ในการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์คือ สถานที่ที่ผซู้ ่ ึงอยากมีความรู้หรื อมี ขอ้ ข้องใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถไปขอความรู ้ คาปรึ กษา และขอรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ได้โดยไม่ตอ้ งบอก
ชื่อและที่อยู่ ทางคลินิกจะใช้รหัสเลขที่แทนชื่อของผูม้ าขอใช้บริ การ เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อเอดส์จะมีเฉพาะ
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ผูม้ าขอใช้บริ การเท่านั้นที่ทราบผล และไม่มีการรายงานผลการตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อนายจ้าง
ทราบ จึงมัน่ ใจได้วา่ ความลับจะไม่ถูกเปิ ดเผย
ที่กรุ งเทพฯคลินิกนิรนามตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณสถานเสาวภาหรื อสวนงูของสภากาชาติไทย ข้าง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิ ดบริ การระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 - 19.00 น. และวัน
เสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด หรื อโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง
การรักษา
1. การเอาเลือดของผู้ทตี่ ิดเชื้อเอดส์ ออกมาไหลเวียนผ่ านเครื่องความร้ อนแล้ วกลับคืนเข้ าร่ างกาย
เป็ นวิธีรักษาได้ หรือไม่
เคยมีรายงานว่ามีคนติดเชื้อเอดส์ 1 ราย ที่ได้รับการทดลองรักษาโดยนาเลือดออกมาไหลเวียน
ผ่านเครื่ องให้ร้อนประมาณ 56 องศาเซลเซียส และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อเอดส์ในเลือดของคนนั้นอีก
เลย แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ ลองใช้วธิ ี กบั คนอื่นกลับไม่ได้ผล และยังไม่แน่ใจว่าคนแรกนั้นจะมีเชื้อ
หลงเหลืออยูใ่ นอวัยวะอื่นใดหรื อไม่
นักวิทยาศาสตร์ จึงยังไม่ยอมรับวิธีน้ ีเป็ นวิธีการรักษาโรคเอดส์
2. ยาทีใ่ ช้ รักษาโรคเอดส์ มีอะไรบ้ าง
ยาที่มีการทดลองใช้กนั ค่อนข้างมากอยูใ่ นขณะนี้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริ กาคือ Zidovudine (AZT)
,2,3 Dideoxycytidine, Suramin, Atimony tungstate (HPA-23), Foscanet, Rifabutin, CS-85, CS-87, HIPA,
HPG-30, SIllcotungstate, Peptide-T, Dextran Sulphate , AL721, Castanospermine, interferon, Ampligen,
ABPP, Avaro, Ribavirin, interlukin-2, GM-CSF, Methionine, Enkephalin, Thymopentin, Imreg-1, Imreg2, Imuthiol, Carrysyn, Videx(ddI) เป็ นต้น
ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่มีฤทธิ์ สามารถยับยั้งไวรัสได้ในหลอดทดลอง แต่หลายชนิดเมื่อเข้าไปใน
ร่ างกายแล้ว ไม่ได้ผล บางชนิดมีพิษหรื อผลข้างเคียงมากจาเป็ นต้องอยูใ่ นความดูแ ลของแพทย์ บางชนิด
ต้องให้โดยการฉี ดเท่านั้น และหลายชนิดยังเป็ นยาทดลอง ไม่สามารถหาซื้ อตามท้องตลาดได้ ส่ วนใหญ่ที่
พอมีขายตามท้องตลาด (เมืองนอก) เป็ นยาที่มีราคาแพงมากทั้งสิ้ น แต่ก็ไม่มียาใดรักษาโรคให้หายขาด
ได้ ยาที่ยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่ หลายขณะนี้คือAZT และที่กาลังทดลองได้ผลดีเช่นเดียวกัน และมี
ผลข้างเคียงน้อยกว่า AZT ก็คือ VIDEX (ddI)
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3. ในอนาคตจะมียาทีส่ ามารถรักษาโรคเอดส์ ให้ หายขาดได้ หรือไม่
มีโอกาสเป็ นไปได้
เพราะมนุษย์มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่
สู ง โรคเอดส์ถึงแม้จะเป็ นไวรัสที่มีการพัฒนาสู งสุ ด ของบรรดาไวรัสทั้งหลายที่มีอยูใ่ นโลก แต่ก็ไม่น่าจะ
เกินความสามารถของมนุษย์อย่างแน่นอน
4. สมุนไพรสามารถรักษาโรคเอดส์ ได้ หรือไม่
การทดลองใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเอดส์ได้เกิดข้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ด้วย แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ วา่ สามารถทาการรักษาได้จึงควรจะรอผลการวิจยั
เรื่ องสมุนไพรจากนักวิทยาศาสตร์ ก่อน ไม่ควรเสี่ ยงเป็ นเครื่ องทดลอง เพราะอาจจะทาให้เกิดอันตราย และ
เสี ยทรัพย์ให้แก่คนที่หลอกลวงได้
5. มะเร็งทีเ่ ป็ นในผู้ป่วยโรคเอดส์ มีทางรักษาได้ หรือไม่
มะเร็ งที่พบบ่อย ในผูป้ ่ วยโรคเอดส์คือ มะเร็ งของหลอดเลือดที่ผวิ หนัง และมะเร็ งของต่อม
น้ าเหลือง เป็ นมะเร็ งที่สามารถรักษาได้ ถึงแม้การรักษาจะค่อนข้างยาก หรื อผลการรักษาจะไม่ค่อยดี แต่ก็
สามารถทาให้มะเร็ งไม่ลุกลามหรื อไม่แพร่ กระจายต่อไปได้ ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่เสี ยชีวติ จากมะเร็ งนั้นๆและมีอายุ
ยืดยาวต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง
6. โรคติดเชื้อแทรกซ้ อนหรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสมีทางรักษาหรือไม่
การรักษาโรคแทรกซ้อนอื่นๆสามารถรักษาได้ เพียงแต่รักษายากกว่าในคนปกติและส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วย
มักจะกลับติดโรคอื่นๆซ้ าอีก
7. คนทีต่ ิดเชื้อเอดส์ เป็ นคนทีส่ ิ้นหวังแล้ว ใช่ หรือไม่
ไม่ใช่ เพราะ
- หากดูแลรักษาสุ ขภาพตนเองให้ดี ระยะฟักตัวของโรคเอดส์โดนเฉลี่ยประมาณ 78 ปี และอาจจะไม่ปรากฏอาการในบางรายได้นานกว่า 10 ปี
- การพัฒนายารักษาโรคเอดส์อยูร่ ะหว่างการดาเนินการของนักวิทยาศาสตร์ ทวั่ โลก จึงมี
โอกาสที่จะค้นพบยารักษาได้ในอนาคต
8. เลิกยาเสพติดแล้วเชื้อเอดส์ จะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ถ้าเลิกยาเสพติดได้สุขภาพจะทรุ ดโทรมช้าลงเชื้อเอดส์จะไม่เพิ่มเร็ วขึ้นเหมือนกับการใช้ยา เสพติด
ต่อไป และจะไม่กลายเป็ นโรคเอดส์ระยะสุ ดท้ายเร็ วนัก
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9. ถ้ าถ่ ายเลือดในตัวออกหมดแล้วเปลีย่ นเลือดใหม่ หมดจะหายจากโรคเอดส์ หรือไม่
ไม่หายขาด เพราะเชื้อเอดส์ยงั มีอยูใ่ นเซลล์ของร่ างกายได้อีกหลายแห่ง เช่น เซลล์ของสมอง เซลล์
ของลาไส้ น้ าอสุ จิ จึงยังจะมีเชื้อเหลืออยู่
นอกจากนี้การเปลี่ยนเลือดทั้งตัวต้องใช้เลือดจานวนมากจากคนอื่น ๆ อีกหลายคนซึ่งอาจมีอนั ตรายจาก
การถ่ายเลือดได้
10. ถ้ าสามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ จากการเสพยาเสพติดโดยใช้ เข็มร่ วมกันและยังเสพยาด้ วยกัน จะ
ทาให้ เชื้อเอดส์ เพิม่ ขึน้ หรือไม่
จะทาให้เชื้อเอดส์เพิ่มเร็ วขึ้น เพราะร่ างกายทรุ ดโทรมอ่อนแอลง จากการเสพยาประกอบกับผูต้ ิด
เชื้อเอดส์ เชื้อในร่ างกายจะเพิ่มขึ้นอยูแ่ ล้ว หากยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ ก็จะทาให้เกิดอาการของโรคเอดส์เร็ ว
ขึ้น และสามีคู่น้ ีควรจะใช้ถุงยางอนามัย ในการร่ วมเพศเพื่อป้ องกันตัวเอง ไม่ให้รับเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นและ
ป้ องกันการตั้งครรภ์เพราะเชื้อเอดส์จากมารดาอาจถ่ายทอดไปยังทารกใน ครรภ์ได้
11. ผู้ทตี่ ิดเชื้อเอดส์ ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
ดูแลสุ ขภาพให้ดี โดย
- ทาจิตใจให้แจ่มใส
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ไม่รับเชื้อเอดส์เพิ่ม
- ออกกาลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
- ลดหรื อเลิกการสู บบุหรี่ และสุ รา เพราะจะทาให้ร่างกายอ่อนแอยิง่ ขึ้น
การป้ องกันตนไม่ให้แพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่น
- ต้องแยกเครื่ องใช้ส่วนตัวบางชนิด เช่นแปรงสี ฟัน มีดโกน
- ลดคู่นอนให้นอ้ ยลง และเลิกการมีพฤติกรรมเสี่ ยง
- ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- ไม่ใช้เข็มฉี ดยาและกระบอกฉี ดยาที่ไม่สะอาดร่ วมกับผูอ้ ื่น
- ไม่ให้เลือด น้ าหนอง น้ าเหลือง น้ าคัดหลัง่ ของร่ างกาย เปรอะเปื้ อนจามที่ต่าง ๆ
- งดบริ จาคเลือด อวัยวะของตนแก่ผอู ้ ื่น
- ไม่ควรตั้งครรภ์ หรื อให้นมบุตรถ้ามีทางเลือกอื่น
หากมีอาการเจ็บป่ วยอื่นๆให้รีบปรึ กษาแพทย์โดยด่วน และแจ้งให้แพทย์ทราบถึงภาวะการติดเชื้อ
เอดส์ของตน

