การป้องกันเอดส์
นอกจากจะสามารถป้ องกั นการพั ฒ นาโรคหลั งได้ รั บ เชื้ อไม่ ให้ พั ฒ นาไปสู่ ภ าวะเอดส์ ไ ด้ ด้ วย
การรับประทานยาควบคุมอาการอย่างถูกต้องสม่่าเสมอแล้ว วิธีการส่าคัญในการป้องกันเอดส์ คือป้องกัน
ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เชื้ อ เอชไอวี เ ข้ า สู่ ร่ า งกาย หรื อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารแพร่ ก ระจายติ ด ต่ อ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น
เช่น การรั บประทานยา PrEP เป็ นการรับประทานยาเพื่ อป้องกั นการติ ดเชื้อส่ าหรับผู้ ที่มีความเสี่ย งสู ง
ที่จะได้ รับ เชื้ อเอชไอวีเ ข้ าสู่ ร่ างกาย ต้ องรั บประทานยาทุ กวันเพื่ อลดโอกาสในการติ ดเชื้ อ การป้ องกั น
ระมั ด ระวั ง ในเรื่ องเพศสั มพั นธ์ หากจ่ าเป็ นต้ องใช้ เข็ มฉี ด ยา ต้ องใช้ เ ข็ มที่ ส ะอาด และไม่ ใ ช้ เข็ มฉี ด ยา
ร่วมกับผู้อื่น และหากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีเชื้อเอชไอวี ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับยาหรือรักษาตามที่แพทย์
แนะน่าอย่างเคร่งครัด

ความรู้เรื่องโรคเอดส์
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ความหมาย เอดส์
เอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS) เป็นภาวะป่วยขั้นสุดท้าย
ของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ไปท่าลายเม็ดเลือดขาว ท่าให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถ
ต่อสู้ก่าจัดการติดเชื้อที่เข้าสู่ร่างกาย จึง เกิดอาการเจ็บป่วยต่ าง ๆ ซึ่งน่าไปสู่การเสียชีวิตได้ ปัจจุบั น
ยัง ไม่ มี วิธีการใดรั กษาเอดส์ ใ ห้ หายขาด มี เ พี ย งแต่ ย าที่ ช่ วยชะลอการพั ฒ นาโรคและลดอั ต ราการ
เสียชีวิตจากเอดส์ หากผู้ติดเชื้อรู้ตัวและได้รับการรักษาแต่แรกเริ่ม ก็อาจช่วยไม่ให้การติดเชื้อเอชไอวี
ลุกลามไปสู่ระยะที่เป็นเอดส์ได้
ส่วนเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus: HIV) เป็นเชื้อไวรัสที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามี
ที่มาจากลิงชิมแปนซีในทวีปแอฟริกา ซึ่งแต่เดิมคือไวรัสเอสไอวี (Simian Immunodeficiency Virus:
SIV) ที่มีการระบาดและพัฒนาสายพันธุ์สู่ HIV แล้วแพร่กระจายมายังมนุษย์
เชื้อเอชไอวีจะท่าลายระบบภูมิคุ้ มกันของร่างกาย ท่าให้ระบบภูมิคุ้มกันท่างานบกพร่อง ไม่สามารถ
ต่อสู้ป้องกันหรือก่าจัดการติดเชื้อได้ตามปกติ เสี่ยงต่อการป่วยโรคต่าง ๆ สามารถติดต่อกันได้ผ่านทาง
ของเหลวในร่างกายที่ติดเชื้อ อย่างเลือด น้่าอสุจิ หรือของเหลวในช่องคลอด โดยร่างกายจะไม่สามารถ
ก่าจัดเชื้อเอชไอวีออกไปได้ ไม่เหมือนไวรัสบางชนิดที่ท่าให้ป่วยเป็นไข้หวัดและจะหายดีเมื่อเวลาผ่านไป
เพราะหากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื้อเอชไอวีจะคงอยู่ตลอดไป
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีที่ท่าให้เป็นเอดส์ โดย
จากรายงานในปีล่าสุดของส่านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ปี 2557) พบว่าตั้งแต่ปี 2527-2557
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยเอดส์เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ งสิ้น
388,621 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 100,617 ราย โดยในปีถัดมา (ปี 2558) มีการคาดประมาณจ่านวน
ผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเป็นจ่านวนทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน






อาการของเอดส์
เอดส์เป็นภาวะป่วยขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะแรกเริ่มติดเชื้อ จะมีอาการ เช่น มีไข้ ปวดหัว เจ็บคอ มีผื่น ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ
ระยะอาการสงบ มักจะไม่มีอาการแสดงที่เด่นชัด หรือแทบจะไม่มีอาการป่วยเลย แต่ยังคงมีเชื้อพัฒนา
อยู่ภายในร่างกาย
ระยะเอดส์ เป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันถูกท่าลายจนเสียหายหนัก ท่าให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วยด้วยโรค
ต่าง ๆ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยเอดส์มีอาการส่าคัญ เช่น มีไข้อยู่ตลอดเวลา เหนื่อยล้า หมดแรง
น้่าหนักลด มีเหงื่อไหลตลอดทั้งคืน ท้องร่วงเรื้อรัง มีฝ้าสีขาว หรือแผลบริเวณลิ้นและปาก

สาเหตุของเอดส์
เอดส์เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ท่าลายเม็ดเลือดขาว ท่าให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่
ในเม็ดเลือดขาวท่างานบกพร่อง โดยเชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการรับของเหลวอย่างเลือด
และผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูกผ่านการตั้งครรภ์ การคลอด การให้นม
การใช้เข็มฉีดยาหรือสิ่งของที่มีเลือดและของเหลวของผู้ที่ติดเชื้ออยู่ เป็นต้น
การวินิจฉัยเอดส์
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเอดส์ท่าได้ด้วยการเจาะเลือด ซึ่งแบ่งเป็นการตรวจหาปริมาณ CD4
(CD4 Count) เป็นการตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือด เพื่อดูความเสียหายที่เกิดจากไวรัสเอชไอวี
ท่ า ลายเม็ ด เลื อ ดขาว ซึ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่ ข องระบบภู มิ คุ้ ม กั น การตรวจหาปริ ม าณไวรั ส ที่ อ ยู่ ใ นเลื อ ด
(Viral Load: VL) และการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (Nucleic Acid Test: NAT)
การรักษาเอดส์
ในปัจจุบันไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดที่จะก่าจัดเชื้อเอชไอวีให้หมดไปได้ มีเพียงแต่ยาที่จะช่วย
ชะลอการพัฒนาของโรค คือ ยาต้านเอชไอวี หรือยาต้านรีโทรไวรัส (Antiretrovirals: ARVs) หากผู้ป่วย
ได้รับยาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกที่ได้รับเชื้อ ยาจะออกฤทธิ์ควบคุมไม่ให้ไวรัสมีการแพร่กระจายและพัฒนา
ไป สู่ การ เ จ็ บป่ วย ใ นขั้ นที่ รุ น แ ร งอย่ าง เอด ส์ โ ด ย การ รั บ ปร ะ ท านย า PEP (Post-exposure
Prophylaxis) ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อนเป็ นยาฉุ กเฉิ นที่ ต้ องรั บ ประทานหลั ง ได้ รั บ เชื้ อเอชไอวี เ ข้ าสู่ ร่ า งกาย
ส่วนวิธีการใช้ยา ต้องรักษาด้วยการใช้ยาต้านร่วมกันหลายตัว (Antiretroviral Therapy: ART)
ภาวะแทรกซ้อนของเอดส์
เนื่องจากเอดส์เป็นภาวะขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วย
เอดส์จะถูกท่าลายเสียหายจนไม่สามารถต้านทานต่อโรคและการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ ท่าให้เกิดการเจ็บป่วย
และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น การติดเชื้อราท่าให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อปาก ลิ้น หลอดอาหาร
หรือช่องคลอด การติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ระบบทางเดินอาหาร ปอด หรือ
อวัยวะอื่น ๆ วัณโรค ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอันตรายเรื้อรังที่ท่าลายอวัยวะ โดยเฉพาะปอดและระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุส่าคัญที่ท่าให้ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตได้
ในระหว่างที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจากการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่ลุกลามเหล่านี้ยังสามารถ
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของผู้ป่วยได้อีกด้วย ท่าให้มีอาการอย่างการสับสนมึนงง หลงลืม ซึมเศร้า
วิตกกังวล มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หรือมีการแสดงออกทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่ลดลง

