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3.1 อะไรคือความแตกต่างระหว่างเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ 
เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสม์ักถกูเขียนเป็นค าเดียวกัน และมีความหมายอย่างเดยีวกัน  อย่างไรก็ตามเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์มี

ความหมายตา่งกัน 

เอชไอวเีป็นตัวย่อของค าว่า ฮวิแมน อิมมิวโนเดฟฟิเชียนซี  ไวรัส (Human Immunodeficiency virus) คนๆหน่ึงสามารถ

ติดเชื้อเอชไอวีได ้(HIV Positive) เมื่อเชื้อไวรัสนี้เขา้สู่กระแสเลือด 

เชื้อเอชไอวีเข้าโจมตีระบบภูมิคุม้กันของร่างกาย ซึง่ระบบภูมิคุ้มกนัน้ีคอยป้องกันรา่งกายจากเชื้อโรคต่างๆ ถ้าระบบ

ภูมิคุ้มกันของคนๆหน่ึงได้รับความเสียหายอยา่งรุนแรงจากเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสเอชไอวีนีจ้ะน าไปสู่โรคเอดส์ ที่ย่อมาจาก 

แอคไควร์ อิมมูน เดฟฟิเชียนซี ซนิโดรม (AIDS-Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งหมายถึงคนๆนั้นมี

แนวโน้มที่จะตดิเชื้อโรคและเจ็บป่วยได้งา่ย เพราะร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคตา่งๆไดเ้หมือนปกต ิ

การท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้หมายความว่าบคุคลนั้นเป็นโรคเอดส์หรือต้องเสียชวีติ การบ าบดัรักษาจะ

ช่วยชะลอความเสียหายของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งผู้ตดิเชื้อเอชไอวีสามารถที่จะด ารงชวีิตได้ปกติ และมีสุขภาพท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรงได ้

3.2 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อย่งไร 

เชื้อเอชไอวีพบไดใ้นสารคัดหล่ังในร่างกาย เช่นเลือด น้ าอสจุิ เมือกในช่องคลอด และผ่านทางน้ านมแม่ การติดเชื้อเกิดขึ้น

เมื่อสารคดัหล่ังในร่างกายจากผู้ทีม่ีเชื้อ ได้เข้าสู่กระแสเลือดของอกีคนหนึ่งเทา่นั้น 

เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ไปได้โดย ; 

 เพศสัมพันธท์ี่ไม่ปลอดภัย (เพศสมัพันธโ์ดยไม่ใช้ถงุยางอนามัย) 

 ใช้เข็มฉีดยา อุปกรณ์ฉีดยา และอุปกรณ์อื่นๆ ในการฉีดยารว่มกัน 

 การเจาะและสักรา่งกายที่อุปกรณ์ไม่ผ่านการฆา่เชื้อ 

 จากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกในขณะตัง้ครรภ์  ในระหว่างคลอด และโดยผ่านทางน้ านมแม่ 

Effects of HIV/AIDS 
(Language: Thai) 
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 การถา่ยเลือด และ/หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดในบางประเทศ, ในออสเตรเลีย-การถ่ายเลือดและผลิตภัณฑ์

จากเลือดมีความปลอดภัย 

เชื้อเอชไอวีไม่สามารถแพร่ในกรณีต่อไปน้ี ; 

 ไอ 

 จาม 

 จูบ 

 บ้วนน้ าลาย 

 ร้องไห ้

 ใช้มดี ส้อม ช้อน  และถ้วยชามรว่มกัน 

 ผ่านทางผ้าปูท่ีนอน 

 ใช้ที่นั่ง โถส้วมร่วมกัน 

 อาบน้ า/ใช้ห้องอาบน้ ารว่มกัน 

 แมง, แมลง เช่น ยุง 
 

3.3 ฉันจะหลีกเลี่ยงการรับเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร 
 
ทางเพศสัมพันธ ์

เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ไปได้โดยผ่านทางบาดแผลเล็กๆ หรือแผลถลอกของช่องคลอด อวัยวะเพศชาย หรือทวารหนัก

ระหว่างการร่วมเพศที่ไม่มีการป้องกัน (เพศสัมพันธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยั) กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอว ี

เพื่อหลีกเลียงการแพรเ่ชื้อเอชไอว,ี ควรฝึกปฏิบัตกิารมเีพศสัมพันธอ์ย่างปลอดภัย 

 ใช้ถงุยางอนามัยชิ้นใหม่ และใชเ้ฉพาะน้ ายาหล่อล่ืนท่ีใช้น้ าเป็นส่วนผสมหลัก เช่นเค-วาย เจลล่ี (KY-Jelly) หรือ 
เว็ตสตั๊ฟฟ ์(Wet Stuff) ในทุกๆครัง้ที่มีเพศสัมพันธท์างทางช่องคลอด หรือทางทวารหนัก นอกจากนี้แล้วยังช่วย
ป้องกันคุณจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เกือบทุกชนิดอกีดว้ย 

 
วิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกตอ้ง 

1. เปดิซองถุงยางอนามัยอยา่งระมดัระวังเพื่อไม่ใหถุ้งยางฉีกขาด  

2. บีบจุกของถุงยางอนามยัไว้ดว้ยปลายนิ้วและหวัแม่มือเพื่อไล่อากาศ
ออกก่อน  แล้วจงึรูดถงุยางลงหุ้มอวัยวะเพศ (รูดหนังหุ้มปลายอวยัวะ
เพศลงถา้จ าเป็น ก่อนสวมถงุยางอนามัย) 
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3.  เมื่อถุงยางหุ้มถงึโคนอวยัวะเพศแล้วจึงทาน้ ายาหล่อล่ืน  

4. จับถุงยางอนามยัไว้ที่โคนอวยัวะเพศ เมื่อต้องการถอนตัวออกเพื่อ
ป้องกันไม่ให้น้ าอสุจิ หกออกนอกถุงยางอนามัย 

 

 

5. ทิ้งถุงยางอนามยัที่ใช้แล้วลงในถงัขยะ อยา่น าถุงยางอนามยัที่ใชแ้ล้ว
มาใช้อีกเด็ดขาด  

 

 
การฉีดยาเสพตดิ การเจาะและสักร่างกาย 

เชื้อเอชไอวีสามารถถูกแพร่โดยการใชเ้ข็มฉีดยา  และอุปกรณ์ในการฉีดยารว่มกัน และการเจาะและสักร่างกายโดยใช้เขม็

เจาะท่ีใชแ้ล้ว 

เพื่อหลีกเลียงการแพรเ่ชื้อเอชไอว ีเมื่อฉีดยาเสพติด ; 

 ไม่ใช้เข็มฉีดยา อุปกรณ์ฉีดยา และอุปกรณ์อื่นๆ ในการฉีดยาเสพติดร่วมกัน 

เพื่อหลีกเลียงการแพรเ่ชื้อเอชไอว ีเมื่อเจาะและสักรา่งกาย ; 

 ถ้าจะสักผวิหนังหรือเจาะร่างกาย ควรไปยังสถานท่ี ที่มีใบอนุญาตซึ่งใช้เขม็และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รบัการฆ่าเชื้อ

โรคอย่างถูกต้อง หรือใช้อุปกรณช์นิดใช้แล้วทิง้เลย การปฏิบัติเช่นนี้ยังชว่ยป้องกันเชื้อไวรัสอื่นๆ เชน่โรคตับ

อักเสบบี และโรคตับอักเสบซี อีกด้วย 

จากแม่สู่ลูก  

หากไม่ได้รับการบ าบัดรักษาทีม่ปีระสิทธิภาพ เชื้อเอชไอวีสามารถถูกส่งผ่านจากแม่ทีต่ิดเชื้อสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์  ใน

ระหว่างคลอด หรือโดยผ่านทางน้ านมแม่  ในประเทศออสเตรเลีย, การบ าบัดรักษาเอชไอวีสามารถเข้าถึงไดง้่ายและแม่ที่

ติดเชื้อเอชไอวีคลอดลูกโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  ซึ่งพบไดน้้อยมากที่แม่จะแพร่เชื้อเอชไอวสู่ีลูก 

ถ้าคุณมีเชือ้เอชไอวี และก าลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนท่ีจะมีบุตร เปน็ส่ิงส าคัญมากที่คุณควรปรึกษาแพทย์อย่างเรง่ด่วน 

 

แม่ที่มีเชื้อเอชไอวีไม่ควรให้นมลูกจากน้ านมแม่เอง ปรึกษากับแพทย์ของคุณเกีย่วกับวิธีอื่นๆในการให้นมลูก 

 

การถ่ายเลือดและหรือผลิตภณัฑ์จากเลือด 

ในประเทศออสเตรเลีย การถา่ยเลือดมีความปลอดภัย เลือดจากการบริจาคและผลิตภัณฑ์จากเลือดได้ถูกตรวจสอบวา่

ปราศจากเชื้อเอชไอวี และผู้ติดเชือ้เอชไอวีไม่สามารถบริจาคเลือดได้ อย่างไรก็ตามการถา่ยเลือดในบางประเทศอาจยังไม่

มีความปลอดภัย 
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3.1 เชื้อไวรัสเอชไอวีท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างไร 

เอชไอวีคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง, เชือ้ไวรัสเป็นส่ิงมีชวีิตทีม่ีขนาดเล็กมาก ซึง่สามารถเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดโรคได้ มีไวรัส

หลายชนิดแพร่กระจายได้ในหลายๆวิธีและก่อให้เกิดโรคหลายๆโรค  เช่นไข้หวัดแพร่กระจายผ่านทางอากาศ, โรคเริม

แพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสทางร่างกาย และโปลิโอแพร่กระจายผ่านทางการดื่มน้ าที่ไม่บริสุทธิ ์ อย่างไรกต็าม เชื้อเอช

ไอวีแพรจ่ากคนที่ติดเชื้อเอชไอวเีข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหน่ึงเท่านั้น 

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคณุ 

ระบบภูมิคุ้มกันคือระบบป้องกันโดยธรรมชาติของร่างกาย ซึง่ป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ ระบบภูมิคุ้มกัน

ประกอบขึ้นด้วยเซลล์แบบตา่ง ๆ  ซึ่งท างานร่วมกันในการตดิตามและท าลายเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรยีและเชื้อโรคอื่นๆ ที่

ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และเชื้อโรค,  เซลล์เมด็เลือดขาว (เรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ ซีดีโฟร์ ที-เซลล์, CD4 T-cells) เป็นเซลล์

ระบบภูมิคุ้มกันท่ีมคีวามส าคัญในการประสานงานในระบบภูมคิุม้กันของคุณ 

เชื้อไวรัสเอชไอวที าอะไร 

เชื้อไวรัสเอชไอวีเขา้โจมตีเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน  ซึ่งจ าเพาะเจาะจงให้ซีดีโฟร์ เซลล์ตดิเชื้อและใช้เปน็แหล่งแพร่พันธุ์และ

ท าลายซีดีโฟร์ เซลล์ไปในขั้นตอนนั้นด้วย ยิง่ซีดีโฟร์ เซลล์ถูกท าลายไปมากเท่าไหร่ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ยิง่อ่อนแอ

ลงเท่านั้น  เมื่อระบบภูมคิุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง เมื่อนั้นความเส่ียงในการติดเชื้อและเจ็บป่วยยิ่งมีสูงขึ้น เมื่อปล่อยไว้

เป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการบ าบัดรักษา จ านวนซีดีโฟร์ เซลล์จะเหลือน้อยถึงขั้นอันตรายไดแ้ละกลายเป็นโรคเอดส์ใน

ที่สุด 

การตอบสนองในร่างกายคุณ 

เพื่อต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี ร่างกายจะผลิตสารต่อต้านเชื้อโรค  อย่างไรก็ตามสารต่อตา้นเชื้อโรคไม่สามารถต่อสู้กับปริมาณ

ไวรัสที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ  การเขา้รบับ าบัดรักษาชว่ยให้ร่างกายของคุณต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

วงจรชีวติของเชือ้เอชไอว ี

1.         เชื้อไวรัสเอชไอวีเขา้สู่กระแสเลือด 

2. & 3      เชื้อไวรัสเอชไอวีผนกึตวัและเขา้สู่ซีดีโฟร์ – เซลล์  

4.         เชื้อไวรัสเอชไอวีปล่อยข้อมลูทางพันธุกรรมของมัน

เข้าสู่เซลล์ 

 

 

CD4 – T-cells 
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5.        กระบวนการพิเศษนี้สามารถท าให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ซดีีโฟร์ – เซลล์ 

แล้วเข้าสู่นวิเคลียสของเซลล์ 

6.        ตอนนีซ้ีดีโฟร์ – เซลล์ได้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างถาวรแล้ว 

7.        เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจ านวนตวัมนัเองในซีดีโฟร์ – เซลล์ 

8.        ในท่ีสุดซดีีโฟร์ – เซลล์จะปริแตกออก  แล้วเชื้อไวรัสก็แตกตวักระจาย สร้างและเพิม่จ านวนตัวมันเองใน

เลือด ผนึกตัวและเข้าสู่ซดีีโฟร์ – เซลล์ เพิ่มจ านวนตวัมันเองในซีดีโฟร์ – เซลล์  และเป็นกระบวนการซ้ าๆเช่นนี้ไม่มีที่

ส้ินสุด 

 


