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 เอชไอวี มีชื่อเต็มวา  human immunodeficiency virus เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่ไมสามารถรักษาให

หายขาดได และยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อนี้  ในปจจุบัน มียาตานไวรัสที่สามารถชวยทําใหผูติดเชื้อ               

มีอายุยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การถายทอดการติดเชื้อนี้ เกิดได 3 ทางไดแก  การมีเพศสัมพันธ 

การรับเลือด และจากมารดาสูทารก 

เอชไอวีคืออะไร 

  เอชไอวีเปนไวรัสชนิดหนึง่ ทีท่ําใหผูติดเชื้อมีภูมิตานทานในรางกายออนแอลง เพิ่มโอกาสในการ

ติดเชื้ออ่ืนๆ จนอาจเปนอนัตรายถึงแกชีวติได  “โรคเอดส” เปนการติดเชื้อเอชไอวีที่มรีะดับภูมิตานทาน

ตํ่าลงมาก มีลักษณะรอยโรคบางอยางที่จาํเพาะ เชน การเปนมะเร็งบางชนิด หรือการติดเชื้อที่รุนแรง

บางอยาง  ในปจจุบันมกีารใชคํานี้ลดนอยลง อาจเรียกวาเปน “การตดิเชื้อเอชไอวีระยะทาย” แทน 

การถายทอดเชื้อเอชไอว ี

  สามารถถายทอดโดย 3 ทาง ไดแก การมีเพศสัมพนัธ ทางเลือดและจากมารดาสูทารก พบวาการมี

เพศสัมพนัธระหวางชายกบัชาย จะมีความเสี่ยงในการถายทอดเชื้อมากที่สุด โดยผูชายที่ไดขลิบหนงัหุม

ปลายอวยัวะเพศแลว จะมีโอกาสรับเชื้อนอยกวา 

  สารคัดหลั่งทีต่รวจพบเชื้อเอชไอวี ไดแก เลือด น้ําอสุจ ิน้ําในชองคลอด น้ํานม เปนตน จงึทาํให

สามารถถายทอดเชื้อไปสูผูอ่ืนไดหลากหลายทาง  โดยระดับการถายทอดทางการมเีพศสัมพนัธจะแตกตาง

กันไปตามชองทางของการมเีพศสัมพนัธ โอกาสติดเชื้อจากการมีเพศสมัพันธทางชองปากจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

มีแผลหรือมีการอักเสบอยูในชองปาก การหลั่งน้าํอสุจิในชองปาก การมีเพศสัมพนัธภายหลงัการแปรงฟน

หรือใชไหมขัดฟนจนมีเลือดออก เปนตน ภาวะอืน่ๆ ที่เพิ่มโอกาสการติดเชื้อ ไดแก การมีโรคติดตอทาง

เพศสัมพนัธชนิดอื่นรวมดวย การใชอุปกรณเสริมในการมีเพศสัมพันธ (sex toy) รวมกันกับผูอ่ืน การใชเข็ม



ฉีดยารวมกนั  นอกจากนี้ มารดาสามารถายทอดเชื้อเอชไอวีสูทารกในขณะตั้งครรภ ระหวางการคลอดและ

ผานทางน้าํนม 

  กิจกรรมตอไปนี้ ไมทําใหติดเชื้อเอชไอวี ไดแก กอด จูบ จาม ไอ อาบน้าํรวมกัน หรือใชผาเช็ดตัวผนื

เดียวกนั เขาหองน้าํเดียวกัน หรือแมแตการที่ยุงกัดผูที่ติดเชื้อเอชไอวีแลวมากัดอีกคน 

การมารับเลอืด การปลูกถายอวัยวะ หรือการรบัน้าํเชื้ออสุจิบรจิาคที่สถานบริการสาธารณสขุ จะ

ทําใหติดเชื้อเอชไอวีหรือไม 

  ไม เพราะปจจบัุนมีการคัดกรองเชื้อเอชไอวีอยางถีถ่วนหลายครั้ง โดยใชวิธีการตรวจหลายวิธี

รวมกัน 

อาการและอาการแสดงของการติดเชือ้เอชไอวีเปนอยางไร 

  คนสวนใหญไมมีอาการหรืออาการไมชัดเจน ในชวงแรกของการติดเชือ้ จะมีอาการคลายเปนหวดั 

เปนอยูประมาณ 3-4 สัปดาห ไดแก ไข ผ่ืน ตอมน้ําเหลอืงโต เจ็บคอ แผลในปากหรือในคอ ปวดเมื่อยตาม

ตัว เนื่องจากเปนชวงทีม่ีการเพิ่มจาํนวนของไวรัสอยางมาก รวมกับมกีารทําลายภูมติานทานของรางกาย 

ตอมาอาการจะนอยลง เนื่องจากรางกายสามารถควบคุมการเพิ่มจํานวนของไวรัสได แตไมสามารถกําจัด

ออกไปจากรางกายจนหมด 

จะทราบไดอยางไรวาติดเชื้อเอชไอวีหรือไม 

  การวนิิจฉัยทําไดโดยการตรวจเลือดเปนหลัก  ในปจจุบัน มกีารตรวจโดยขูดเซลลหรือเก็บน้าํลาย

ในชองปากไปตรวจหาเชื้อหากทานสงสัยภาวะติดเชื้อดังกลาว ทานควรเขามารับการตรวจทีห่นวยฯ และ

รับคําแนะนาํในการดูแลตนเอง 

หลังการมีเพศสัมพันธที่มคีวามเสี่ยง นานเทาใดจึงควรเขามารบัการตรวจ  

  การตรวจในปจจุบัน สามารถตรวจพบการติดเชื้อไดเร็วที่สุดที่ระยะเวลา 2 สัปดาหหลังการรับเชื้อ 

อยางไรก็ตามการตรวจโดยวิธีตางๆ จะมคีวามแมนยาํแตกตางกนั โดยจะแมนยํามากเมื่อมีปริมาณไวรัส

มาก จึงยังคงแนะนาํใหตรวจทันททีี่มาทีห่นวยฯ และตรวจซ้ําที่ระยะเวลา 3 เดือน หากผลการตรวจครั้งแรก              

เปนลบ 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี มีหลักการอยางไร 

  ในการตรวจเลอืดแตละครั้งทานจะไดรับการปรึกษา ใหขอมูลอยางเปนระบบกอนการตรวจเลือด 

ทานมีสิทธทิี่จะปฏิเสธการตรวจได อยางไรก็ดี การตรวจทั้งหมดเปนไปเพื่อประโยชนแกตัวของทานและ



ครอบครัว หากมีขอสงสัยทานสามารถสอบถามไดอยางเต็มที่ ผลการตรวจจะเปนความลับ บุคลากรทาง

การแพทยจะไมสามารถแจงผลของทานแกผูอ่ืนได หากทานไมอนุญาต และทานจะไดรับการปรึกษาแจง

ผลเลือดอยางเปนระบบไมวาผลเลือดจะเปนลบหรือบวกก็ตาม 

  ในการตรวจวนิิจฉัยวาผลการตรวจเลือดเปนบวกนัน้จะตองตรวจดวย 3 วิธหีลัก  การตรวจแบงเปน 

2 กลุม ไดแก การตรวจหาสวนประกอบของไวรัส  และตรวจระดับภูมิตานทานตอไวรัสของรางกาย  ใน

ปจจุบัน มีการตรวจโดยการใชน้ําลายหรือการขูดบริเวณเหงือก แตยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศไทย  

  แนวทางการวนิิจฉัยคือ หากเปนผลบวกจาการตรวจครั้งแรก จะตรวจซ้าํดวยอีก 2 วิธ ี เมื่อผลเปน

บวกทั้ง 3 วธิี  จึงใหการวนิิจฉัย  ถาผลการตรวจครั้งแรกเปนลบอาจอยูในระยะแฝงคอืมีเชื้อแตยังตรวจ                 

ไมพบควรนัดตรวจซ้ําที่ระยะเวลา 3 เดือนถัดไป โดยในระหวางนี้จะตองมีเพศสัมพนัธที่ปลอดภัย  เชน               

งดเพศสมัพันธ  หรือใชถุงยางอนามยัทกุครั้งอยางเครงครัดเมื่อมีเพศสัมพันธ 

หลังการตรวจเลือดจะทราบผลไดเมื่อไหร 

  ข้ึนอยูกับสถานทีท่ี่ทานไปรับการตรวจ โดยทั่วไปขัน้ตอนทัง้หมดจะเสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห 

ความแมนยําของการตรวจ 

  ความแมนยาํสูง อยางไรก็ตาม ไมมกีารตรวจโรคใดที่แมนยาํ 100 %  

หากผลการตรวจเปนบวก ควรทําอยางไรตอไป 

  ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับผูปวยกลุมนี้ตองการใหทกุคนเขาถึงบริการ  

ไดรับการตรวจเลือดเพิ่มเตมิ ตรวจภูมิตานทาน จํานวนเชื้อในกระแสเลือด และใหการดูแลรักษา ใหการ

ปรึกษาในเรื่องสุขภาพ การรับยาตานไวรัส การมีเพศสมัพันธที่ปลอดภัยไมรับเชื้อเพิ่ม การพาคูมารับการ

การปรึกษา  และตรวจเลือดเพื่อเขาสูบริการรวมกัน การอยูรวมในสงัคมอยางปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

แจกถุงยางอนามัย การปองกันการแพรกระจายเชื้อ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานควรติดตอสถานบริการ

สาธารณสุขใกลบาน เพื่อการดูแลรักษาอยางตอเนื่องและเหมาะสม  

คําแนะนําสําหรับการปองกันการติดเชือ้เอชไอวี 

  วัคซีนปองกนัยังไดผลไมดี ดังนัน้ทานจงึควรระมัดระวงัตนเองไมใหรับเชื้อ สาเหตุทีพ่บบอยที่สุด 

คือ การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน (ไมไดใชถุงยางอนามยั) กับผูที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 

  ปจจุบันมกีารใหยากอนการมีเพศสัมพันธ และหลังการมเีพศสัมพนัธ เพื่อลดความเสีย่งในการติด

เชื้อ โดยมกีารศึกษาในกลุมชายรักชาย พบวาการใหยาตานไวรัสกอนการมีเพศสัมพันธจะสามารถลด



อุบัติการณการติดเชื้อใหมไดถึงรอยละ 40 สําหรับการยาปองกันการติดเชื้อภายหลงัการมเีพศสัมพันธ                

ควรจะตองเริม่ยาภายใน 72 ชั่วโมงแรก และจะตองรับประทานยาทัง้สิ้น  4 สัปดาห นอกจากนี้ ทานจะตอง

มารับการตรวจเลือดซ้ําอีกครั้งที่ระยะเวลา 3 เดือนถัดไป  

  โอกาสถายทอดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น หากผูติดเชื้อนั้นมีปริมาณไวรัสในรางกายสงูมาก และมีโรคติดตอ

ทางเพศสัมพนัธอ่ืนๆ รวมดวย 

จะเกิดอะไรขึ้น ถาไมขอรับการรักษาการติดเชื้อเอชไอว ี

  ภายในระยะเวลา 10-15 ป ทานจะมีอาการแยลง จนอาจเสียชวีิตได นอกจากนีท้านยงัมีโอกาสที่

จะแพรเชื้อใหกับผูอ่ืน จนเกดิการสูญเสียทางเศรษฐกิจครอบครัวและตอประเทศชาติได 

จะทราบไดหรือไมวาติดเชื้อเอชไอวีมานานเทาใด 

  บอกไดยาก เนื่องจากเปนโรคที่รักษาไมหายขาด จะบอกไดเพียงกรณีที่เมื่อทานมีอาการคลายเปน

หวัดในชวงแรก และมีการตรวจเลอืดเปนลบในครั้งแรก แตเปนบวกในครั้งถัดมา 

ควรแจงคูนอนใหทราบหรอืไม 

  ควรอยางยิ่ง โดยแนะนาํใหคูนอนทุกคนมารับการปรึกษา  และตรวจเลือด เพื่อลดโอกาสการแพร

เชื้อตอไปสูผูบริสุทธิ์ในสงัคม อยางไรก็ตามการตัดสินใจนีเ้ปนสิทธิของทานที่จะเลือกทาํหรือไม หากทานไม

สามารถติดตามคูนอนทุกคนไดเองหรือยังคงมีความรูสึกคับของใจอยู ทานควรมาขอรับคําปรึกษาแนะนาํ

จากทางหนวยฯ และใหทางหนวยฯ ชวยประสานงานให การประสานงานนี้ ชื่อของทานจะถูกเก็บเปน

ความลับ คูนอนของทานจะไดรับขอมูล และขอความสมคัรใจในการตรวจเลือดโดยไมทราบวาทางหนวยฯ 

ไดรับขอมูลมาจากใคร 

การติดเชื้อเอชไอวีมีผลตอการมีบุตรหรือไม 

  โดยทัว่ไปจะแนะนําใหผูติดเชื้อใชถุงยางอนามยัทกุครั้งเมื่อมีเพศสัมพนัธ หากทานตองการมีบุตร

ทานควรจะตองมีระดับไวรัสในรางกายที่ตํ่ามาก และไมควรมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ รวมดวย                

เพื่อลดโอกาสในการถายทอดเชื้อสูคูนอนและทารก หากทานตองการมีบุตร ทานสามารถรับคําปรึกษาจาก

แพทยถึงทางเลือกตางๆ และโอกาสในการตั้งครรภ 

ในกรณีต้ังครรภและมกีารติดเชื้อเอชไอวี 

  ในปจจุบัน มียาตานไวรัส ทีส่ามารถลดการถายทอดเชื้อลงไดจากรอยละ 25 เปนต่ํากวารอยละ 2 



ทานควรรีบมาฝากครรภและรับยาตานไวรัสที่เหมาะสม รวมกับการตรวจประเมนิอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย

ของทารกและตัวทานเอง 

ผลของการตดิเชื้อเอชไอวีกับมะเร็งปากมดลกู 

  พบวาผูปวยกลุมนี้เปนมะเรง็ปากมดลูกมากกวาผูที่ไมติดเชื้อและมีการดําเนินโรคที่เร็วกวาอีกดวย              

จึงแนะนําใหมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางสม่ําเสมอ 

หากทานมขีอสงสัย หรือตองการรับขอมูลเพิ่มเติม  

  กรุณาติดตอ หนวยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดตอทางเพศสัมพนัธสตรี (คลินิก 309) ตึกผูปวย

นอก ชัน้3 โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท 02-419-7377 , 02-419-4899 ในวนัและเวลาราชการ E-mail 

address: siriraj.309@hotmail.com หรือ siriraj.309@gmail.com 

 

 

 


