
◆ ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ◆

จากภาพข้างบน แสดงให้เห็นว่าโรคจะไม่แสดงอาการ
ทันทีหลังจากติดเชื้อเอชไอวีและจะไม่แสดงอาการอยู่
หลายปี ถ้าไม่ได้รบัการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก็จะไม่
ทราบว่าติดเชื้ออยู่และมีโอกาสท่ีจะทําให้ผู้อ่ืนติดเชื้อไป
ด้วย เน่ืองจากไมรู่ว่้าตัวเองติดเชือ้อยู่
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ลักษณะอาการติดเชื้อเอชไอวีกรณีท่ีไม่ได้รบัการรกัษา

จะไมแ่สดงอาการเป็นเวลาหลายปี

(เก่ียวกับซีดีโฟร ์ให้ดูด้านหลัง)

จํานวนเซลล์ซดีีโฟร์

การติดเชือ้

จํานวนเซลล์ซดีีโฟร์
เพิม่ขึ้นโดยการรกัษา
ด้วยยาต้านรโีทรไวรสั

เกิดอาการวัณโรค งสูวัด โรคติดเชือ้แคนดิดา 
และโรคอ่ืนๆได้งา่ย

เปน็โรคท่ีมกัเกิดกับผูติ้ดเชือ้เอชไอวีได้งา่ย 
เชน่ โรคปอดอักเสบนิวโมซสิติส เปน็ต้น

～เมือ่ผลตรวจเอชไอวีเปน็ลบ (-)～

◆ ความหมายของผลตรวจเอชไอวีท่ีเปน็"ลบ" ◆
เมือ่ผลตรวจเลือดของคณุออกมาเป็นลบ น่ันแสดงว่าคณุ
ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งผลดังกล่าวอาจแสดงว่าคณุไม่มี
พฤติกรรม (เชน่ พฤติกรรมทางเพศ) ท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้
หรอืมพีฤติกรรมเส่ียงแต่บงัเอิญโชคดีท่ีไมติ่ดเชือ้

◆ โอกาสในการติดเชือ้และชว่งเวลาตรวจโรค ◆
แม้ว่าจะติดเชื้อเอชไอวีแล้ว แต่ผลการตรวจเลือดจะไม่
ออกมาเปน็"บวก" ทันที จะต้องท้ิงชว่งระยะเวลาหน่ึงหลัง
จากติดเชือ้แล้ว ดังน้ันหลังจากมคีวามเส่ียงในการติดเชือ้
ท่ีเพิง่เกิดขึ้นไมน่านมาน้ี (ส่วนใหญจ่ากการมเีพศสัมพนัธ)์  
แมผ้ลตรวจเอชไอวีออกมาเป็น "ลบ" ก็ยงัยนืยนัไมไ่ด้ว่า
คณุไมไ่ด้ติดเชือ้ หลังจากติดเชือ้เอชไอวีแล้วมาตรวจเลือด
ภายในประมาณ 4 สัปดาห ์ผลตรวจส่วนใหญจ่ะเปน็ "บวก" 
แต่เพราะรา่งกายของแต่ละคนแตกต่างกัน การท่ีจะตัด
สินให้แน่ชัดว่าไม่ติดเชื้อก็ต่อเมื่อได้ผลตรวจเป็น "ลบ" 
หลังจากวันท่ีมคีวามเส่ียงต่อการติดเชือ้ผา่นมาแล้ว 3 เดือน
กรณีท่ีมีความกังวลว่าอาจจะติดเชื้อ ขอแนะนําให้รบั
การตรวจ แมจ้ะเพิง่ผา่นมาไมน่านหลังมคีวามเส่ียงต่อการ
ติดเชื้อแม้ผลตรวจน้ันจะออกมาเป็นลบ เพื่อตรวจสอบ
ให้แน่ใจ แนะนําให้เข้าตรวจซ�าอีกครัง้หลังจากวันท่ีมี
โอกาสเส่ียงต่อการติดเชือ้ผา่นไปแล้ว 3 เดือน

จัดทําและพมิพ ์: องค์กรผูไ้มแ่สวงหาผลประโยชน์ ชารม์ (CHARM)
ติดต่อสอบถาม：https://www.charmjapan.com/contact/

****เอชไอวีและโรคเอดส์*****

◆ ความรูพ้ื้นฐานเรือ่งเอชไอวีและโรคเอดส์ ◆
เอชไอวียอ่มาจากคําว่า Human Immunodeficiency 
Virus (ไวรสัท่ีทําให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง) หากผู้ติด
เชื้อไม่ได้รบัการรกัษาและปล่อยท้ิงไว้หลายปีหรอืเกิน
สิบปีขึ้นไปจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในรา่งกายเส่ือมลง
อยา่งต่อเน่ือง
เอดส์ยอ่มาจากคําว่า Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome (โรคภมูคิุม้กันบกพรอ่ง) เป็นอาการท่ีระบบ
ภูมิคุ้มกันของรา่งกายอ่อนแอลงจากเชื้อไวรสัเอชไอวี 
และยงัทําใหเ้กิดโรคติดเชือ้ฉวยโอกาสอ่ืนๆตามมา
ภูมิคุ้มกัน คือระบบท่ีช่วยยับยั้งการเจรญิเติบโตและ
กําจัดเชือ้โรคท่ีเขา้มาในรา่งกาย
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส คือโรคท่ีจะแสดงอาการเฉพาะ
เวลาท่ีระบบภูมิคุ้มกันของรา่งกายอ่อนแอลง ตัวอย่าง
เชน่ "โรคปอดอักเสบนิวโมซสิติส (ชือ่เก่า พซีพี)ี" มกัเกิด
กับผู้ท่ีเป็นโรคเอดส์ มสีาเหตจุากเชือ้ราในปอด โดยปกติ
คนส่วนใหญม่เีชือ้ราชนิดน้ีอยูใ่นปอด ตราบใดท่ีภมูคิุ้ม
กันยงัทํางานไมบ่กพรอ่งเชือ้ราดังกล่าวก็จะไมทํ่าใหป้อด
อักเสบ
ให้เข้าใจง่ายๆ "เอชไอวี" คือไวรสัชนิดหน่ึง ส่วน "เอดส์" 
คือโรคท่ีเกิดจากไวรสัเอชไอวี
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*****พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี*****

◆ ช่องทางการติดเชื้อเอชไอวี ◆

ติดเอชไอวีจากการท่ีเลือด น�าอสุจิ สารคัดหล่ังใน
ช่องคลอดสัมผัส กับเยื่ อ บุหรือปากแผลโดยตรง
ส่วนมากสามารถหลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงน้ีได้
โดยการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น ถ้ามีการอักเสบท่ี
เยื่อบุ หรอืมีแผลลึก แผลเปื่ อย เอชไอวีก็สามารถเข้า
รา่งกายได้ง่ายขึ้น

◆ พฤติกรรมทางเพศท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้เอชไอวี ◆
(กรณีท่ีผูติ้ดเชือ้เอชไอวีไมไ่ด้รบัการรกัษาท่ีเหมาะสม)
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มคีวามเส่ียงต่อการติดเชือ้ ○
ไมม่คีวามเส่ียงต่อการติดเชือ้ ×

ไวรสัอาศัยอยู่ในส่วนของเหลวในรา่งกายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โอกาสท่ีจะติดเชือ้จากการสัมผสั

ส่วนของรา่งกายท่ีเอชไอวีสามารถเขา้ได้
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ทวารหนัก (การใชป้ากล้ิน
กับทวารหนัก)

ปาก (การใชป้ากล้ินกับ
อวัยวะเพศชาย)

ผูม้คีวามเส่ียงต่อ
การติดเชือ้
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ไมม่เีชือ้เอชไอวีในน�าลาย ไมติ่ดเชือ้

น�าอสุจิท่ีมีเชื้อเอชไอวี
　→เยื่อบุช่องปาก

น�าอสุจิท่ีมีเชื้อเอชไอวี
　→เยื่อบุช่องคลอด

น�าอสุจิท่ีมีเชื้อเอชไอวี
   →ทวารหนัก・เยือ่บุลําไสใ้หญส่่วนปลาย

สารคัดหล่ังในชอ่งคลอดท่ีมเีชือ้เอชไอวี
　→เยือ่บุชอ่งปาก

สารคัดหล่ังในชอ่งคลอดท่ีมเีชือ้เอชไอวี
　→ปลายอวัยวะเพศชาย・ท่อปัสสาวะ

เลือดออกจากทวารหนัก
　→เยือ่บุชอ่งปาก

เลือดออกจากลําไสใ้หญส่่วนปลาย /
ทวารหนัก
　→ปลายอวัยวะเพศชาย・ ท่อปัสสาวะ

タイ語



◆ ความหมายของผลตรวจเอชไอวีท่ีเป็น "บวก" ◆

เมื่อผลตรวจเลือดของคุณออกมาเป็นบวก น่ันแสดงว่าคุณมีเชื้อไวรสั

เอชไอวีอยู่ในรา่งกาย ถ้าปล่อยท้ิงไว้จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเส่ือมลง

และมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสสูง ในปัจจุบัน สามารถรกัษา

ไดโ้ดยใช้ยาต้านรโีทรไวรสัเพื่อยับยั้งการเส่ือมของภูมิคุ้มกันและช่วย

ฟ้ืนฟูภูมิคุ้มกันท่ีลดลงไปให้มีสภาพท่ีดีขึ้นได้ เมื่อรูว่้าผลตรวจเลือด

เป็น "บวก" แล้วส่ิงสําคัญลําดับต่อไปคือคุณควรรูร้ะดับภูมิคุ้มกัน

(เช่น ซีดีโฟร ์เป็นต้น) โดยเข้าตรวจรกัษาในสถานพยาบาล

◆ รูร้ะดับภูมิคุ้มกันของตัวเอง ◆

เมือ่รูว่้าติดเชือ้เอชไอวีแล้วไปโรงพยาบาล  จะได้รบัการตรวจเลือดอยา่ง

ละเอียด "เม็ดเลือดขาว" ท่ีอยู่ในเลือดทําหน้าท่ีเป็นภูมิคุ้มกัน ซึ่งในเม็ด

เลือดขาวจะมีเซลล์ท่ีควบคมุระบบภมูิคุ้มกัน เรยีกว่า "เม็ดเลือดขาวชนิด

ลิมโฟไซต์CD4+=CD4" ตามปกติแล้วจะมเีซลล์ซดีีโฟรป์ระมาณ 700 - 

1500 ตัวในเลือด 1 ไมโครลิตร หลังจากติดเชือ้เอชไอวีแล้วเซลล์น้ีจะมี

ปรมิาณลดน้อยลง เมือ่เหลือน้อยกว่าประมาณ 200 ตัวจะมโีอกาสเป็น 

"โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ได้งา่ย ซดีีโฟรเ์ป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญในการบอก

ให้รูร้ะดับภูมิคุ้มกันของคุณในตอนน้ี

◆ เม็ดเลือดขาว・เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์・ซีดีโฟร ์◆

****การรกัษาโรคติดเชือ้เอชไอวี****

◆ ยาต้านรโีทรไวรสั ◆
หลังปีค.ศ.1996 ได้มีการคิดค้นยาต้านรโีทรไวรสัท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้ งการเพิ่มจํานวนของเชื้อเอชไอวีในร่างกาย รักษา
โดยให้ ผู้ป่วยทานยา 3-4  ชนิด เรียกว่า "การรักษาโดยใช้ยา
หลายชนิดรวมกัน" ซึ่ งจะช่วยลดอัตราการเป็นโรคเอดส์และ
อัตราการเ สียชี วิตให้ลดน้อยลงได้มาก คนท่ี ติดเชื้ อ เอชไอวี
สามารถมีอายุยืนยาวได ้ไม่แตกต่างจากคน ท่ี ไม่ ไ ด้ ติด เชื้ อ 
ปั จจุบัน  ส่วนมากจะรักษาด้วยการใช้ยา ต้านรีโทรไวรัส ท่ีมี
ประ สิทธิภาพเพี ยงพอในการรักษา  โดยทาน วันละ  1  ครั้ง 
ครั้งละ 1 เม็ด

◆ เวลาท่ีจะเริม่รบัการรกัษาด้วยยาต้านรโีทรไวรสั ◆
ปัจจุบันจะแนะนําให้เข้ารับการรักษาโดยเร็วท่ีสุดเมื่อรู ้ว่าติดเชื้อ
เอชไอวี เหตุผลก็คือการรกัษาแต่เน่ินๆจะไม่เพียงช่วยลดความเส่ียง
ท่ีจะเป็นโรคท่ีเก่ียวข้องกับเอชไอวี แต่ยังสามารถลดความเส่ียงของ
โรคอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเอชไอวีด้วย อีกท้ังได้มีการคิดค้น
ยาท่ีมีผลข้างเคียงน้อยลงทําให้ทานง่ายขึ้น จึงเป็นท่ีรูแ้น่ชัดแล้วว่า
การรกัษาน้ีส่งผลถึงการป้องกันการติดเชื้อได้

◆ ถ้ารกัษาแล้วจะไม่ทําให้ผู้ อ่ืนติดเชื้อ（ U=U ） ◆
(U=U) (ยู=ยู)เป็นตัวย่อ ยู ตัวแรกคือ Undetectable (ค่าต�าจน
เครื่องตรวจไม่พบ) ยู ตัวหลังคือ Untransmittable (ไม่ติดต่อ) 
เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าการรกัษาท่ีมีประสิทธิภาพจะทําให้จํานวนเชื้อ
ไวรสัเอชไอวีในเลือดอยู่ในระดับต�าจนเครือ่งตรวจไม่พบได้อย่าง
ต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนติดเชื้อได้

◆ โรงพยาบาลท่ีสามารถเข้ารบัการรกัษาเอชไอวี ◆
มีการกําหนดให้มี "โรงพยาบาลท่ีสามารถเข้ารบัการรกัษา" ได้
380 แห่งท่ัวประเทศ, มี "โรงพยาบาลศูนย์กลางของจังหวัด" ใน
ทุกจังหวัด และมี "โรงพยาบาลศูนย์กลางของภูมิภาค" ใน 8 เขต
ภูมิภาค โรงพยาบาลเหล่าน้ีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลสูง
เหมือนกันทุกท่ี

◆ ค่ารกัษาพยาบาล ◆ 
ในเ บ้ืองต้น จะเป็นการเข้ารับการรักษาโดยใช้ประกันสุขภาพ 
โดยท่ัวไปผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% ของค่ารกัษาพยาบาล
ตามปกติของระบบ เมื่ อ เ ริ่มรักษาโดยใช้ยา ต้านรีโทรไวรัส 
ก็จะทําเรื่องขอรับรองการเป็นผู้พิการ (ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง) 
ก็จะสามารถใช้ระบบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในการลดค่า
ใช้จ่ายได้ โดยค่าใช้จ่ายจะขึ้ นอยู่ กับรายได้ของแต่ละครัวเรือน 
สามารถปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์ (MSW) ซึ่ งมักมีประจํา
อยู่ในโรงพยาบาลท่ีรักษาเอชไอวีส่วนใหญ่  ผู้ ป่วยไม่ต้องกังวล
ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเผยแพร่เ น่ืองจากใช้ประกันสุขภาพหรือ

****เอชไอวีกับการดําเนินชีวิต****
ไม่มีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต

◆ การงาน  และอ่ืนๆ ◆
ไมใ่ชว่่าติดเชือ้เอชไอวีแล้วจะทําอะไรไมไ่ด้  คนท่ีรูตั้วว่าติดเชือ้ส่วนใหญ ่ไม่
ได้เปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตไปจากเดิม ไม่ว่าการทํางานหรอืการ
เรยีน แม้ว่ามีบางคนท่ีเปิดเผยว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีให้คนท่ีทํางาน
หรอืท่ีโรงเรยีนทราบ แต่ก็ไมไ่ด้เปน็เรือ่งบงัคับว่าจะต้องเปดิเผยว่าติดเชือ้
เอชไอวีอยู่

◆ จะบอกใหใ้ครรู ้◆
ขอให้คิดให้ดีก่อนตัดสินใจบอกผลตรวจเอชไอวีท่ีเป็นบวกกับใครและ
เมื่อไร มีความจําเป็นท่ีจะต้องบอกผลตรวจเอชไอวีให้คู่ของคุณทราบ
และแนะนําใหคู้ข่องคณุได้รบัการตรวจเชน่กัน แต่ไมต้่องรบีรอ้นแต่อยา่ง
ใด การบอกให้ผู้อ่ืนท่ีไวใ้จได้ทราบและรบัความช่วยเหลือน้ันเป็นส่ิง
สําคัญ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่สายเกินไปท่ีคุณจะทําความเข้าใจ
เก่ียวกับเอชไอวีอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนตัดสินใจ

◆ เพศสัมพันธ์ ◆
กรณีท่ีไม่ได้รบัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง มีโอกาสท่ีจะแพรเ่ชื้อให้ผู้อ่ืนได้
จากการมเีพศสัมพนัธ ์ ถ้าได้รบัการรกัษาโดยสามารถควบคมุปรมิาณ
เชือ้ไวรสัอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะมเีพศสัมพนัธกั์บคู่ของคณุก็จะไมทํ่าให้
คู่ของคุณติดเชื้อ แต่ถึงกระน้ัน คุณก็ยังมีโอกาสท่ีจะติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเพศอ่ืนๆจากการมีเพศสัมพันธ ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อท่ีจะเกิดขึ้น
ได้ ควรทําความเข้าใจว่าโรคติดต่อทางเพศติดต่อกันได้อย่างไรและ
ส่ิงสําคัญคือเราจะมีการป้องกันได้อย่างไร เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 
เป็นต้น

◆ การให้คําปรกึษา ◆
ในบางโรงพยาบาลจะมนัีกจิตวิทยาการปรกึษาท่ีใหคํ้าปรกึษาเฉพาะทาง
เรือ่งเอชไอวีประจําอยู ่แต่หากโรงพยาบาลท่ีคณุได้รบัการรกัษาอยูไ่มม่ี
นักจิตวิทยาการปรกึษา คณุสามารถใชบ้รกิาร "ระบบจัดหานักจิตวิทยา
การปรกึษา" ท่ีมอียูใ่นแต่ละจังหวัดโดยไมเ่สียค่าใชจ่้าย หากอยากทราบ
ว่า "การให้คําปรกึษา" หมายถึงอะไร กรุณาสอบถามจากแพทย์ท่ีดูแล
รกัษาเอชไอวีของคณุอยู่

◆ การใหค้วามชว่ยเหลือผู้ติดเชือ้เอชไอวี◆
มหีน่วยงานและโทรศัพท์ท่ีใหคํ้าปรกึษาแก่ผู้ติดเชือ้เอชไอวี อีกท้ังมกีาร
รวมกลุ่มของผู้ติดเชื้อ และมีองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อด้วย 
กรุณาติดต่อปรกึษาได้จากลิงค์ท่ีอยู่ข้างล่างน้ี
https://www.hivkensa.com/soudan/

～เมือ่ผลตรวจเอชไอวีเปน็บวก (+)～

 

 เมด็เลือดขาว

คํานวณได้จาก ซีดีโฟร ์
= จํานวนเม็ดเลือดขาว×เม็ดเลือดขาวชนิดชนิดลิมโฟไซต์(％)×ซีดีโฟร(์％)

เมด็เลือดขาว
ชนิดลิมโฟไซต์

ทีเซลล์

ทีเซลล์CD4+
 (700 - 1500)

บเีซลล์

ทีเซลล์CD8+

เมด็เลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล เปน็ต้น
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