
เรื่อง ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 

** ********************************************************* ครูฉวีวรรณ  นาคบุตร 

ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 

เมื่อรา่งกายมรีะบบภูมคิุ้มกันเพื่อตอบโต้สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกปลอมเข้าสู่รา่งกาย หรอืสิ่งที่รา่งกาย

สร้างขึ้นมาเอง หากภูมิคุม้กันมีมากหรือนอ้ยเกินไป จะท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เชน่ โรคภูมแิพ้ ( allergy ) 

หรอืโรคที่เกิดจากการสร้างภูมิต้านทานตอ่ต้านเนือ้เยื่อตัวเอง ( Autoimmune diseasea ) ล้วนเกิดจากการ

ที่มภีาวะสรา้งภูมิคุม้กันมากเกินไป แต่ในกรณีตรงกันข้าม หากมีภาวะภูมิคุม้กันน้อยเกินไปจะท าให้เป็นโรค

ต่าง ๆ ได้ง่าย 

 

โรคภูมิแพ ้

โรคภูมิแพ ้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เป็นอาการที่เกิดจากร่างกายมปีฏิกิรยิาตอ่แอนตเิจน 

บางอย่าง โดยทั่วไปแล้วมักจะพบโรคภูมแิพ้ตอ่ละอองเกสร ฝุ่นละออง สารเคมี สารพิษ อาหารบางอย่าง 

เชน่ อาหารทะเล ยา แมลง อากาศ เป็นต้น การรักษาโรคภูมแิพ้ตอ้งรูว้าเกิดจากการแพ้อะไร แล้วพยายาม

หลีกเลี่ยงสิ่งน้ัน ๆ การรักษาโรคภูมแิพ้ตอ้งใชเ้วลาและความอดทนทั้งของคนไข้และแพทย์ผู้ให้การรักษา 

เหตุที่ร่างกายเกิดภูมิแพ้เนื่องจากความผดิปกติของการสรา้งแอนติบอดีที่ตอบสนองตอ่สิ่งแปลกปลอมที่

เข้าสู่รา่งกาย 

การสร้างภูมิต้านทานต่อต้านเน้ือเยื่อตัวเอง 

การสรา้งภูมิต้านทานตอ่ต้านเนือ้เยื่อตัวเอง เกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุม้กันขึ้นมาเพื่อต่อต้าน

เซลล์ตัวเอง แทนที่จะไปต่อตา้นแอนตเิจน  เนื่องจากทั่ว ๆ ไปแล้วแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจะแยก

ได้วา่สิ่งใดเป็นแอนตเิจน สิ่งใดเป็นเซลล์รา่งกาย  แตใ่นกรณีผิดปกติ กลไกควบคุมผดิปกติ ท าให้มีการ

สร้างแอนติบอดีตอ่ต้านเนือ้เยื่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น โรคเอส แอล อ ีหรอือีกชื่อว่า โรคลูปัส 

 

โรคเอส แอล ดี ( Systemic Lupus Erythematosus – SLE )  

โรคเอส แอล ด ีคอืโรคที่เกิดจากภูมิตา้นทานในร่างกายเกิดความผดิปกติ โดยปกติแล้วรา่งกายจะ

สร้างแอนติบอดีขึ้นมาท าลายเชื้อโรคหรอืสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย แต่คนที่เป็นโรคนี้จะสร้าง

แอนตบิอดีออกมาท าลายเนื้อเยื่อตนเอง เชน่ ที่ผิวหนัง ท าให้เกิดผื่น หรอืที่ไต และเยื่อหุ้มขอ้ต่อตา่ง ๆท าให้

เกิดการอักเสบที่ไตและข้อตอ่เป็นต้น โรคนีม้ีช่ืออกีชื่อหนึ่งว่า โรคลูปัส ค าว่า ลูปัส ( Lupus ) แปลว่า สุนัข

ป่า ( Wolf ) เนื่องจากว่าอาการของโรคมีลักษณะเป็นผื่นที่แก้มและบริเวณใบหนา้มีลักษณะคล้ายร่องรอยที่

เกิดจากการท ารา้ยโดยสุนัขป่า ซึ่งโรคนีจ้รงิ ๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันสุนัขป่าเลย 

อาการของโรค  มีหลายลักษณะ อาจมอีาการเฉียบพลันรุนแรงหรอืมีอาการค่อยเป็นค่อยไปเป็น

ระยะเวลานานหลายปี อาจมอีาการแสดงออกของหลายอวัยวะในร่างกายพร้อมๆ กัน หรอืมีการ

แสดงออกเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทีละอย่างก็ได้ มีอาการเป็น ๆ หาย ๆ  



อาการโดยทั่วไป  ผู้ป่วยมักจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้และข้อ

ต่อตา่ง ๆ จิตใจหดหู ่

อาการทางผิวหนัง  ผู้ป่วยจะมีผ่ืนขึน้ที่บริเวณใบหนา้ตั้งแตส่ันจมูกไปจนถึงบริเวณโหนกแก้มทั้ง

สองขา้ง เป็นรูปคล้ายผีเสื้อ ( Butterfly rash ) หรอืที่เรยีกว่า  malar rash หรอืมีอาการคันเฉพาะบริเวณที่

ถูกแสงแดดหรอืเมื่อเวลาถูกความเย็นจะมีอาการปลายมือปลายเท้าซีดเขียว บางรายอาจมีแผลบริเวณ

เพดานปากเป็น ๆ หาย ๆ  

อาการทางข้อและกล้ามเน้ือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ เชน่ ขอ้นิว้มอื หัวไหล่ ข้อมอื ขอ้

เท้า เป็นต้น อาจมอีาการบวมแดงรว่มด้วย 

อาการทางไต ผู้ป่วยจะมีอากาไตอักเสบ โดยแสดงอาการบวมบริเวณเท้าทั้งสองขา้ง ใบหนา้ หรอื

บวมทั้งตัว ความดันโลหติสูง ปัสสาวะน้อย มีสคีล้ายน้ าล้างเนื้อ อาการทางไตเป็นอาการที่บ่งบอกว่าโรค

ค่อนขา้งรุนแรง 

อาการทางระบบประสาท  มกีารอักเสบของสมอง บางรายมีอาการชัก บางรายมีอาการพูดเพ้อ

เจ้อ เอะอะโวยวาย คลุ้มคลั่ง จ าญาตไิม่ได้ 

อาการทางหัวใจและหลอดเลือด  เยื่อหุม้หัวใจ หรอืกล้ามเนือ้หัวใจอักเสบ เจ็บหน้าอก ในสั่น

เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ บางครัง้มกีารเต้นของหัวใจผดิจังหวะ บางรายอาจมีภาวะเลอืดแข็งตัวง่าย ท าให้

มีการอุดตันของเส้นเลอืดตามอวัยวะต่าง ๆ 

อาการทางระบบย่อยอาหาร  มอีาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน การดูดซึมสารอาหารผิดปกติ 

บางรายมีการอักเสบของตับอ่อนรว่มด้วย 

ผูป้่วยแตล่ะคนไม่จ าเป็นต้องมีอาการครบทุกระบบ หรอืมีอาการรุนแรงเสมอไป บางครั้งอาการ

ของโรคจะแสดงความรุนแรง แตบ่างครัง้อาการก็จะสงบลงได้เอง ลักษณะอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วย คือ 

อาการทางผิวหนัง อาการทางขอ้และกล้ามเนือ้ อาการไข้และอาการทางไต 

ผูป้่วยด้วยโรคเอส แอล อ ีสว่นใหญ่พบในเพศหญิงอายุระหว่าง 20 – 25 ปี และพบมากกว่าเพศ

ชายประมาณ 9 – 10 เท่า พบได้ทุกเชื้อชาติ จะพบในคนผิวด าและผวิเหลืองมากกว่าผวิขาวและพบมากใน

แถบเอเชียตะวันออก เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จนี ในปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค

ที่แท้จริง แต่มีหลักฐานที่บ่งบอกได้วา่เกิดจากปัจจัยร่วมหลายปัจจัย ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมนเพศหญิง 

ภาวการณ์ตดิเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัส เป็นต้น 

อาการท่ีควรสงสัยว่าเป็นโรค 

1. มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีอาการป่วยนานเป็นเดือน 

2. ปวดบวมตามข้อ 

3. มีผ่ืนคันที่บริเวณใบหนา้โดยเฉพาะเวลาที่ถูกแสงแดด 

4. ผมร่วงมาก       

5. บวมตามบริเวณใบหนา้ 



ถ้าพบว่ามีอาการเหล่านีค้วรปรึกษาแพทย์และควรได้รับการตรวจวนิิจฉัยจากแพทย์ 

ข้อปฏิบัติของผู้ป่วย 

1. ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ รับประทานยาตามขนาดและระยะเวลาที่แพทย์ก าหนด 

2. พยายามอย่าให้ผิวหนังถูกแสงแดดโดยตรง ควรสวมหมวกปีกกว้างหรอืกางรม่ ใส่เสือ้แขนยาว 

3. ท าจติใจใหส้บาย ไม่ควรเครียดหรอืกังวลใจ เพราะจะท าให้อาการของโรคก าเริบ 

4. เสริมสรา้งรา่งกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผัก

และผลไม้ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและพักผอ่นให้เพียงพอ 

5. เนื่องจากผู้ป่วยโรคนีต้ิดเชือ้ได้ง่าย ต้องระวังไม่เข้าใกล้ผู้อื่นที่ก าลังเป็นโรคติดต่อ เชน่ โรคหวัด 

รับประทานอาหารที่สะอาดและต้มสุกแล้ว 

6. ปฏิบัติตนตามค าแนะน าของแพทย์ ไปรับการตรวจตามนัดอย่างสม่ าเสมอ 

7. ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาบ่อย ๆ เพราะแพทย์คนใหมอ่าจจะไม่ทราบ รายละเอียดของอาการ

เจ็บป่วย ท าให้เกิดความล่าช้าในการวินจิฉัยและการรักษา อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรอือาจเป็น

อันตรายได้ 

8. ไม่ควรซือ้ยามารับประทานเอง เพราะอาจมโีอกาสแพ้ยาได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนปกติ 

9. ไม่ควรเพิ่มหรอืลดขนาดยาเองต้องให้แพทย์เป็นผู้ก าหนด 

10. ถ้ามีอาการผิดปกติ เชน่ มีไข้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้รักษาทันทีหรอืหากจะไปพบแพทย์อื่นควร

น ายาที่ก าลังรับประทานอยู่ไปให้แพทย์ดูด้วยทุกครั้ง เพื่อวา่แพทย์จะได้จัดยาได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ

ยาที่รับประทานอยู่ประจ า  

11. ผูป้่วยหญิงที่แต่งงานแลว้ ไม่ควรตั้งครรภใ์นระยะโรคก าเริบ เพราะจะเป็นอันตรายต่อแมแ่ละ

เด็กในครรภ์ ไม่ควรกินยาคุมก าเนิด เพราะอาจท าให้อาการของโรคก าเริบขึ้น ควรเลี่ยงใชว้ิธีคุมก าเนิดวิธี

อื่น ๆ แทนโดยปรึกษาแพทย์ ผูป้่วยสามารถจะต้ังครรภไ์ด้เมื่อพ้นระยะรุนแรงของโรค แต่ควรปรึกษาแพทย์

ก่อนการตัง้ครรภ์ และขณะที่ตัง้ครรภ์ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ 

เมื่อสิ่งแปลกปลอมหรอืแอนตเิจนผ่านเข้าร่างกาย รา่งกายจะมีระบบภูมคิุ้มกันออกมาก าจัดสิ่ง

แปลกปลอมเหล่านั้นใหห้มดไป แต่ถ้าก าจัดไม่หมดจะท าให้เกิดโรคได้ ในปัจจุบันโรคที่ยังไม่สามารถหาวธิี

รักษาได้คอืโรคเอดส์ นอกจากจะหาวิธีรักษาไม่ได้แล้วยังพบว่ามีการแพรก่ระจายของโรคได้อย่างรวดเร็ว 

 

เอดส์ ( AIDS ) 

เอดส์ เป็นโรคที่ได้มาจากค าย่อของค าเต็ม Acqured Immune Deficiency Syndrome เป็นกลุ่ม

อาการภูมิคุม้กันบกพร่องที่ไม่ได้เป็นมาแตก่ าเนิดเนื่องจากเชือ้ไวรัส HIV ซึ่งมาจากค าเต็มว่า Human 

Immunodeficiency Virus โดยเชือ้ไวรัสชนิดนี้เข้าไปเพิ่มจ านวนในเซลล์ที และท าลายเซลล์ที จึงมีผลต่อ

ระบบภูมคิุ้มกัน คอื ท าให้ภูมิคุม้กันของรา่งกายเสื่อมหรอืบกพร่อง ท าให้เกิดการตดิเชื้อโรคชนดิต่าง ๆ ได้

งา่ย ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัด โรคท้องเสียหรือโรคมะเร็ง และเมื่อไวรัสระบาดเข้าไปตามอวัยวะต่าง ๆ ไม่วา่จะ



เป็นไต สมอง ปอดหรอืไขสันหลัง รวมทั้งน้ าลาย น้ าตา น้ านม เลือด อสุจิ ในที่สุดคนไข้มักจะตายด้วยโรค

แทรกนั่นเอง 

สาเหตุที่คนเป็นโรคเอดส์มอีาการทรุดลง เพราะภูมคิุ้มกันโรคเสียไปและเสียชีวติในที่สุด 

เนื่องมาจากลักษณะพิเศษของเชื้อไวรัสเอดส์ ต่างจากเชือ้ไวรัสอื่น ๆ คอื 

1. เชื้อไวรัสเอดส์เข้าท าลายเม็ดเลือดขาวของร่างกายโดยตรง โดยเฉพาะ T – helper เพราะเชื้อ

ไวรัสเอดส์เพิ่มจ านวนได้ดใีน T – helper ท าให้จ านวนเลือดขาวลดลง และภูมคิุ้มกันเสื่อมลงอย่างมาก 

2. เชื้อไวรัสเอดส์มโีอกาสกลายพันธุ์ได้งา่ย ร่างกายสร้างภูมิต้านทานตอ่ไวรัสเอดส์ในระยะแรก ๆ 

ของการติดเชื้อได้ แต่เมื่อระยะตอ่มาเชื้อได้กลายพันธุ์ไปบางสว่น ท าให้เซลล์ของระบบภูมติ้านทานจ าเชื้อ

ไวรัสเอดส์ที่กลายพันธุ์ไปไม่ได้ ดังนัน้จงึไม่สามารถท าลายเชื้อไวรัสเอดส์แพรก่ระจายไปสู่เม็ดเลือดขาวอื่น  

ต่อไป 

วิธีการติดต่อของเชื้อไวรัสเอดส์ 

เชื้อไวรัสเอดส์ตรวจพบได้ในเลือดและสารคัดหลั่งตา่ง ๆ เช่น อสุจ ิน้ านม น้ าตา น้ าลาย เป็นต้น 

ตลอดจนพบในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เช่น ไขกระดูก ปอด ตับ สมอง เชื้อสามารถเข้าสู่รา่งกายทางเยื่อ

เมือกหรอืผวิหนังที่มบีาดแผล 

วิธีการติดต่อเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ 

1. ทางเพศสัมพันธ์ เชื้อสามาแพร่ได้จากชายสู่ชาย ชายสู่หญิงและหญิงสูช่าย ผูท้ี่มเีพศสัมพันธ์ส า

ส่อนมโีอกาสรับเชื้อได้งา่ย โอกาสติดเชื้อจะยิ่งมากขึ้น ถ้ามีปัจจัยร่วม เชน่ มีแผลที่อวัยวะเพศ เป็นกามโรค 

ร่วมเพศทางทวารหนัก เป็นต้น 

2. ทางการรับเลือด หรอืพลาสมา หรอืส่วนประกอบของเลือดที่มเีชื้อรวมทั้งการได้รับเชือ้จากเข็ม

ฉีดยา หรอืของมคีมที่เปื้อนเลือดของผูต้ิดเชือ้ และการปลูกถ่ายอวัยวะและการผสมเทียม โอกาสติดเชือ้จะ

ขึน้อยู่กับระยะของการตดิเชื้อ และจ านวนไวรัสที่อยู่ในเลือด รวมทั้งปริมาณเลือดที่ได้รับ 

3. ติดตอ่จากแม่ที่ตดิเชื้อไปสู่ทารก พบได้ตัง้แต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด ระยะเลีย้งดูหลัง

คลอด 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ 

1. ร่วมเพศกับผูต้ิดเชือ้เอดส์หรอืผูป้่วยเอดส์ 

2. ใช้เข็มฉีดยารว่มกับผูต้ิดเชือ้เอดส์หรอืผูป้่วยเอดส์ พบมากในผู้ตดิยาเสพติด 

3. ได้รับเลือดจากผู้ป่วย หรอืผูต้ิดเชือ้เอดส์ 

4. มารดาเป็นโรคเอดส์ หรอืติดเชือ้เอดส์ในระยะตัง้ครรภ์ ลูกที่คลอดออกมาอาจตดิเชื้อเอดส์ได้ 

การตรวจเลอืดของผู้ที่สงสัยจะบอกได้ว่าผูน้ั้นติดเชื้อเอดส์หรือไม ่ผู้ตดิเชื้อเอดส์จะได้ผลเลือดเป็น

บวก เชือ้ไวรัสเอดส์ติดตอ่ทางเลือด น้ าอสุจิ และของเหลวในช่องคลอด เชื้อไวรัสเอดส์ไม่ตดิต่อโดยการอยู่

ครอบครัวเดียวกัน กินอาหารรว่มกัน ท างานหอ้งเดียวกัน ใชห้อ้งน้ าร่วมกัน หรอืว่ายน้ าในสระหรอืถูก

แมลงกัดกินเลือด 



การป้องกัน 

ในปัจจุบันยังไม่มยีาหรือวัคซีนที่ใชป้้องกันการตดิเชื้อและการเกิดโรคเอดส์ มีเพียงยาที่หยุดการ

เพิ่มจ านวนของเชือ้ไวรัสเอดส์ ที่ใช้กันแพรห่ลายคือ ซิโดวูดีน ( Zidovudine ) หรอืมีช่ือเดิมว่า อะซิโดไทมิ

ดีน ( Azidothymidine ) หรอืชื่อย่อวา่ AZT ยา AZT มีฤทธิ์หยุดการสร้าง DNA  จาก RNA ของไวรัสเอดส์ 

ยาจงึยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเอดส์ ท าใหย้ืดอายุคนไข้ได้เล็กน้อย 

การป้องกันการตดิเชื้อเอดส์ มีดังนี้ 

1. มีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเพียงคนเดียว 

2. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผูอ้ื่น 

3. หลีกเลี่ยงการมเีพศสัมพันธ์กับผูต้ิดเชือ้เอดส์ หรือกลุ่มที่เสี่ยงตอ่การตดิเชื้อ 

4. งดยาเสพติดโดยเด็ดขาด ถ้างดไม่ได้อย่าใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับผูอ้ื่น 

5. อย่ารับบริการฝังเข็ม สักผวิหนัง หรอืเจาะหู ด้วยเข็มไม่สะอาด หรือไมผ่า่นการฆ่าเชื้อ 

6. อย่าใช้แปรงสฟีัน มดีโกน หรอืของใชท้ี่ท าให้เกิดรอยถลอกบนผิวหนังร่วมกับผูต้ิดเชือ้เอดส์ หรือ

กลุ่มเสี่ยงตอ่การตดิเอดส์ 

อาการของโรคเอดส์ 

อาการของผู้ตดิเชื้อเอดส์ อาจจ าแนกได้เป็น 5 ขั้นตอน ตามลักษณะของอาการดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระยะตดิเชื้อหรอืระยะเริ่มต้น หลังจากได้รับเชื้อเอดส์ภายใน 2 – 6 สัปดาห์ จะมีอาการไข้

คล้ายไข้หวัดใหญ่ มีผ่ืนตามตัว มีแผลในปาก มีเชือ้ราเป็นฝ้าขาวขึน้ในปากและคอ ตอ่มน้ าเหลืองโต บาง

รายอาจท้องเสีย อาการเหล่านีจ้ะหายเป็นปกติภายใน 1 -3 สัปดาห์ 

ขั้นที่ 2 ระยะไม่แสดงอาการ ระยะนี้เชือ้เอดส์จะเข้าไปอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพิ่มจ านวนขึน้

ทีละน้อย ๆ แต่ร่างกายยังคงเป็นปกติ ระยะนี้จึงใช้เวลาประมาณ 3 – 10 ปี 

ขั้นที่ 3 ระยะตอ่มน้ าเหลืองโต ร่างกายไม่มอีาการอื่นใด นอกจากต่อมน้ าเหลืองโต แตก่ดไม่เจ็บ 

ไม่มกีารอักเสบ อาการนี้จะติดตอ่กันเป็นปีแล้วค่อย ๆ หายไป 

ขั้นที่ 4 ะยะเริ่มแสดงอาการ อาจมอีาการหลายอย่าง เชน่ มีไข้เรื้อรังเป็นเดือน น้ าหนักลดกว่าร้อย

ละ 10 ของน้ าหนักเดิม ท้องเสียเรือ้รัง มีฝ้าขาวที่ปกและคอ มอีาการงูสวัดหรอืเริม มีแผลเล็กหลายแผลที่

ปาก คอ และอวัยวะเพศพร้อม ๆ กัน ระยะนี้เป็นระยะที่เตอืนว่าภูมคิุ้มกันลดลงมากแล้ว ถ้าไม่ดูแลและ

รักษาให้ดีจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายได้เร็วขึน้ 

ระยะที่ 5  ระยะเอดส์เต็มขั้น ระยะนี้ภูมิคุม้กันลดลงมาก อาการที่พบบ่อยคือ ปอดอักเสบ จะมี

อาการไอ  มีไข้ หอบมาก บางรายอาจเป็นวัณโรคปอด วัณโรคต่อมน้ าเหลือง เยื่อหุม้สมองอักเสบ คอืมี

อาการปวดศรีษะและอาเจียน บางรายเป็นมะเร็งตอ่มน้ าเหลือง มะเร็งหลอดเลือดซึ่งมอีาการเป็นตุ่มหรอื

ก้อนสีมว่งคล้ าบริเวณผิวหนังและในปาก และร่างกายซูบผอมมาก 



จะเห็นได้ว่าอาการของเอดส์ เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ เนื่องจากร่างกายมภีูมิ

ต้านทานต่ า แพทย์จะรักษาตามอาการของโรคที่แทรกซ้อนนี้ ซึ่งคนไข้อาจจะหายจากอาการโรคแทรกซ้อน

นีใ้นระดับหนึ่ง แต่ในที่สุดก็จะมีอาการแทรกซ้อนอื่นอีก และจะเสียชีวติในที่สุด 

ส าหรับโรคเอดส์ ศาสตร์จารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต อดตีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เขียน

ไว้ในปัญหาสุขภาพอนามัย ประกอบการประชุมการสังคมสงเคราะหแ์หง่ชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 – 24 

เมษายน 2536 ไว้ดังนี ้

โรคเอดส์แพร่เข้ามาในประเทศไทยอย่างไร 

โรคเอดส์ได้เริ่มแพร่ติดตอ่เข้ามาสู่ประเทศไทยนับแตป่ี พ. ศ. 2527 และได้แพร่ระบาดต่อไปอย่าง

รวดเร็วทั่วประเทศ โดยเริ่มแพร่ติดตอ่ตามล าดับในกลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ตดิยาเสพติดชนดิใช้เข็มฉีด

ยาเข้าทางเส้นเลือด กลุ่มชายหญิงที่เป็นโสเภณแีละชายผู้ชอบเที่ยวโสเภณี จนแพร่ไปสู่ภรรยา คู่นอน และ

บุตรในครรภ์ของหญิงผูต้ิดเชือ้เอดส์ต่อไปอย่างครบวงจร 

โรคเอดส์แพร่ติดต่อโดยวิธีการใด 

โรคเอดส์แพร่ตดิต่อได้ทางการร่วมเพศ ทางเลือด เชน่การได้รับการถ่ายโลหิตที่มเีชื้อเอดส์จากผู้

ติดเชือ้เอดส์ การใชเ้ข็มฉีดยาฉีดเข้าทางเส้นเลือดรว่มกันระหว่างผู้ตดิเชื้อเอดส์ ผูต้ิดยาเสพติดโดยไม่ได้ต้ม

หรอืแช่น้ ายาท าลายเชือ้เอดส์ก่อน หรอืจากการแปดเปื้อนเลือดที่มเีชื้อเอดส์ในเข็ม มดีผา่ตัดหรอืของมคีมที่

ผา่นเข้าสู่ผิวหนัง เช่น ทางการแพทย์โดยมิได้ผา่นการท าลายเชือ้อย่างถูกต้องหรอืการใชอ้วัยวะถ่ายทอด

ปลูกใหม่จากคนที่มีเลอืดบวกจากเชือ้เอดส์ รวมทั้งการแพร่ติดตอ่จากแม่ที่ตดิเชื้อเอดส์แลว้ตั้งครรภ ์ก็

สามารถแพร่สู่ทารกในครรภไ์ด้ โดยทารก 1/3 จะติดเชือ้และตายในที่สุด ส่วนทารกหรอืเด็กที่ไม่ตดิเชื้อใน

อนาคตก็จะก าพร้าพ่อแม่ผู้ตอ้งตายจากโรคเอดส์ต่อไปในที่สุด 

โรคเอดส์ป้องกันได้อย่างไร 

ปัญหาโรคเอดส์จึงเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมถูกต้องและสามารถป้องกันได้ แมจ้ะยัง

ไม่มยีาที่มีประสิทธิภาพและวัคซีนป้องกันโรคแตถ่้าทุกคนสนใจและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม ก็สามารถ

ป้องกันการตดิโรคเอดส์ได้ เช่น ไม่ส าสอ่นทางเพศ ยิ่งมีคูน่อนมากยิ่งมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้มากหรือถ้า

มิใช่สามีหรอืภรรยาของตนและไม่แนใ่จควรใชถุ้งยางอนามัยป้องกันทุกครั้งเมื่อรว่มเพศ ไม่ใชเ้ข็มฉีดยาเขา้

เส้นเลือดรว่มกันในผู้ตดิยาเสพติดชนดิใช้เข็มฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด โดยถ้าจะใช้ร่วมกันควรต้มกระบอกฉีด

ยาและเข็มหรอืแช่น้ ายาฆ่าเชื้อเอดส์ก่อน การป้องกันตรวจเลือดที่บริจาคทุกยูนิตและผู้บริจาคอวัยวะให้

แนใ่จว่าปราศจากเชือ้เอดส์ก่อนใหเ้ลือดแก่ผู้ป่วยและถ่ายปลูกอวัยวะใหม่ให้แก่ผูอ้ื่น การดูแลเครื่องมอื

แพทย์และของมีคมต่าง ๆ ที่ใชใ้นการผ่าตัดและเจาะฉีดเข้าทางผวิหนังของผูป้่วยใหท้ าลายเชื้อจนปราศจาก

เชื้อเอดส์ก่อน รวมทั้งการใชเ้ทคนิคของการปราศจากเชือ้ ในการตรวจทดสอบและบ าบัดต่าง ๆ ทาง

การแพทย์ การตรวจเลอืดมารดาที่มคีรรภ ์การแนะน าให้ค าปรึกษาหารอืที่ถูกต้อง ฯลฯ เป็นต้น 

 

 



ปัญหาโรคเอดส์มีมากน้อยเพียงไร 

ปัญหาโรคเอดส์จนถึงปัจจุบันเมื่อ 31 ธันวาคม 2535 นับแต่ปี พ.ศ. 2527 พบรายงานมีผู้ป่วยโรค

เอดส์เต็มขั้นแล้ว 1,281 คน ยังมชีีวติอยู่ 716 คน และผูเ้ริ่มมอีาการขัน้ต้น รวม 1,588 คน ยังมชีีวติอยู่ 

1,385 คน โดยส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขัน้พบในปี 2527 – 2531 ใน 5 ปีแรก 1 , 1, 7 , และ 5 คน

ตามล าดับ และพบมากขึน้เป็น 29 , 69 , 407 , 762 ตามล าดับในปี 2532 – 2535 ส่วนผู้มอีาการเอดส์

ขั้นตน้พบในปี 2527 – 2531 ใน 5 ปีแรก 5, 8 , 13 และ 20 คน ตามล าดับ และพบมากขึน้เป็น 99 , 218 , 

394 และ 831 คนตามล าดับ 

ปัจจุบันคาดวา่มีคนไทยติดโรคเอดส์ไปแล้วประมาณ 3 แสนคน และภายใน 4 ปีขา้งหน้า ถ้าการ

รณรงคป์้องกันโรคเอดส์ไม่ได้ผลจะมีผู้ตดิเอดส์เพิ่มเป็นล้านคนและจะมีผู้ป่วยเป็นเอดส์ถึง 4 แสนคน ซึ่งจะ

มีปัญหาทางการแพทย์มาก เพราะโรงพยาบาลทั่วประเทศมเีตียงรับผูป้่วยทั่วไปทุกโรคได้เพียง 9 หมื่นเตียง

เท่านั้น และในปี พ.ศ.  2543 หรอื ค.ศ. 2000  ประมาณว่าจะมีคนไทยติดเชื้อเอดส์รวม 2 – 5 ล้านคน 

และป่วยเป็นเอดส์ราว 350 ,000 ถึง 650,000 คน  

ผูป้่วยโรคเอดส์ขัน้ต้นและเต็มขั้นพบในกลุ่มอายุ เพศ และอาชีพใดมากนั้น 

 

ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ 

จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศถงึ 31 ธันวาคม 2535 

 

กลุ่มอายุ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ขั้นต้นและเต็มขั้น 

ชาย หญิง รวม % 
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รวม 2,463 

(85.85 % ) 
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แหล่งข้อมูล : กองระบาดวทิยา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 จะเห็นได้ว่าในผู้ป่วย 2,869 คน เป็นชายส่วนใหญ่รอ้ยละ 85 และเป็นหญิงร้อยละ 14 และพบใน

เด็กร้อยละ 3.83 โดยพบในเด็กชายเท่ากับเด็กหญิง ผู้ใหญ่วัยแรงงานและเจริญพันธุ์ร้อยละ 97.52 อายุ 

50 ปีขึ้นไปร้อยละ 5.12 โดยในวัยผู้ใหญ่พบในชายมากกว่าหญิง 



 ที่นา่เป็นหว่งคือเด็กหญิงและหญิงวัยเจริญพันธุ์มมีากถึง 399 คน ซึ่งพร้อมจะถ่ายทอดสู่ทารก

ต่อไปได้มากขึ้น 

 ส าหรับด้านอาชีพพบมากที่สุด 10 อันดับแรกตามสัดส่วนดังนี้  

  1. ผูใ้ช้แรงงาน 1,154 คน ( ร้อยละ 40.2 )  

  2. เกษตรกรรม 488 คน ( ร้อยละ 17 )  

  3. เด็กต่ ากว่าวัยเรียน 197 คน ( ร้อยละ 6.8 )  

  4. ข้าราชการ 141 คน ( ร้อยละ 4.9 )  

  5. ค้าขาย 133 คน ( ร้อยละ 4.6 )  

  6. หญิงโสเภณี 92 คน ( ร้อยละ 3.2 )  

  7. ว่างงาน 55 คน ( ร้อยละ 1.9 )  

  8. แมบ่้าน 52 คน ( ร้อยละ 1.8 )  

  9. อาชีพอิสระอื่น 48 คน ( ร้อยละ 1.7 )  

  10. ธุรกิจเอกชน 41 คน ( ร้อยละ 1.4 )  

เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต 

          หัวข้อ : โรคเอดส์ ลิงค์ไปที่ http://www.ipst.ac.th/ biology/Bio-Articles/monthly-mag.html   

 

 

 


