โรคเอดส์ หน้ า 1

แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาสุขศึกษา เรื่ อง โรคเอดส์
ข้อสอบ 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนน 10 คะแนน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายกากบาท ( ) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงใน
กระดาษคําตอบ
1. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า Acquired
ก. มิได้เป็ นมาแต่กาํ เนิด
ข. ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
ค. บกพร่ อง
ง. กลุ่มอาการ
2. ข้อใดเป็ นสาเหตุการเกิดโรคเอดส์
ก. การสัมผัสกับคนเป็ นเอดส์
ข. ใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกับคนเป็ นเอดส์
ค. การฉีดยาเสพย์ติดร่ วมกัน
ง. ยุงเป็ นพาหะของโรคเอดส์
3. โรคเอดส์มีสาเหตุเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด
ก. ไวรัส HIV
ข. ไวรัส MIV
ค. ไวรัส NIV
ง. ไวรัส VIH
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4. ข้อใด ไม่ ใช่ การติดต่อของโรคเอดส์
ก. ทางครรภ์มารดา
ข. การดื่มนํ้าร่ วมแก้วเดียวกัน
ค. การมีเพศสัมพันธ์กนั
ง. การร่ วมเลือด
5. ข้อใดไม่ใช่อาการระยะสัมพันธ์กบั เอดส์
ก. ติดเชื้อโดยไม่มีอาการ
ข. ตรวจเลือดพบเลือดบวก
ค. ต่อมนํ้าเหลืองโต
ง. มีฝ้าขาวที่ลิ้น
6. โรคเอดส์แบ่งออกเป็ นกี่ระยะ
ก. 2 ระยะ
ข. 3 ระยะ
ค. 4 ระยะ
ง. 5 ระยะ
7. ผูป้ ่ วยมีอาการอุจจาระร่ วงเรื้ อรัง เป็ นโรคเอดส์ในระยะใด
ก. Asymptomatic
ข. AIDS Related Complex
ค. Human Immune Virus
ง. Full Blown AIDS
8. ผูป้ ่ วยมีอาการแทรกซ้อนของโรคเอดส์เกิดขึ้นในระยะใด
ก. Asymptomatic
ข. AIDS Related Complex
ค. Human Immune Virus
ง. Full Blown AID
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9. ข้อใดเป็ นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันโรคเอดส์
ก. ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเอดส์
ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค. ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ
ง. ใช้ถุงยางอนามัย
10. นักเรี ยนควรแนะนําคนที่ติดเชื้อเอดส์อย่างไร
ก. งดอาหารที่มีโปรตีนมาก ๆ
ข. งดสิ่ งเสพย์ติดทุกชนิด
ค. งดบริ จาคสิ่ งของเครื่ องใช้
ง. งดออกกําลังกาย
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษา เรื่ อง โรคเอดส์
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คะแนน

เรี ยนรู ้เรื่ อง โรคเอดส์ กัน..นะครับ
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เอดส์ คืออะไร

โรคเอดส์

เอดส์ หรื อ Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
(http://school.obec.go.th/volley/01suk_m3/AIDS/index.htm)
หมายถึง กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งจะเข้าไปทําลาย
เม็ดเลือดขาว เป็ นผลให้ภูมิคุม้ กันของร่ างกายตํ่ากว่าปกติ ทําให้ติดเชื้อโรคฉวย
โอกาสต่าง ๆ เช่น วัณโรค ปอดบวม หรื อ เป็ นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ
เอดส์ หรื อ Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
(http://www.thaiall.com/aids/index.html)
เป็ นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทําลายเม็ดเลือด
ขาว ซึ่งเป็ นแหล่งสร้างภูมิคุม้ กันโรค ทําให้ติดเชื้อโรคอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค
ปอดบวม เยื้อหุม้ สมองอักเสบ หรื อเป็ นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะ
รุ นแรง และเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเสี ยชีวติ

สรุ ป

โรคเอดส์ (AIDS) มีชื่อเต็มว่า Acquired Immune Deficiency Syndrome เป็ น
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ที่ทาํ ให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายถูกทําลายและ
ร่ างกาย อ่อนแอ เจ็บป่ วยจากการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ เช่น ปอดบวม วัณโรค
โรคมะเร็ง ทําให้ ผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงและเสี ยชีวติ
“AIDS” ย่อมาจาก
Acquired มิได้เป็ นมาแต่เกิด
Immune
ภูมิคุม้ กัน
Deficiency บกพร่ อง
Syndrome กลุ่มอาการ

ภาพผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุ ดท้ าย
ทีม่ า : http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545-5/no49/aids.html
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แบบฝึ กชุดที่ 1
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์
1. โรคเอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก
A………………………

I………………….

AIDS

S………………….

D……………………...

2. โรคเอดส์เป็ นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ทาํ ให้......................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ตรวจคําตอบในหน้ าถัดไปนะครับ
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เฉลยแบบฝึ กชุ ดที่ 1

ข้ อ 1 โรคเอดส์ (AIDS) ย่ อมาจาก
A = Acquired
I = Immune
D = Deficiency
S = Syndrome

ข้ อ 2 ระบบภูมคิ ุ้มกันของร่ างกายถูกทําลายและร่ างกายอ่อนแอ เจ็บป่ วย
จากการติดเชื้อชนิดต่ าง ๆ เช่ น ปอดบวม วัณโรค โรคมะเร็ง
ทําให้ ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและเสี ยชีวติ

ตอบถูกทั้ง 2 ข้ อ
ได้ 4 คะแนน
นะครับ
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สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ซึ่งสามารถแบ่งตัว
ในเซลล์ของคนเช่ น เม็ด เลื อดขาว เซลล์สมอง เมื่ อติ ดเชื้ อ ร่ างกายจะสร้ างภู มิ
ต้านทานเชื้ อไวรั สแต่ ไม่สามารถกําจัดให้หมด เชื้อยังคงอยู่ในเม็ดเลือดและแพร่
ต่อไปได้และจะทําลายเม็ดเลือดขาว ซึ่ งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการควบคุมระบบ
ภูมิตา้ นทานของร่ างกาย ทําให้ภูมิตา้ นทานลดลง
ทีม่ า http://school.obec.go.th/volley/01suk_m3/AIDS/index.htm

สรุ ป

เชื้อไวรัส HIV ส่ วนใหญ่จะพบอยูบ่ นเม็ดเลือดขาว ดังนั้นเลือดของผูป้ ่ วย
จึงมีเชื้อไวรัสเอดส์อยูม่ ากที่สุด รองลงมาคือ นํ้ากาม และนํ้าเมือกในช่องคลอดของ
ผูห้ ญิง ส่ วนในนํ้าลาย นํ้าตา เสมหะ นํ้านม เหงื่อ ปัสสาวะ และอุจจาระ จะมี
ไวรัสปริ มาณน้อยทําให้ติดต่อได้ยาก

อ่านแล้วพอจะทราบรึ ยงั ครับ
ว่าโรคเอดส์เกิดจากเชื้อโรคใด
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การติดต่ อ
เอดส์ติดต่อกันโดย 3 ทาง
1. ทางการร่ วมเพศหรื อมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่วา่ ชายกับชาย
ชายกับหญิง หรื อหญิงกับหญิง
2. การรับเชื้อทางเลือด โดยใช้เข็มหรื อกระบอกฉีดยาร่ วมกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์ มักพบ
ในกลุ่มผูฉ้ ีดยาเสพติด หรื อรับเลือดในขณะผ่าตัด หรื อเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด
3. ทางครรภ์มารดา ทารกติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์
ระยะฟักตัวของโรคเอดส์ ประมาณ 3 – 5 ปี หรื อนานกว่ านี้

โรคเอดส์ ไม่ ตดิ ต่ อโดยวิธีการดังต่ อไปนี้
1. การรับประทานอาหารด้วยกัน เนื่องจากนํ้าลายมีปริ มาณเชื้อไวรัสเอดส์นอ้ ย อีกทั้ง
อาหารที่ร้อนจะทําลายเชื้อนี้ดว้ ย
2. การสัมผัสถูกตัวกัน การจับมือหรื อการสัมผัสภายนอก หรื อการจูบกัน
3. การใช้หอ้ งนํ้าเดียวกัน เพราะเชื้อที่ออกมากับอุจจาระหรื อปัสสาวะมีปริ มาณน้อย
ไม่สามารถ ติดต่อกันได้
4. การใช้โทรศัพท์ การใช้ถว้ ยชามร่ วมกัน
5. การว่ายนํ้าในสระเดียวกัน เพราะเชื้อจะถูกเจือจางด้วยปริ มาณนํ้าในสระและถูก
ทําลายด้วยคลอรี น
6. ยุงไม่เป็ นพาหะนําเชื้อโรคเอดส์ เนื่องจากเชื้อเอดส์ที่อยูใ่ นยุงจะไม่แบ่งตัว
และปากยุงที่กดั คนจะไม่มีเลือดติดอยูห่ รื อมีนอ้ ยมาก
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แบบฝึ กชุดที่ 2
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กต่อไปนี้
1. จงเติมคําลงในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
โรคเอดส์เกิดจากเชื้อ.......................ส่ วนใหญ่จะพบอยูบ่ น.................................
ซึ่งมีเชื้อไวรัสเอดส์อยูม่ ากที่สุด รองลงมาคือ...........................และ....................
ในช่องคลอดของผูห้ ญิง
โรคเอดส์ติดต่อได้.............ทาง ได้แก่...........................................................
2. จงตอบคําถามลงในวงกลม

โรคเอดส์ ไม่ ตดิ ต่ อโดย

ตรวจคําตอบ
หน้ าต่ อไป
นะครับ
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เฉลยแบบฝึ กชุดที่ 2

1. จงเติมคําลงในช่ องว่ างให้ สมบูรณ์
โรคเอดส์เกิดจาก....เชื้อไวรัส HIV ส่ วนใหญ่จะพบอยูบ่ น....เม็ดเลือดขาว.......
ซึ่งมีเชื้อไวรัสเอดส์มากที่สุด รองลงมาคือ....นํ้ากาม.....และ....นํ้าเมือก......ในช่อง
คลอดของผูห้ ญิง
โรคเอดส์ติดต่อได้...3... ทาง ได้แก่...1.การร่ วมเพศ 2. ทางเลือดและเข็มฉีดยา
3. ทางครรภ์ มารดา
2. จงตอบคําถามลงในวงกลม
โรคเอดส์ไม่ติดต่อโดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. การรับประทานอาหารด้วยกัน
2. การสัมผัสถูกตัวกัน การจับมือ หรื อการสัมผัสภายนอก
3. การใช้หอ้ งนํ้าเดียวกัน
4. การใช้โทรศัพท์ การใช้ถว้ ยชามร่ วมกัน
5. การว่ายนํ้าในสระเดียวกัน
6. ยุงไม่เป็ นพาหะนําเชื้อโรคเอดส์
ตอบถูกทั้งหมดรับ
5 คะแนนครับ
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อาการ
โรคเอดส์ แบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะที่ไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic Stage or Carrier Stage)
หรื อที่เรี ยกว่า ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ เนื่องจากโรคนี้แสดงอาการช้า แต่สามารถ
ทราบได้โดยการตรวจเลือด หากต้องการผลที่แม่นยํา ควรตรวจภายหลังจากมี
พฤติกรรมเสี่ ยง 6 สัปดาห์ข้ ึนไป สุ ขภาพจะแข็งแรงสมบู รณ์ เหมื อนคนปกติ
ทุ กประการ แต่อาจจะเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดียวกับคนปกติอื่น ๆ เป็ นไข้หวัด
ไม่มีโรคแทรกซ้อน บางคนอาจจะอยูใ่ นระยะนี้ 2-3 ปี ก่อนที่จะเข้าสู่ ระยะต่อไปโดย
เฉลี่ยประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนอาจจะไม่มีอาการนานถึง 10 ปี หรื อนานกว่านั้นก็ได้
ผูต้ ิดเชื้อทุกรายที่อยูใ่ นระยะนี้แม้จะไม่มีอาการก็สามารถแพร่ เชื้อให้กบั บุคคลอื่น ๆได้
ระยะที่ 2 ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ (Aids Related Complex หรื อ ARC)
ระยะนี้นอกจากมีเลือดบวกแล้ว ยังอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ปรากฏให้เห็นได้ เช่น
- ต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน
- นํ้าหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าร้อยละ 10 ของนํ้าหนักตัวใน 1 เดือน
- อุจจาระร่ วงเรื้ อรังเป็ นเวลานานเกินกว่า 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ
- มีฝ้าขาวที่ลิ้นและในลําคอ มีไข้เรื้ อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
- มีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ไม่ร้ายแรง เช่น เริ มที่ไม่ลุกลาม วัณโรคที่
ไม่แพร่ กระจาย
ระยะนีอ้ าจจะเป็ นอยู่นานหลายเดือนหรื อเป็ นปี แล้ วจะกลายเป็ นระยะเอดส์ เต็มขั้น
ต่ อไป
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ระยะที่ 3 ระยะเอดส์เต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรื อเรี ยกว่า ระยะ
“โรคเอดส์” ระยะนี้เป็ นระยะที่ภูมิตา้ นทานของร่ างกายถูกทําลายลงมาก จนมีผล
ต่อการป้ องกันการติดเชื้อชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีเม็ดเลือดขาวถูกทําลายไปจน
เหลือน้อยเกือบหมด ทําให้เกิดการติดเชื้อโรคที่ตามปกติไม่สามารถทําอันตรายต่อ
คนปกติได้ที่เรี ยกว่า “โรคติดเชื้อฉวยโอกาส” ซึ่งมีอยูห่ ลายชนิดแล้วแต่ว่ามีการ
ติดเชื้ อฉวยโอกาสชนิ ดใด ที่ส่วนใด อาการแสดงที่จะพบจึงเป็ นได้หลายแบบ เช่น
- ถ้าเป็ นปอดบวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii ก็จะมีไข้ ไอ หอบ
เจ็บหน้าอก
- ถ้าเป็ นเชื้อราของทางเดินอาหาร ก็จะมีอาการเจ็บคอ กลืนลําบาก
- ถ้าเป็ นสมองอักเสบ จากเชื้อ Cryptococcus ก็จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
คอแข็ง
- ถ้าเป็ นโรคเอดส์ของระบบประสาทโดยตรง ก็จะมีอาการความจําเสื่ อม
สติฟ่ันเฟื อน ซึมเศร้า สมองเสื่ อม แขนขาชา หรื อ อ่อนแรงชักกระตุก
- บางรายอาจมีมะเร็ งบางชนิด เช่น มะเร็งหลอดเลือด มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง
เมื่อเข้ าสู่ ระยะนีแ้ ล้วส่ วนใหญ่ จะเสี ยชีวติ ในเวลาไม่ นาน โดยทัว่ ไปจะมีชีวติ อยู่ได้ เพียง
1-2 ปี โดยเฉลีย่

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุ ดท้าย
ทีม่ า: (http://www.thaiall.com/aids/index.html)
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การรักษา
การรักษาโรคเอดส์ แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรักษาโรคแทรกซ้อน ที่เกิดจากโรคติดเชื้อหรื อมะเร็ง
2. การรักษาเพื่อกําจัดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งปัจจุบนั นี้ไม่มียาชนิดใดทําลายเชื้อไวรัสนี้ได้
ยาที่ใช้ในปัจจุบนั เป็ นเพียงยายับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเท่านั้น
3. การรักษาเพื่อส่ งเสริ มให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานมากขึ้น
4. การรักษาทางด้านจิตใจเพื่อสนับสนุนและให้กาํ ลังใจแก่ผปู ้ ่ วย

การควบคุมและป้องกันโรค
ปัจจุบนั ไม่มีวคั ซีนป้องกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์
โดยการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ
2. ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเอดส์
3. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4. ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
5. ไม่ดื่มสุ ราหรื อใช้สารเสพติดทุกชนิดเพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการนําไปสู่
พฤติกรรมเสี่ ยงอื่น ๆ
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แบบฝึ กชุ ดที่ 3

ให้ นักเรียนจับคู่โดยนําตัวอักษรทางขวามือมาใส่ หน้ าข้ อความทางซ้ ายมือ
ตัวอย่ าง
......จ......1. วันเอดส์โลก
ก. ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ
..............2. มีฝ้าขาวที่ลิ้นและลําคอ
ข. โรคเอดส์ระยะไม่ปรากฏอาการ
..............3. เป็ นไข้หวัด ไม่มีโรคแทรกซ้อน ค. ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์
..............4. มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง
ง. ระยะเอดส์เต็มขั้น
..............5. การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จ. 1 ธันวาคมของทุกปี
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เฉลยแบบฝึ กชุดที่ 3
......จ......1. วันเอดส์โลก
......ค.....2. มีฝ้าขาวที่ลิ้นและลําคอ
......ข......3. เป็ นไข้หวัด ไม่มีโรคแทรกซ้อน
......ง......4. มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง
.......ก....5. การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

ตอบถูกหมดรับ
4 คะแนนครับ

ก. ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ
ข. โรคเอดส์ระยะไม่ปรากฏอาการ
ค. ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์
ง. ระยะเอดส์เต็มขั้น
จ. 1 ธันวาคมของทุกปี
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ติดเชื้อเอดส์ แล้วปฏิบัตติ นอย่ างไร
ผูต้ ิดเชื้ อเอดส์สามารถอยูร่ ่ วมกับคนปกติได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบ้าง
และไม่รับเชื้อเอดส์เพิม่ หรื อแพร่ เชื้อเอดส์ให้ผอู ้ ื่นและควรปฏิบตั ิตน ดังนี้
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกอย่าง
2. รักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกายเป็ นประจํา
3. งดสิ่ งเสพย์ติดทุกชนิด
4. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
5. ผูห้ ญิงที่รู้ตวั ว่าเป็ นโรคเอดส์ ไม่ควรตั้งครรภ์ เพราะมีโอกาสแพร่ เชื้อสู่ ลูกได้
30-50 %
6. งดบริ จาคเลือดหรื ออวัยวะ
วันที่ 1 ธันวาคม
วันเอดส์โลกตรง
ของทุกปี สิ จ๊ะ
กับวันที่เท่าไหร่

คุณสมบัติของเชื้อไวรัสเอดส์ สามารถอาศัยหรื อทําให้เกิดโรคได้เฉพาะในคน
หรื อลิงเท่ านั้น ไม่สามารถทําให้เกิดโรคในสัตว์อื่น ๆ และเมื่อเชื้อนี้ออกนอกร่ างกาย
แล้วจะไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อาจมีชีวติ อยูน่ านเป็ นชัว่ โมงหรื อ
เป็ นวันเท่านั้น เช่น ถูกความร้อน 56 องศาเซลเซียสนาน 10 – 15 นาที เชื้อก็จะตาย
หมด และยังไม่ทนต่อการทําลายด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ เช่น นํ้ายาซักผ้าขาวหรื อ
นํ้ายาที่ใช้ถูทาํ ความสะอาดบ้าน
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แบบฝึ กชุดที่ 4

คําชี้แจง ให้ นักเรียนจัดทําแผนผังความรู้ เรื่ อง
การควบคุมและป้ องกันโรคเอดส์ ตลอดจนหากมีผู้ป่วยเอดส์ ใน
ชุมชนนักเรียนจะมีวธิ ีการดํารงชีวิตอย่ างไรในชุมชน สมมุติว่า
มีคนในครอบครัวติดเชื้อเอดส์ นักเรียนจะให้ กาํ ลังใจและดูแลผู้ป่วย
อย่ างไร



โรคเอดส์ หน้ า 19

เฉลยแบบฝึ กชุดที่ 4

คําตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู ผู้สอน



สบายๆนะครับ
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ศึกษาใบความรู้ แล้วลองมาทําใบงาน
นะครับ
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ใบงาน
เรื่ อง โรคเอดส์
จงพิจารณาข้ อความต่ อไปนีว้ ่ าถูกหรื อผิด
กาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถูกและกาเครื่ อง  หน้าข้อที่ผดิ
..................1. AIDS ย่อมาจาก Acquired Immrne Deficency Sydrome
………..…2. โรคเอดส์ มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Homan Immuno Deficency
Syndrome
…………. 3. โรคเอดส์ เป็ นโรคทําให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายถูกทําลาย
................. 4. โรคเอดส์ติดต่อได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางผิวหนัง ทางเลือด
ทางเพศสัมพันธ์
..................5. Asymptomatic Stage คือ ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ
..................6. นํ้าหนักลด 20% ของนํ้าหนักตัว คือ ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์
..................7. Full Blown AIDS เป็ นระยะที่ภูมิตา้ นทานของร่ างกายถูกทําลาย
..................8. การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งพบแพทย์ แต่ควรสร้าง
ภูมิคุม้ กันโรค
................. 9. การรักษาโรคเอดส์ทางจิตใจ คือ การให้กาํ ลังใจผูต้ ิดเชื้อเอดส์
................ 10. การป้องกันโรคเอดส์ คือ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
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เฉลยใบงาน
เรื่ อง โรคเอดส์

..... ......... 1. AIDS ย่อมาจาก Acquired Immrne Deficency Sydrome
…..…..... 2. โรคเอดส์ มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Homan Immuno Deficency
Syndrome
……… 3. โรคเอดส์ เป็ นโรคทําให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายถูกทําลาย
..... .......... 4. โรคเอดส์ติดต่อได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางผิวหนัง ทางเลือด
ทางเพศสัมพันธ์
..... ........ 5. Asymptomatic Stage คือ ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ
.............. 6. นํ้าหนักลด 20% ของนํ้าหนักตัว คือ ระยะมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์
…....... .. 7. Full Blown AIDS เป็ นระยะที่ภูมิตา้ นทานของร่ างกายถูกทําลาย
...... ....... . 8. การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งพบแพทย์ แต่ควร
สร้างภูมิคุม้ กันโรค
...... ........ 9. การรักษาโรคเอดส์ทางจิตใจ คือ การให้กาํ ลังใจผูต้ ิดเชื้อเอดส์
..............10. การป้องกันโรคเอดส์ คือ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์
ตอบถูก 10 ข้อ
ตอบถูก 7 – 9 ข้อ
ตอบถูก 6 ข้อ
ตอบถูก 4 – 5 ข้อ
ตอบถูก 1 – 3 ข้อ

คุณเยีย่ มมาก
คุณคือคนเก่ง
คุณผ่านเกณฑ์ ยินดีดว้ ย
ควรศึกษาเพิ่มเติม
กลับไปศึกษาใหม่
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แบบทดสอบหลังเรี ยน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาสุขศึกษา เรื่ อง โรคเอดส์
ข้อสอบ 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนน 10 คะแนน
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายกากบาท ( ) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงใน
กระดาษคําตอบ
1. โรคเอดส์มีสาเหตุเกิดจากเชื้อโรคใด
ก. ไวรัส HIV
ข. ไวรัส MIV
ค. ไวรัส NIV
ง. ไวรัส VIH
2. ข้อใด ไม่ ใช่ การติดต่อของโรคเอดส์
ก. ทางครรภ์มารดา
ข. การดื่มนํ้าร่ วมแก้วเดียวกัน
ค. การมีเพศสัมพันธ์กนั
ง. การร่ วมเลือด
3. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า Acquired
ก. มิได้เป็ นมาแต่กาํ เนิด
ข. ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
ค. บกพร่ อง
ง. กลุ่มอาการ
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4. ข้อใดเป็ นสาเหตุการเกิดโรคเอดส์
ก. การสัมผัสกับคนเป็ นเอดส์
ข. ใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกับคนเป็ นเอดส์
ค. การฉีดยาเสพย์ติดร่ วมกัน
ง. ยุงเป็ นพาหะของโรคเอดส์
5. ข้อใดเป็ นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันโรคเอดส์
ก. ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเอดส์
ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ค. ไม่สาํ ส่ อนทางเพศ
ง. ใช้ถุงยางอนามัย
6. นักเรี ยนควรแนะนําคนที่ติดเชื้อเอดส์อย่างไร
ก. งดอาหารที่มีโปรตีนมาก ๆ
ข. งดสิ่ งเสพย์ติดทุกชนิด
ค. งดบริ จาคสิ่ งของเครื่ องใช้
ง. งดออกกําลังกาย
7. ข้อใด ไม่ ใช่ อาการระยะสัมพันธ์กบั เอดส์
ก. ติดเชื้อโดยไม่มีอาการ
ข. ตรวจเลือดพบเลือดบวก
ค. ต่อมนํ้าเหลืองโต
ง. มีฝ้าขาวที่ลิ้น
8. โรคเอดส์แบ่งออกเป็ นกี่ระยะ
ก. 2 ระยะ
ข. 3 ระยะ
ค. 4 ระยะ
ง. 5 ระยะ
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9. ผูป้ ่ วยมีอาการอุจจาระร่ วงเรื้ อรัง เป็ นโรคเอดส์ในระยะใด
ก. Asymptomatic
ข. AIDS Related Complex
ค. Human Immune Virus
ง. Full Blown AIDS
10. ผูป้ ่ วยมีอาการแทรกซ้อนของโรคเอดส์เกิดขึ้นในระยะใด
ก. Asymptomatic
ข. AIDS Related Complex
ค. Human Immune Virus
ง. Full Blown AIDS
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ วชิ าสุ ขศึกษา เรื่ อง โรคเอดส์
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ข
ก
ค
ค
ข
ก
ข
ข
ง

คะแนน
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