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วันเอดสโลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม กําหนดขึ้น
เพื่อใหคนตระหนักในอันตรายของโรคเอดส ที่ปจ จุบันยัง
ไมมียารักษาใหหาย
เปนที่ทราบกันดีวา โรคเอดสเปนโรคติดตอรายแรง ที่
ยังไมมียาตัวใดรักษาใหหายขาดได อีกทั้งยังเปนโรคที่ครา
ชีวิตมนุษยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา
เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบโรคเอดสมาก
ที่สุด
ดังนั้น จึงไดมีการพยายามหามาตรการเพื่อปองกัน
และหยุดยั้งโรคเอดสใหเปนผลสําเร็จ โดยองคการอนามัย
โลก (WHO) ไดกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกป เปน
วันเอดสโลก หรือ World AIDS Day ซึ่งเริ่มครั้งแรกใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงอันตรายจากการ
ติดตอของโรคเอดส และการเจ็บปวยจากโรคเอดส
เพื่อสรางเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการการ
ปองกันโรคเอดสใหมากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ
เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมตอตานตาง ๆ ดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการยอมรับ และหวงใยตอ
ผูปวยและผูติดเชื้อเอดส
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคเอดสให
กวางขวางยิ่งขึ้น
สัญลักษณ วันเอดสโลก

สัญลักษณของวันเอดสโลก คือ โบสีแดง (Red
Ribbon) เปนสัญลักษณที่ใชกันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางผูที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ
(HIV-positive) กับผูที่ตองใชชีวติ อยูรวมกับเอดสทั้งหลาย
คําขวัญวันเอดสโลก และธีมรณรงควันเอดสโลก
- คําขวัญวันเอดสโลก พ.ศ. 2558 "Ending
AIDS" ตรวจเร็ว รักษาเร็ ว ยุติเอดส์

โรคเอดสเกิดขึ้นไดอยางไร?
โรคเอดส หรือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS :
Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสมีชื่อวา ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟเซียนซีไวรัส
(Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรือเรียกยอ
ๆ วา เชื้อเอชไอวี โดยมีขอสังเกตงาย ๆ 3 ประการ ดังนี้
ตองไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวีเขาสูรางกาย โดย
ตองมาจากแหลงที่มีปริมาณเชื้อมากพอที่จะทําใหติด ไดแก
เลือด น้ําอสุจิ น้ําในชองคลอด
เชื้อที่จะทําใหติดตอไดนอกจากเรื่องปริมาณ
แลว เชื้อตองมีคุณภาพและแข็งแรง เชน ในเลือด น้ําอสุจิ
น้ําในชองคลอด รวมทั้งตองมีอาหารและมีสภาพที่
พอเหมาะที่จะทําใหเชื้อเติบโตได

ตองเปนชองทางที่ทําใหเกิดการสัมผัสสงตอ
เชื้อไดโดยตรง เชน การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน หรือ
การรวม โดยในกรณีการรวมเพศ ถาฝายชายมีเชื้ออยูเชื้อ
อาจจะผานเขาสูรางกาย ทางเยื่อบุชองคลอด หรือถา
ผูหญิงมีเชื้ออยู เชื้ออาจจะผานเขาสูรางกายทางปลายเปด
ขององคชาต
กลุมเสี่ยงติดเชื้อ โรคเอดส
กลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โรคเอดส หรือ
HIV ไดแก
ผูสําสอนทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธกับผูมี
เชื้อเอดส หรือกลุมรักรวมเพศ โดยจากขอมูลพบวา รอย
ละ 84 ของผูติดเชื้อเอดส จะไดรับเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ
ผูติดยาเสพติด โดยใชกระบอกฉีดยา หรือเข็ม
ฉีดยาเดียวกันกับผูปวย โรคเอดส
ผูที่ไดรับเลือด หรือผลิตภัณฑจากเลือด เชน
การใชเข็มฉีดยารวมกับผูปวยเอดส หรือรับเลือดในขณะ
ผาตัด
ทารกติดเชื้อเอดสจากมารดาที่มีเชื้อ HIV โดย
มารดาจะแพรเชื้อเอดสไปสูลูกในครรภ

ระยะของโรคเอดส
เมื่อติดเชื้อเอดสแลว จะแบงชวงอาการ
ออกเปน 3 ระยะ คือ
1.ระยะไมปรากฏอาการ (Asymptomatic
stage) หรือระยะติดเชื้อโดยไมมีอาการ ในระยะนี้ผูติดเชื้อ
จะไมแสดงอาการผิดปกติใด ๆ ออกมา
2.ระยะมีอาการสัมพันธกับเอดส (Aids
Related Complex หรือ ARC) หรือระยะเริ่มปรากฏ
อาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะนี้จะ
ตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในเห็น
เชน มีไขสูงเกิน 37.8 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน
ไมต่ํากวา 3 เดือน, น้ําหนักตัวลดลงมากกวา 4.5 กิโลกรัม
ระยะนี้อาจเปนอยูนานเปนปกอนจะกลายเปนเอดสระยะ
เต็มขั้นตอไป
3.ระยะเอดสเต็มขั้น (Full Blown AIDS)
หรือ ระยะโรคเอดส ในระยะนี้ภมู ิคุมกันของรางกายจะถูก
ทําลายลงไปมาก ทําใหเปนโรคตาง ๆ ไดงาย หรือที่
เรียกวา "โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ซึ่งมีหลายชนิด แลวแตวา
จะติดเชื้อชนิดใด สวนใหญเมื่อผูเปนเอดสเขาสูระยะ
สุดทายนี้แลวโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยูไดเพียง 1-2 ป
ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับ โรคเอดส
จากขอมูลทางการแพทยระบุชัดวา เชื้อเอชไอวีไม
สามารถแพรสูกันไดโดยการติดตอในชีวิตประจําวันกับผูติด
เชื้อเอชไอวี และไมสามารถติดตอกันไดผานทางการกอด
การสัมผัสมือที่เปนการทักทายแบบชาวตะวันตก หรือการ
ปฏิสัมพันธภายนอกอื่น เชน การใชหองน้ํารวมกัน การใช
เตียงนอนรวมกัน การใชอุปกรณรับประทานอาหารหรือรถ
แท็กซี่รวมกัน

นอกจากนี้ เอชไอวีไมใชโรคติดตอทางอากาศ
เหมือนกับไขหวัด และไมติดตอผานทางแมลง หรือ ยุง
โดยทั่วไปแลวเชื้อเอชไอวีติดตอกันผานทางการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย มีขอมูลยืนยันชัดเจนวากวา
80 เปอรเซ็นต ของผูตดิ เชื้อไวรัสเอชไอวีติดจากการมี
เพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน การแลกเปลี่ยนของเหลวใน
รางกาย เชน อสุจิ เลือด หรือของเหลวในชองคลอด
นอกจากนี้เชื้อเอชไอวียังสามารถติดตอผานทางการใช
เข็ม หรืออุปกรณฉีดยารวมกันของผูใชยาเสพติด ขณะที่
ผูหญิงตั้งครรภสามารถแพรเชื้อไปสูลูกไดในระหวางการ
ตั้งครรภ การคลอดและการเลี้ยงลูกดวยน้ํานมแม
การปองกันตัวเองจาก โรคเอดส
เราสามารถปองกันโรคเอดสไดโดย
1. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ
2. รักเดียว ใจเดียว
3. กอนแตงงาน หรือมีบุตร ควรตรวจรางกาย
ตรวจเลือด และขอรับคําปรึกษาเรื่อง โรคเอดส จากแพทย
กอน
4. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และงดใชสาร
เสพติดทุกชนิด
มาชวยกันรณรงคหยุดยั้งโรคเอดส
อันตรายใกลตัวคุณ ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ดวยกันนะคะ

