
วันเอดสโลก ตรงกับวันท่ี 1 ธันวาคม กำหนดข้ึน
เ พ่ื อ ให ค น ต ร ะ ห นั ก ใน อั น ต ร า ย ข อ ง โ ร ค เอ ด ส   
ท่ีปจจุบันยังไมมียารักษาใหหาย  

     เปนท่ีทราบกันดีวา โรคเอดสเปนโรคติดตอรายแรง ท่ียัง
ไมมียาตัวใดรักษาใหหายขาดได อีกท้ังยังเปนโรคท่ีคราชีวิต
มนุษยเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชีย
ใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบโรคเอดสมากท่ีสุด 

     ดังนั้น จึงไดมีการพยายามหามาตรการเพ่ือปองกัน และ
หยุดยั้งโรคเอดสใหเปนผลสำเร็จ โดยองคการอนามัยโลก 
(WHO) ไดกำหนดใหวันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกป เปน วัน
เอดสโลก หรือ World AIDS Day ซ่ึงเริ่มครั้งแรกในวันท่ี 1 
ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

            เพ่ือใหทุกคนไดตระหนักถึงอันตรายจากการ
ติดตอของโรคเอดส และการเจ็บปวยจากโรคเอดส 

            เพ่ือสรางเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการการ
ปองกันโรคเอดสใหมากยิ่งข้ึนในสังคมทุกระดับ 

            เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรมตอตานตาง ๆ ดำเนินไป
อยางตอเนื่อง 

            เพ่ือสงเสริมใหเกิดการยอมรับ และหวงใยตอ
ผูปวยและผูติดเชื้อเอดส 

            เ พ่ื อ เผ ยแพ รค วามรู เ ก่ี ย ว กับ โรค เอดส ให
กวางขวางยิ่งข้ึน 

 

 

 

 สัญลักษณ วันเอดสโลก 

 
     สัญลักษณของวันเอดสโลก คือ โบสีแดง (Red 
Ribbon) เปนสัญลักษณท่ีใชกันท่ัวโลก เพ่ือแสดงถึงความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางผูท่ีมีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ 
(HIV-positive) กับผูท่ีตองใชชีวิตอยูรวมกับเอดสท้ังหลาย 
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 โรคเอดสเกิดข้ึนไดอยางไร? 
      โรคเอดส หรือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS : Acquired 
Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
มีชื่อวา ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟเซียนซีไวรัส (Human 
Immunodeficiency Virus :HIV) หรือเรียกยอ ๆ วา เชื้อเอช
ไอว ีโดยมีขอสังเกตงาย ๆ 3 ประการ ดังนี้ 
           ตองไดรับเช้ือไวรัสเอชไอวีเขาสูรางกาย โดยตอง
มาจากแหลงท่ีมีปริมาณเชื้อมากพอท่ีจะทำใหติด ไดแก เลือด 
น้ำอสุจ ิน้ำในชองคลอด 

           เช้ือท่ีจะทำใหติดตอไดนอกจากเรื่องปริมาณแลว 
เช้ือตองมีคุณภาพและแข็งแรง เชน ในเลือด น้ำอสุจิ น้ำใน
ชองคลอด รวมท้ังตองมีอาหารและมีสภาพท่ีพอเหมาะท่ีจะทำ
ใหเชื้อเติบโตได 

           ตองเปนชองทางท่ีทำใหเกิดการสัมผัสสงตอเช้ือ
ไดโดยตรง เชน การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน หรือการรวม 
โดยในกรณีการรวมเพศ ถาฝายชายมีเชื้ออยูเชื้ออาจจะผาน
เขาสูรางกาย ทางเยื่อบุชองคลอด หรือถาผูหญิงมีเชื้ออยู เชื้อ
อาจจะผานเขาสูรางกายทางปลายเปดขององคชาต 

  กลุมเส่ียงติดเช้ือ โรคเอดส 
          กลุมท่ีมีความเส่ียงตอการติดเช้ือ โรคเอดส หรือ 
HIV ไดแก 
           ผูสำสอนทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธกับผูมีเชื้อ
เอดส หรือกลุมรักรวมเพศ โดยจากขอมูลพบวา รอยละ 84 
ของผูติดเชื้อเอดส จะไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ 
           ผูติดยาเสพติด โดยใชกระบอกฉีดยา หรือเข็มฉีด
ยาเดียวกันกับผูปวย โรคเอดส 

           ผูท่ีไดรับเลือด หรือผลิตภัณฑจากเลือด เชน 
การใชเข็มฉีดยารวมกับผูปวยเอดส หรือรับเลือดในขณะ
ผาตัด 
           ทารกติดเชื้อเอดสจากมารดาท่ีมีเชื้อ HIV โดย
มารดาจะแพรเชื้อเอดสไปสูลูกในครรภ 

 ระยะของโรคเอดส 
          เม่ือติดเชื้อเอดสแลว 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 และมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนในเห็น 
เชน มีไขสูงเกิน 37.8 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน
ไมต่ำกวา 3 เดือน, น้ำหนักตัวลดลงมากกวา 4.5 กิโลกรัม 
ระยะนี้อาจเปนอยูนานเปนปกอนจะกลายเปนเอดสระยะ
เต็มข้ันตอไป 
           3.ระยะเอดสเต็มข้ัน (Full Blown AIDS) 
หรือ ระยะโรคเอดส ในระยะนี้ภูมิคุมกันของรางกายจะถูก
ทำลายลงไปมาก ทำใหเปนโรคตาง ๆ ไดงาย หรือท่ี
เรียกวา "โรคติดเชื้อฉวยโอกาส" ซ่ึงมีหลายชนิด แลวแตวา
จะติดเชื้อชนิดใด สวนใหญเม่ือผูเปนเอดสเขาสูระยะ
สุดทายนี้แลวโดยท่ัวไปจะมีชีวิตอยูไดเพียง 1-2 ป 

 ความเช่ือท่ีผิดเกี่ยวกับ โรคเอดส 
          จากขอมูลทางการแพทยระบุชัดวา เชื้อเอชไอวีไม
สามารถแพรสูกันไดโดยการติดตอในชีวิตประจำวันกับผูติด

เชื้อเอชไอว ีและไมสามารถติดตอกันไดผานทางการกอด 
การสัมผัสมือท่ีเปนการทักทายแบบชาวตะวันตก หรือการ
ปฏิสัมพันธภายนอกอ่ืน เชน การใชหองน้ำรวมกัน การใช
เตียงนอนรวมกัน การใชอุปกรณรับประทานอาหารหรือรถ
แท็กซ่ีรวมกัน 
          นอกจากนี้ เอชไอวีไมใชโรคติดตอทางอากาศ 
เหมือนกับไขหวัด และไมติดตอผานทางแมลง หรือ ยุง 
โดยท่ัวไปแลวเชื้อเอชไอวีติดตอกันผานทางการมี
เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย มีขอมูลยืนยันชัดเจนวากวา 
80 เปอรเซ็นต ของผูติดเช้ือไวรัสเอชไอวีติดจากการมี
เพศสัมพันธท่ีไมไดปองกัน การแลกเปล่ียนของเหลวใน
รางกาย เชน อสุจิ เลือด หรือของเหลวในชองคลอด 
นอกจากนี้เช้ือเอชไอวียังสามารถติดตอผานทางการใช
เข็ม หรืออุปกรณฉีดยารวมกันของผูใชยาเสพติด ขณะท่ี
ผูหญิงตั้งครรภสามารถแพรเชื้อไปสูลูกไดในระหวางการ
ตั้งครรภ การคลอดและการเลี้ยงลูกดวยน้ำนมแม 

 การปองกันตัวเองจาก โรคเอดส 
          เราสามารถปองกันโรคเอดสไดโดย 
           1. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ท่ีมีเพศสัมพันธ 
           2. รักเดียว ใจเดียว 
           3. กอนแตงงาน หรือมีบุตร ควรตรวจรางกาย 
ตรวจเลือด และขอรับคำปรึกษาเรื่อง โรคเอดส จากแพทย
กอน 
           4. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และงดใชสาร
เสพติดทุกชนิด 

         มาชวยกันรณรงคหยุดย้ังโรคเอดส 
อันตรายใกลตัวคุณ ในวันท่ี 1 ธันวาคมนี้ดวยกันนะคะ 


