ภาษาไทย / Taílenska

ข้ อเท็ จจริงเกี่ ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์

เอดส์นั้นเป็นโรคที่ ร้ ายแรง ซึ่ งได้ เริ่ มระบาดไปทั่วโลก
นับตั้งแต่ ปลายทศวรรษที่ สิ บเก้ า เอดส์เกิ ดขึ้ นจาก
เชื้ อไวรัส เอช ไอ วี ซึ่ งจะแพร่ เชื้ อจากบุ คคลหนึ่ ง
ไปถึ งอี กคนหนึ่ งในสถานการณ์เฉพาะ
เอช ไอ วี คื ออะไร
เชื้ อเอช ไอ วี (HIV) (เป็นคำย่ อมาจากคำว่ า Human
Immunodeficiency Virus)นั้น จะติ ดต่ อทางน้ ำกาม,
น้ ำเมื อกภายในช่ องคลอดและทางเลื อด
ซึ่ งเชื้ อนี้ จะทำให้ ระบบภู มิคุ้มกันโรค*(Ónæmiskerfi)
ภายในร่ างกายของมนุ ษย์เกิ ดการบกพร่ อง ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
จะไม่ปรากฏอาการป่ วยในปี แรกของการติ ดเชื้ อ แต่ เชื้ อไวรัสนี้
จะค่ อยๆทำลายภู มิต้านทานของร่ างกายที ละน้ อย
ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี จะมี เชื้ อไวรัสอยู่ ในร่ างกายตลอดไป
และสามารถเป็นผู้ นำเชื้ อนี้ ไปติ ดให้ กับผู้ อื่ นได้ ไปตลอดชี วต
ิ

เอดส์ คื ออะไร

ในการติ ดเชื้ อขั้นร้ ายแรงที่ สุ ด จะเรียกว่ าโรคเอดส์
หรือในภาษาอังกฤษว่ า AIDS (AIDS เป็นคำย่ อมาจากคำว่ า
Acquired Immunodeficiency Syndrome)
อาการของโรคของผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอดส์ จะปรากฏให้ เห็ นก็ ต่อเมื่ อ
ร่ างกายของผู้ ติ ดเชื้ อ มี ภูมิคุ้มกันเกิ ดการบกพร่ อง
ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี จะกลายเป็นโรคเอดส์ได้ เมื่ อระดับ
ภู มิคุ้มกันของร่ างกายลดลงไป จนกระทั่งภู มิคุ้มกันของร่ างกาย
ไม่สามารถทำลายวัตถุ ติ ดต่ อ*(Sýklar) จำพวกเชื้ อโรคต่ างๆได้
ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี จะกลายเป็นโรคเอดส์ได้ หากผู้ ป่ วย
ไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยา ตามปรกติ จะใช้ เวลาตั้งแต่
8 - 10 ปี ในการเพาะเชื้ ออยู่ ภายในร่ างกายของมนุ ษย์
จนกลายเป็นโรคเอดส์ได้ ซึ่ งก็ ขึ้นอยู่ กับความแตกต่ าง
ของแต่ ละคนอี กด้ วยว่ า ผู้ ติ ดเชื้ อได้ รับการดู แลรักษาเยียวยา
หรือไม่ ซึ่ งหากได้ รับการรักษา ผู้ ป่ วยก็ อาจยืดเวลา
การเปลี่ ยนแปลงเป็นโรคเอดส์นานออกไปได้
*คำอธิบายความหมายอยู่ ด้ านหลังของเอกสารฉบับนี้

เอช ไอ วี ติ ดต่ อได้ อย่ างไร
เอช ไอ วี จะติ ดต่ อ:

1. โดยการร่ วมเพศโดยไม่ได้ ทำการป้ องกัน ระหว่ างชายและหญิ ง
หรือชายกับชายด้ วยกัน ไม่ว่ าหญิ งหรือชายหรือใครก็ ตาม
มี สิทธิที่จะติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนี้ได้
หากว่ าได้ มี เพศสัมพันธ์กับบุ คคลที่ ติ ดเชื้ อ การติ ดเชื้ อนั้นจะติ ดโดย
การติ ดต่ อโดยตรงกับเชื้ อไวรัส ซึ่ งมี อยู่ ในเลื อด
หรือน้ ำกามของชาย หรือน้ ำเมื อกภายในช่ องคลอด
เชื้ อเอช ไอ วีนั้น สามารถที่ จะถ่ ายทอดจากผู้ ชายให้ แก่ ผู้ หญิ ง
และในกรณีเดี ยวกัน อาจถ่ ายทอดจากผู้ หญิ งให้ แก่ ผู้ ชาย
และจากผู้ ชายไปสู่ ผู้ ชายได้ ด้ วยเช่ นกัน
และจะติ ดต่ อกันง่ ายยิ่ งขึ้ นหากว่ า ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรือทั้งสองฝ่ าย
มี โรคติ ดต่ อด้ วยการร่ วมสัมพันธ์ทางเพศชนิ ดอื่ นๆอยู่ นอกจากนั้น
การมี สัมพันธ์ทางเพศด้ วยการสัมผัส ซึ่ งหมายถึ ง
การสัมผัสระหว่ างอวัยวะเพศ และปาก/ลิ้ น
ก็ สามารถที่ จะถ่ ายทอดเชื้ อโรคได้ ด้ วยเช่ นกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
หากมี รอยถลอก หรือมี แผลในปาก หรือที่ อวัยวะเพศ
ก็ จะมี โอกาสติ ดเชื้ อได้ สู ง
2. โดยการใช้ หลอดหรือเข็ มฉี ดยา ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีอยู่

3. โดยการถ่ ายเลื อด ถ้ าหากว่ ามี เชื้ อเอช ไอ วีอยู่ ในเลื อดนั้นๆ
4. ระหว่ างมารดาไปถึ งบุ ตรในช่ วงตั้งครรภ์, ในช่ วงคลอด
หรือในช่ วงการให้ นมแก่ บุ ตร

เอช ไอ วี จะไม่ติ ดต่ อ
ในการพบปะสังสรรค์ทั่วๆไป
ทางผิ วหนังที่ ไม่แตกหรือมี แผล
ทางอากาศและน้ ำ
ทางแมลงกัดหรือต่ อย
ทางอาหารและเครื่ องดื่ ม
ทางแก้ วน้ ำ, จานชาม หรือภาชนะอื่ นๆที่ จัดอยู่ ในประเภทเดี ยวกัน
โดยผ่ านทางผ้ าปู ที่นอน, ผ้ าเช็ ดตัว หรือสิ่ งอื่ นๆที่ จัดอยู่ ในประเภทเดี ยวกัน
โดยผ่ านทางที่ นั่งบนโถส้ วม หรืออ่ างอาบน้ ำ
โดยการจูบ
โดยการจามหรือไอ
ทางเหงื่ อ
ทางน้ ำมู กและน้ ำตา
ทางการจับมื อ
ที่ ประเทศไอซ์แลนด์นี้ ไม่ต้ องกลัวว่ า จะมี อันตรายจากการติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
จากโรงพยาบาล, จากการรักษาพยาบาลหรือตามคลี นิคแพทย์ หรือสถานพยาบาล
ทุ กแห่ ง ไม่ว่ าจะทางการบริจาคหรือรับบริจาคเลื อด เพราะจะมี การตรวจสอบ
หาเชื้ อ เอช ไอ วี จากการรับบริจาคเลื อดอย่ างละเอี ยด และจะทำการฆ่าเชื้ อก่ อน

จะทำการหลี กเลี่ ยงการติ ดต่ อได้ อย่ างไร

วัสดุ ที่ สามารถป้ องกันการติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น ได้ แก่ ถุ งยางอนามัย
ซึ่ งถุ งยางอนามัยยังจะช่ วย ป้ องกันโรคที่ ติ ดต่ อโดยทาง
มี เพศสัมพันธ์อี กด้ วย ได้ แก่ โรคงูสวัด(สังคัง), เริมที่ อวัยวะสื บพันธุ์ ,
โรคคลามี เดี ย และโกโนเรีย(โรคหนองใน) และยังช่ วยป้ องกัน
การตั้งครรภ์อี กด้ วย หากมี เพศสัมพันธ์โดยใช้ ปาก ก็ ควรที่ จะ
ใส่ ถุ งยางอนามัยด้ วยเช่ นกัน และควรปฏิ บัติ ตามคำแนะนำ
ในการใช้ ถุ งยางอย่ างเคร่ งครัด
ยาคุ มกำเนิ ดและห่ วงคุ มกำเนิ ดนั้น ใช้ เพื่ อการป้ องกันการตั้งครรภ์
เพี ยงเท่านั้น ไม่สามารถป้ องกันโรคที่ ติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ได้
ผู้ ที่ เสพยาเสพติ ดด้ วยการใช้ เข็ มฉี ดยานั้น ไม่ควรใช้ หลอด
หรือเข็ มฉี ดยาร่ วมกับผู้ อื่ น
การรักษาด้ วยยาสำหรับหญิ งตั้งครรภ์ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น
จะช่ วยให้ บุ ตรมี โอกาสที่ จะติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
ในขณะอยู่ ในครรภ์มารดา หรือในตอนคลอดน้ อยลงอย่ างมาก ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่ างยิ่ ง
ที่ มารดาจะต้ องมารับการรักษาเยียวยาอย่ างสม่ำเสมอ

การรักษา
ปัจจุ บันยังไม่มี วัคซี นชนิ ดใด ช่ วยป้ องกันการติ ดต่ อ
เชื้ อเอช ไอ วี และยังไม่มี ยาชนิ ดใด ที่ สามารถกำจัด
เชื้ อไวรัสชนิ ดนี้ ให้ ออกไปจากร่ างกายได้ ดังนั้น
จึงยังไม่สามารถ ที่ จะรักษาโรคนี้ ให้ หายขาดได้

แต่ ยังมี ยาที่ สามารถหยุ ดระงับการพัฒนาตัว ของเชื้ อไวรัส
ในเลื อดได้ เพี ยงเท่านั้น และยายังจะช่ วยกระตุ้ นให้ ร่ างกาย
สร้ างระบบภู มิต้านทานภายในร่ างกายขึ้ น เพื่ อเป็นการ
ต่ อต้ านการติ ดเชื้ อ*(Sýking) เอช ไอ วี หรือเชื้ อโรค
ให้ ลดน้ อยลง และยังช่ วยลดภาวะการติ ดเชื้ อ ช่ วยยืดชี วต
ิ
ให้ ยาวนานขึ้ น และเพิ่ มเติ มคุ ณภาพชี วต
ิ ให้ กับผู้ ป่ วย
ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น เกิ ดจากสาเหตุ ของระบบภู มิคุ้มกัน
ของร่ างกายลดลง จนไม่สามารถต่ อต้ านเชื้ อโรคต่ างๆได้
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่ างยิ่ ง ที่ จะต้ องใช้ ยาเข้ ามาช่ วยเหลื อ

สิ่ งที่ สำคัญคื อ ควรที่ จะทำการตรวจสอบเชื้ อเอช ไอ วี
เสี ยแต่ เนิ่ นๆ เพราะจะทำให้ ง่ ายในการรักษา การใช้ ยานั้น
จะต้ องอยู่ ในความดู แล ของแพทย์อย่ างเคร่ งครัด
ผู้ ป่ วยที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น
จะอยู่ ในความดู แลอย่ างพิ เศษจากนักแนะแนว
และแพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญ, จะได้ รับการตรวจเช็ คอย่ างสม่ำเสมอ
และได้ รับยาต่ อต้ านเชื้ อเอช ไอ วี
โดยผู้ ป่ วยไม่ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายแต่ อย่ างใด

แม้ ว่ าในปัจุ บันนี้ เรามี ยาที่ ช่ วยต่ อต้ านเชื้ อเอช ไอ วีแล้ วก็ ตาม
ผู้ ป่ วยที่ ติ ดเชื้ อก็ ได้ เสี ยชี วต
ิ ลงไปไม่น้ อย
ผู้ ป่ วยบางคนไม่สามารถทนต่ อวิธีการรักษาหรือยาได้
หรือบางที ภายในร่ างกายของผู้ ป่ วยบางคน เชื้ อได้ ก่ อตัว
และสร้ างเกราะป้ องกันขึ้ นอย่ างแข็ งแรง จนยาไม่สามารถ
ที่ จะแทรกซึ ม เข้ าไปกระตุ้ นให้ ร่ างกายสร้ างภู มิคุ้มกันขึ้ นได้
ผู้ ป่ วยจะได้ รับการรักษาด้ วยยาไปตลอดชี วต
ิ และมี อุปสรรค์
มากมายในหลายๆด้ าน และค่ าใช้ จ่ ายในการดู แลรักษาผู้ ป่ วย
นี้ ก็ สูงมากสำหรับสังคม ฉะนั้นสิ่ งที่ สำคัญที่ สุ ดคื อ
ควรทำการป้ องกันไว้ ก่ อน เพื่ อความปลอดภัย

นอกเหนื อไปจากการใช้ ยาแล้ ว การใช้ ชี วต
ิ หรือความเป็นอยู่
ของผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น ยังมี ผลกระทบต่ อโรคนี้
ด้ วยเช่ นกัน ดังนั้นสิ่ งที่ สำคัญของผู้ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
คื อจะต้ องดู แลเอาใจใส่ ตัวเอง
และปฏิ บัติ ตามที่ แพทย์แนะนำอย่ างเคร่ งครัด
หากผู้ ติ ดเชื้ อให้ ความร่ วมมื อเป็นอย่ างดี ในการรักษา
ก็ จะทำให้ ผู้ ติ ดเชื้ อ สามารถที่ จะมี ชีวต
ิ อยู่ อย่ างสุ ขสบาย
ต่ อไปได้ หลายปี
*คำอธิบายความหมายอยู่ ด้ านหลังของเอกสารฉบับนี้

การตรวจหาเชื้ อเอช ไอ วี
เมื่ อเกิ ดติ ดเชื้ อเอช ไอ วี ร่ างกายก็ จะสร้ างวัตถุ ต่ อต้ าน*(mótefni)
เชื้ อไวรัสขึ้ น แต่ วัตถุ ต่ อต้ านหรือทำลายนี้ ไม่สามารถที่ จะทำลาย
เชื้ อไวรัสให้ ออกไปจากร่ างกายได้ แต่ วัตถุ ต่ อต้ านนี้ เอง
ที่ ทำให้ ทราบว่ า ร่ างกายติ ดเชื้ อหรือไม่ โดยสามารถตรวจวัดหา
วัตถุ ต่ อต้ านได้ หลังจากที่ ติ ดเชื้ อนี้ ตั้งแต่ 3 ถึ ง 6 อาทิ ตย์ขึ้ นไป
ในการวัดระดับของวัตถุ ต่ อต้ านนี้ ทำได้ ด้ วยการตรวจเลื อดจากแขน
และจะใช้ เวลาในการตรวจสอบประมาณหนึ่ งอาทิ ตย์
ถ้ าหากผลการตรวจออกมาว่ า เลื อดติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
ก็ จะต้ องทำการตรวจเลื อดอี กครั้ง เพื่ อเป็นการยืนยัน

บุ คคลทุ กคนมี อิสระที่ จะขอรับการตรวจเลื อด เพื่ อวัดระดับของ
วัตถุ ต่ อต้ านเอช ไอ วีได้ ซึ่ งหมายความว่ า จะไม่มี การบังคับให้
ตรวจเลื อด และทุ กคนที่ ได้ รับการตรวจเลื อดนั้น ก็ จะต้ องทราบ
ข้ อมู ลเกี่ ยวกับการตรวจเลื อดว่ า ตรวจเลื อดเพื่ อเหตุ ผลอะไร
สำหรับผู้ ตั้งครรถ์ ก็ จะได้ รับข้ อเสนอในตอนไปฝากครรภว่ า
มี ความประสงค์จะตรวจเลื อดหาเชื้ อเอช ไอ วีหรือไม่
ในกรณีของการยื่ นคำร้ อง ขอใบอนุ ญาตเข้ าประเทศ หรือเข้ ามา
อาศัยอยู่ ที่ ประเทศไอซ์แลนด์นั้น ไม่มี กฏเกณฑ์บังคับให้ ผู้ ขออนุ ญาต
ต้ องทำการตรวจหาเชื้ อเอช ไอ วีในใบคำร้ องแต่ อย่ างไร

ทุ กคนที่ คิ ดว่ า อาจจะติ ดเชื้ อเอช ไอ วี อันเนื่ องมาจากกรณีใดๆก็ ตาม
ก็ สามารถที่ จะขอตรวจเลื อดได้ โดยไม่ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายใดๆทั้งสิ้ น
ซึ่ งสามารถที่ จะขอตรวจได้ จากแพทย์ทุ กท่าน แพทย์จะเก็ บข้ อมู ล
และผลการตรวจสอบ เกี่ ยวกับการตรวจหาเชื้ อเอช ไอ วี ของท่าน
ไว้ เป็นความลับ
ท่ านสามารถที่ จะขอตรวจหาเชื้ อได้ ตามสถานที่ ดังต่ อไปนี้ :

• ตามสถานพยาบาลทุ กแห่ งทั่วประเทศ (Heilsugæslustöðvar landsins)
• สถาบันโรคผิ วหนัง- และโรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธ์ (Húð- og kynsjúkdómadeild)
โรงพยาบาล Landspítali- háskólasjúkrahús (LSH) ที่ ตั้ง Þverholt 18, 105 Reykjavík
หมายเลขโทรศัพท์ 543 6050 (จะต้ องโทรจองเวลาก่ อน)
• แผนกคนไข้ นอก กองควบคุ มโรคติ ดต่ อ LSH (Göngudeild smitsjúkdóma LSH) ที่ ตั้ง
Fossvogi, 108 Reykjavík หมายเลขโทรศัพท์ 543 2040 (จะต้ องโทรจองเวลาก่ อน)
• สถาบันวิจัย LSH (Rannsóknastofa LSH) ที่ ตั้ง Fossvogi, หมายเลขโทรศัพท์ 543 5600
สามารถติ ดต่ อขอทำการตรวจได้ ด้ วยการโทรจองเวลา ตั้งแต่ จันทร์ ถึ งศุ กร์
เวลา 8:00 – 18:00 น.

*คำอธิบายความหมายอยู่ ด้ านหลังของเอกสารฉบับนี้

เมื่ อผลการตรวจเอช ไอ วีเป็นลบ (หรือไม่ติ ดเชื้ อ)
เมื่ อตรวจร่ างกายแล้ ว ไม่พบวัตถุ ต่ อต้ าน หมายความว่ าผลเป็นลบ
หรือไม่ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั่นเอง แต่ ถ้ าหากว่ าร่ างกาย
เกิ ดติ ดเชื้ อเอช ไอ วี ภายในอาทิ ตย์ที่ ทำการตรวจ
ก็ จะตรวจไม่พบวัตถุ ต่ อต้ านในเลื อดแต่ อย่ างไร
ดังนั้น ถ้ าจะให้ เป็นการมั่นใจ จึงควรที่ จะ
ทำการตรวจเลื อดซ้ ำอี กครั้ง หลังจาก 3 – 4 เดื อน

ควรคำนึ งไว้ ว่ าถึ งแม้ ร่ างกาย จะยังไม่ทันได้ สร้ างวัตถุ ต่ อต้ านขึ้ นมา
หลังจากเริ่ มติ ดเชื้ อใหม่ๆ ในระยะเวลาที่ ร่ างกายยังไม่ได้
สร้ างวัตถุ ต่ อต้ านนี้ ท่านก็ สามารถที่ จะนำเชื้ อนี้ ไปติ ดให้ กับผู้ อื่ น
ได้ เช่ นกัน การที่ ผลตรวจสอบออกมาเป็นลบนั้น ไม่ได้ ประกันว่ า
ท่านจะไม่ติ ดเชื้ อในอนาคฅ ดังนั้น เพื่ อความปลอดภัยของท่าน
สมควรป้ องกันโดยใช้ ถุ งยางอนามัย
และไม่ใช้ หลอดหรือเข็ มฉี ดยาร่ วมกับผู้ อื่ น

เมื่ อผลการตรวจเอช ไอ วีเป็นบวก (หรือติ ดเชื้ อ)
หากตรวจพบวัตถุ ต่ อต้ านในร่ างกายของท่าน หมายความว่ า
ท่านติ ดเชื้ อเอช ไอ วี ดังนั้นถึ งแม้ ว่ า ร่ างกายของท่านได้ ทำการ
สร้ างวัตถุ ต่ อต้ านขึ้ นมาแล้ ว แต่ ไม่ได้ หมายความว่ า วัตถุ ต่ อต้ านนี้
จะไปทำลายเชื้ อไวรัสนี้ ได้ และท่านยังสามารถที่ จะน้ ำเชื้ อนี้
ไปติ ดให้ กับผู้ อื่ นได้ ด้ วยเช่ นกัน

เมื่ อได้ ทำการตรวจวัดหาวัตถุ ต่ อต้ าน และมี ผลเป็นบวก ผู้ ติ ดเชื้ อ
ก็ จะถู กส่ งตัวไปยัง แพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับโรคติ ดต่ อ
ซึ่ งแพทย์สามารถที่ จะ ตอบคำถามที่ ข้ องใจต่ างๆ และให้ คำแนะนำว่ า
ผู้ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี จะต้ องปฏิ บัติ ตัว ในการดำเนิ นชี วต
ิ ประจำวันอย่ างไร
ผู้ ติ ดเชื้ อฯจะได้ รับคำแนะนำ, ความช่ วยเหลื อ และข้ อมู ลต่ างๆ
จากนักสังคมสงเคราะห์
ผู้ ที่ ทราบว่ าเกิ ดติ ดเชื้ อเอช ไอ วี ส่ วนใหญ่ยังสามารถที่ จะทำงาน
หรือเรียนหนังสื อได้ ตามปรกติ เหมื อนเดิ ม แต่ อาจจะต้ อง
ทำการเปลี่ ยนแปลง วิธีการดำเนิ นชี วต
ิ ประจำวันที่ จำเป็นบางส่ วน
สิ่ งแรกคื อ จะต้ องคอยระมัดระวัง ที่ จะไม่นำเชื้ อไปติ ดให้ กับผู้ อื่ น
สิ่ งต่ อไปได้ แก่ ผู้ ติ ดเชื้ อฯจะต้ องหมั่นไปติ ดต่ อกับสถาบันอนามัย
ไปพบแพทย์เป็นประจำไม่ขาด และควรที่ จะปฏิ บัติ ตามคำแนะนำ
ของแพทย์ และให้ ความร่ วมมื ออย่ างเคร่ งครัด

ผลอันเกิ ดจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อเอดส์
ที่ ประเทศไอซ์แลนด์

เมื่ อต้ นปี 2003 นี้ ที่ ประเทศไอซ์แลนด์ ได้ ตรวจพบผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีจำนวน 161 คน
นับจากในช่ วง 20 ปี ที่ผ่ านมาของการเริ่ มแพร่ ระบาดของโรค ประชากรที่
ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี มี จำนวน 53 คน และที่ ต้ องเสี ยชี วต
ิ ลง อันเนื่ องมาจากเอดส์นั้น
มี จำนวน 36 คน จำนวนผู้ ที่ ติ ดเชื้ อได้ เพิ่ มจำนวนสู งขึ้ นในช่ วงปี 1993 แต่ ในปี 1996
จำนวนผู้ ติ ดเชื้ อ และเสี ยชี วต
ิ ได้ ลดจำนวนลง ซึ่ งหมายความว่ า ยาที่ ใช้ รักษาโรคนี้
มี ผลในการยับหยั้ง หรืิอทำให้ โรคทุ เราลงได้
ในปี ที่ผ่ านๆมานี้ ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อส่ วนใหญ่นั้น จะเป็นคู่ หญิ งชายปรกติ รรมดา ซึ่ งแตกต่ าง
ไปจากอดี ตที่ ผ่ านมา นับตั้งแต่ เริ่ มเกิ ดการแพร่ ระบาดของโรค ซึ่ งผู้ ที่ ติ ดเชื้ อในอดี ตนั้น
มักจะเป็นกลุ่ มรักร่ วมเพศที่ เป็นชาย และจะติ ดโรคจากการมี เพศสัมพันธ์ระหว่ างกัน
ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีส่วนใหญ่นั้น จะอยู่ ในวัยระหว่ าง 25 – 29 ปี
และผู้ ป่ วยที่ กลายเป็นโรคเอดส์ ส่ วนใหญ่จะอยู่ ในระหว่ างอายุ 35 – 39 ปี
ทั่วโลก

ถ้ าจะกล่ าวถึ งภายในโลกนี้ เชื้ อเอช ไอ วี และเอดส์นั้น นับเป็นปัญหาที่ ใหญ่
ของชาวโลก หากเทีี ยบกับในประเทศของเรา และในช่ วงเวลายี่ สิ บปี ที่ผ่ านมานี้
ประชากรของโลก ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วีนั้น มี จำนวนมากกว่ า 60 ล้ านคน แต่ ในช่ วง
ต้ นปี 2003 จำนวนประชากร 42 ล้ านคนที่ เป็นทั้งเพศชาย, เพศหญิ ง และเด็ ก
ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี หรือเอดส์ ซึ่ งยังมี ชีวต
ิ อยู่ และมี ประชากรจำนวนมากกว่ า
20 ล้ านคนที่ ต้ องเสี ยชี วต
ิ ไป เพราะสาเหตุ มาจาก การติ ดเชื้ อเอช ไอ วี หรือเอดส์
และจะกล่ าวได้ ว่ าในขณะนี้ ประชากรของโลก จำนวน 1.2% ที่ มี อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี และเอดส์ แต่ ว่ ามี เพี ยง 10 – 20% ของประชากรของโลกเท่านั้น
ที่ ทราบว่ าตนเองติ ดเชื้ อเอช ไอ วี

ในช่ วงปี 2002 ประชากรของโลกจำนวน 5 ล้ านคนที่ ติ ดเชื้ อ และมี ประมาณ 3 ล้ านคน
ที่ ต้ องเสี ยชี วต
ิ ลง และในปี นี้ระดับการเสี ยชี วต
ิ ของประชากร ที่ ต้ องเสี ยชี วต
ิ เพราะ
ติ ดเชื้ อฯนี้ มี จำนวนมากที่ สุ ดเท่าที่ เคยมี ในบางเขตของโลกนั้น จะเป็นสิ่ งปรกติ ธรรมดา
ที่ ประชากรต้ องเสี ยชี วต
ิ ลงเพราะติ ดเชื้ อเอดส์ และในบางประเทศ ระดับการเสี ยชี วต
ิ
ของประชากร อันเนื่ องมาจากการติ ดเชื้ อฯ ก็ มีจำนวนเพิ่ มขึ้ นอย่ างมาก จนทำให้ ค่ าเฉลี่ ย
ในการมี อายุ ยืนของประชากร ลดลงไปถึ ง 10 ปี หรือประมาณนั้น
ประมาณ 70% ของผู้ ใหญ่และเด็ กของโลก ซึ่ งมี ถิ่นฐานอยู่ แถบอาฟริกา
ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี และในแถบที่ มี การติ ดเชื้ ออย่ างสู งสุ ดได้ แก่
เขตเอเซี ยตอนใต้ และ แถบรัสเซี ย
โรคเอดส์นั้น ไม่เพี ยงแต่ เป็นปัญหาด้ านสาธารณสุ ขของโลกเพี ยงเท่านั้น โรคนี้ ยังเป็นตัว
สร้ างปัญหาสำคัญให้ กับสังคม และทำให้ เศรษฐกิ จล้ าหลังหรือหยุ ดอยู่ กับที่ , เกิ ดผลกระทบ
ที่ มี ต่อสังคม และการพัฒนาประเทศในด้ านต่ างๆอย่ างมาก เพราะว่ า ผู้ ที่ ติ ดเชื้ อเอช ไอ วี
นั้น ส่ วนใหญ่จะเป็นเยาวชน ที่ เป็นแรงงานของชาติ ซึ่ งหมายถึ งโลกจะต้ องสู ญเสี ย
ทรัพยากรบุ คคล ที่ จะเป็นอนาคตของชาติ ลงไป และยังสู ญเสี ยทางด้ านเศรษฐกิ จอี กด้ วย
สิ่ งเหล่ านี้ ก็ จะทำให้ เกิ ดความขัดสนขึ้ น และก็ จะแพร่ กระจายไปทั่วทุ กมุ มโลก

ความคิ ดที่ เป็นอคติ นั้น ไม่ได้ ช่ วยป้ องกันหรือสร้ างสรรค์

คน

น

ป

คน

า

ลี่ ย

ตัว
ทบ
อ วี

ย

ความหมายของคำ
วัตถุ ต่ อต้ านเชื้ อโรค (Mótefni)
วัตถุ ซึ่ งร่ างกายสร้ างหรือผลิ ตขึ้ นมา เพื่ อมาทำลายวัตถุ ติ ดต่ อหรือเชื้ อโรค
ที่ เข้ ามาในร่ างกาย โดยร่ างกายจะสร้ างวัตถุ ต่ อต้ านเชื้ อโรคขึ้ นมาทุ กครั้ง
เมื่ อร่ างกายเกิ ดติ ดเชื้ อต่ างๆนานาชนิ ด ดังเช่ นร่ างกายจะสร้ างวัตถุ ต่ อต้ านของ
ตัวเองสำหรับเอช ไอ วี
ระบบภู มิคุ้มกันโรค (Ónæmiskerfi)
ภู มิต้านทานของร่ างกาย ที่ ทำปฏิ กริยาต่ อต้ านกับเชื้ อแบคที เรีย,
เชื้ อไวรัสและเชื้ อรา ภู มิคุ้มกันของร่ างกาย จะคอยป้ องกันการติ ดเชื้ อ
จากวัตถุ ติ ดต่ อต่ างๆที่ เราสัมผัส
การติ ดเชื้ อ (Sýking)
โรคซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการติ ดเชื้ อต่ างๆ

วัตถุ ติ ดต่ อหรือเชื้ อโรค (Sýklar)
ได้ แก่ เชื้ อแบคที เรีย, เชื้ อไวรัสและเชื้ อรา ซึ่ งเชื้ อเหล่ านี้ จะเป็นตัวนำ
ทำให้ เกิ ดโรค โดยผ่ านเข้ ามาทางร่ างกาย ทางอากาศที่ เราหายใจเข้ าไป,
ทางอาหารและน้ ำ และทางการมี เพศสัมพันธ์ หรือทางเลื อด
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กรมการแพทย์ (Landlæknisembættið)
ศู นย์ป้ องกันโรค(Sóttvarnalæknir)
Austurströnd 5
170 Seltjarnarnes
หมายเลขโทรศัพท์: 510 1900
แฟกส์: 510 1920
โฮมเพจ: www.landlaeknir.is

เว็บไซต์:

www.aids.is
www.folkehelsa.no
www.cdc.gov/hiv
www.unaids.org
www.who.int

