รวมแรงรวมใจ ปองกันเอชไอวีเอดส
เชื อเอชไอวี เป็ นเชื อไวรั สที เป็ นสาเหตุ ของภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ อง หรื อเอดส์ ( AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune
Deficiency Syndrome ) ซึ งหมายถึง ภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ องทีเกิดจากการติดเชือเอชไอวีนนั ส่ งผลกระทบต่อชี วิตของเด็กที
ติดเชื อและครอบครัวในทุกประเทศทัวโลก มีเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี จํานวนมากกว่า ๒ ล้านคน ติดเชื อนี และมีเด็กหลาย
ล้านคนทีไม่ได้ติดเชือ แต่ได้รับผลกระทบจากการทีสมาชิ กในครอบครัวติดเชือ นอกจากนัน เด็กกว่า ๑๗.๕ ล้านคนเป็ น
เด็กกําพร้ า เพราะพ่อหรื อแม่เสี ยชี วิตจากการติดเชื อเอชไอวี มีการคาดประมาณว่ามากกว่า ๑๔ ล้านคนอยู่ในแถบทวีป
แอฟริ กา (ข้อมูลล่าสุ ด ปี ค.ศ. ๒๐๐๗)
ประเทศไทย มีรายงานการติดเชือเอชไอวีครังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเริ มระบาดในกลุ่มชายรักร่ วมเพศ ผูใ้ ช้เข็มฉี ดยา
เสพติด และ หญิงบริ การทางเพศก่อน แล้วจึงกระจายสู่ กลุ่มประชาชนทัวไป ซึ งจํานวนผูต้ ิดเชือเอชไอวีรายใหม่ยงั คงเพิมขึน
ทุกปี โดยมีจาํ นวนเพิมขึนผูต้ ิดเชื อประมาณ ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี และปั จจุบนั คาดว่า มีประชากรทีติดเชื อเอชไอวี ประมาณ
ร้อยละ๑.๕๕ ของประชากรทัวประเทศ ทียังมีชีวติ อยูป่ ระมาณ ๕ แสนคน โดย ๒ ใน ๓ ของผูท้ ีติดเชือเอชไอวี ไม่ทราบว่า
ตัว เองติ ด เชื อ ข้อ มู ล จากรายงานความก้ า วหน้ า ระดับ ประเทศ
การดํา เนิ น งานตามปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยโรคเอดส์
UNGASS Report ปี พ.ศ ๒๕๕๒ รายงานว่ามีเด็กกําพร้าทีได้รับผลกระทบจากการทีพ่อหรื อแม่เสี ยชี วิตด้วยโรคเอดส์
๓๘๐,๐๐๐ ราย เด็กติดเชือ ๒๐,๐๐๐ ราย นอกจากนัน ในหญิงตังครรภ์ มีอตั ราการติดเชือเอชไอวีในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ
๐.๖๔ และ พบว่าทารกทีเกิ ดจากแม่ทีติดเชื อเอชไอวี มีอตั ราการติดเชื อเอชไอวี ร้ อยละ ๕.๘ (ข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๔๙๒๕๕๐) ประเทศไทยมีนโยบายทีครอบคลุมทังประเทศในการดูแลรักษาหญิงตังครรภ์และทารกทุกคน เพือป้ องกันการติด
เชื อเอชไอวีจากแม่สู่ ทารก และปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยเริ มนโยบายการให้ยาต้านไวรัสประสิ ทธิ ภาพสู งแก่หญิง
ตังครรภ์ทุกราย คาดว่า ในอนาคต อัตราการติดเชือจากแม่สู่ ทารกจะลดลงเหลือตํากว่าร้อยละ ๒
การติดเชื อเอชไอวีในเด็ก เป็ นผลเสี ยร้ายแรงต่อร่ างกาย แสดงอาการได้รวดเร็ ว โดยเฉพาะเด็กเล็ก ทารกทีไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี กว่าครึ งหนึ งจะเสี ยชี วิตภายใน ๒ ปี แรก การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่เด็กอย่างเหมาะสมสามารถช่ วยให้
ภูมิคุม้ กันของเด็กดี ขึน เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง ในอดี ตยังไม่มียาต้านไวรัสใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ผูป้ ่ วยเด็กมักได้รับการ
รักษาทีล่าช้า คือกว่าจะได้รับยาต้านไวรัส เด็กก็อยูใ่ นช่วงอายุ ๕ -๙ ปี แล้ว ซึ งถือว่าช้าเกินไป ทําให้เด็กบางคนอาจป่ วยหรื อ
เสี ยชีวติ ก่อนได้รับการรักษา
แม้การติดเชือเอชไอวีจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถรักษาเพือควบคุมอาการไว้ได้ หากเด็กทีติดเชือเอชไอวี
ได้รับยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสมตังแต่วยั ทารก ก็จะสามารถเจริ ญเติบโต มีพฒั นาการทีดี มีสุขภาพแข็งแรงใกล้เคียงกับเด็ก
ปกติ เรี ยนหนังสื อได้ มีอนาคตทีดีได้
ครอบครัวและชุมชน มีส่วนสําคัญในการดูแลเด็กทีติดเชือเอชไอวี หรื อเด็กทีได้รับผลกระทบจากการติดเชือ ครอบครัวควร
ได้รับการสนับสนุนเพือให้สามารถอบรมเลียงดูเด็กให้อยูใ่ นสิ งแวดล้อมทีปลอดภัย รวมทังพ่อแม่ทีติดเชื อเอชไอวีก็ควรจะ
ดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรง เพือดูแลลูกทีติดเชือในระยะยาวได้ และจะส่ งผลทีดีต่อการเจริ ญเติบโต พัฒนาการ

และ ความมันคงในชีวติ ของเด็ก ส่ วนเด็กทีครอบครัวไม่อบอุ่น จะมีความเสี ยงต่อการถูกเอาเปรี ยบและถูกรังเกียจจากสังคม
ได้
ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ ๘๕ ของผูท้ ีติดเชื อเอชไอวี อยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๔๕ ปี (ข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข) และ ร้อยละ ๔๕ ของผูป้ ่ วยทีติดเชื อเอชไอวีรายใหม่จะอยูใ่ นช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี โดย
กลุ่มผูห้ ญิงวัยรุ่ นนัน มีอตั ราการติดเชือมากกว่าผูช้ าย ดังนัน จึงควรให้การศึกษาเพือให้ขอ้ มูลความรู ้ แก่เด็ก วัยรุ่ น และ
หนุ่มสาว ได้ทราบถึงวิธีการทีจะใช้ชีวติ อย่างปลอดภัยจากการติดเชือเอชไอวี
รัฐบาล ชุ มชน หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรการกุศล ควรมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลความรู ้เกียวกับการป้ องกันการติด
เชื อเอชไอวีแก่ประชาชน รวมทังให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยและเด็กทีติดเชือเอชไอวีให้ได้รับการดูแลรักษาทีเหมาะสม เพือ
ช่วยลดการเกิดการติดเชือเอชไอวี

ข้ อมูลสนับสนุน
เอดส์ หรื อภาวะภููมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากเชือไวรัสเอชไอวี เป็ นโรคที
สามารถป้ องกันและรักษาได้ แต่ไม่หายขาด สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่สู่ลูก และทางเลือดทีมีเชือเอชไอวี แต่
ไม่ติดต่อกันทางสัมผัสทัวไป และวิธีอืนๆ นอกเหนือจากนี
หากต้องการทราบถึงวิธีการป้ องกันการติดเชือเอชไอวี หรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชือเอชไอวี ควรขอคําปรึ กษาจากเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ข หรื อ หน่ วยงานที ทํางานด้านเอดส์ เพือขอรับข้อมูลเกี ยวกับการป้ องกันการติดเชื อเอชไอวี และคําแนะนํา
เกียวกับสถานทีทีสามารถตรวจหาการติดเชือเอชไอวี ให้คาํ ปรึ กษา ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือได้
หญิงตังครรภ์ทุกราย ต้องได้รับคําแนะนําและตรวจการติดเชือเอชไอวี ให้เร็ วทีสุ ด ตังแต่ระยะแรกของการตังครรภ์ โดย
สามีควรไปรับการตรวจการติดเชือด้วย หญิงตังครรภ์ทีคิดว่าตนเอง หรื อคู่สมรส มีความเสี ยงต่อการติดเชือ ควรได้รับการ
ปรึ กษาเกียวกับวิธีป้องกันการติดเชือเอชไอวี นอกจากนี คู่สมรสควรได้รับคําแนะนําและตรวจการติดเชือเอชไอวีก่อนการ
แต่งงาน และควรมีการวางแผนครอบครัว
เด็กทุกคนทีเกิดจากแม่ทีติดเชือเอชไอวี หรื อ พ่อแม่มีอาการของการติดเชือเอชไอวี ควรได้รับการตรวจหาเชือเอชไอวี เมือ
ผลทดสอบพบว่าเด็กมีการติดเชือ ควรส่งต่อให้เด็กได้รับการติดตามดูแลรักษา และได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ วทีสุด
พ่อแม่ ผูด้ ูแลเด็ก และครู ควรพูดคุยกับเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่ นทังหญิงและชายเพือให้ตระหนักถึงเรื องความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือน พฤติกรรมทางเพศทีเหมาะสม ความเสี ยงของการติดเชือทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเอชไอวี และการตังครรภ์โดยไม่
พร้อม เด็กจะได้ป้องกันตนเอง ไม่ประมาท และรู ้จกั หลีกเลียงจากความรุ นแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเพศสัมพันธ์
ทีไม่ปลอดภัยได้
การป้ องกันการติดเชือเอชไอวีทาํ ได้ โดยมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครัง และไม่ใช้เข็มฉี ดยา
และของมีคมร่ วมกับผูอ้ ืน
เด็กและวัยรุ่ น ควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีเกียวข้องกับการป้ องกันการติดเชือเอชไอวี และการดูแลผูท้ ีได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ ทังในโรงเรี ยนและในชุมชน

ผูต้ ิดเชือทุกคนควรทราบสิ ทธิของตนเอง ผูต้ ิดเชือและเด็กทีได้รับผลกระทบต้องได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ และสวัสดิการทาง
สังคม
ไม่ควรรังเกียจ ประณาม ตีตรา แบ่งแยก หรื อเลือกปฏิบตั ิกบั เด็กและผูต้ ิดเชือเอชไอวี

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เอดส์ หรือภาวะภููมิค้ ุมกันบกพร่ อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากเชื6อไวรัสเอชไอวี
เป็ นโรคทีสามารถป้องกันและรักษาได้ แต่ ไม่ หายขาด สามารถติดต่ อได้ ทางเพศสั มพันธ์ จากแม่ ส่ ู ลูก และทางเลือดทีมีเชื6อ
เอชไอวี แต่ ไม่ ติดต่ อกันทางสั มผัสทัวไป และวิธีอืนๆ นอกเหนือจากนี6
ผูท้ ี ติ ดเชื อเอชไอวี สามารถมี ชีวิตที ยืนยาวได้ โดยไม่แสดงอาการของโรค ดู ภายนอกจะดู แข็ง แรงเหมื อนคนทัวไป
โดยเฉพาะผูท้ ีได้รับยาต้านไวรัส แต่ก็ยงั สามารถแพร่ เชือไปสู่ ผอู ้ ืนได้
เอดส์ คือ อาการระยะท้ายของการติดเชื อเอชไอวี ผูท้ ีเกิ ดภาวะภูมิคุม้ กันบกพร่ องแล้ว จะมีสุขภาพทีอ่อนแอ เนื องจาก
ร่ างกายไม่มีภูมิคุม้ กันทีจะสู ้กบั เชื อโรค ผูใ้ หญ่ทีติดเชื อเอชไอวี หากไม่ได้รับยาต้านไวรัสจะเกิดโรคเอดส์ ภายใน ๗ ถึง ๑๐
ปี หลังจากได้รับเชือ แต่สาํ หรับเด็กอาจเกิดเร็ วกว่านัน ปั จจุบนั ยังไม่มียาทีรักษาการติดเชือเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ ให้หายขาด
ได้ แต่ยาสามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีอายุทียืนยาวขึนได้ ซึ งทางทีดีทีสุ ดคือ การป้ องกันไม่ให้ติดเชือ
เชือเอชไอวี สามารถติดต่อได้ ๓ ทาง หลัก ได้แก่
•

•

•

การมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ได้ป้องกัน หรื อไม่สวมถุงยางอนามัยกับผูท้ ีติดเชื อเอชไอวี โดยติดต่อผ่านทางการสัมผัสนํา
อสุ จิ สารคัดหลังจากช่ องคลอด หรื อเลื อดของผูท้ ีติดเชื อเอชไอวี วิธีป้องกันคือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครังทีมี
เพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ีติดเชือหรื อผูท้ ีไม่ทราบว่าติดเชือหรื อไม่
การใช้เข็มฉี ดยา กระบอกฉี ดยา ใบมีดโกน มีด หรื อ ของมีคมอืนๆ ทีเปื อนเลือดหรื อสารคัดหลังของผูท้ ีติดเชื อ การ
ได้รับเลือดของผูท้ ีติดเชือ ดังนัน เลื อดทีได้รับมาจากการบริ จาค จึงต้องตรวจหาเชือเอชไอวีเสมอ และป้ องกันได้
ด้วยการไม่ใช้เข็มฉี ดยา หรื อของมีคมร่ วมกับผูอ้ ืน
การติดเชื อเอชไอวีจากแม่สู่ ทารกระหว่างตังครรภ์ ระหว่างคลอด และ จากการกิ นนมแม่ วิธีป้องกันคือการฝาก
ครรภ์โดยเร็ วทีสุ ด ซึ งจะมีการตรวจการติดเชื อทุกราย หญิงตังครรภ์ทีติดเชื อ ต้องกิ นยาต้านไวรัสอย่างเคร่ งครัด
และไม่เลียงลูกด้วยนมแม่

เชือเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้จากการทํางานร่ วมกัน การอยูร่ ่ วมกันตามปกติ การสัมผัส กอด จับมือ ไอ จาม การใช้ห้องนํา
โทรศัพท์ จานชาม ช้อนส้อม แก้วนํา ผ้าเช็ดตัว สระว่ายนําร่ วมกัน และไม่สามารถติดต่อได้ดว้ ยการถูกยุงหรื อแมลงอืนๆ กัด

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

หากต้ องการทราบถึงวิธีการป้องกันการติดเชื6 อเอชไอวี หรื อสงสั ยว่ าตัวเองติดเชื6 อเอชไอวี ควรขอคําปรึ กษาจาก
เจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ข หรื อ หน่ วยงานทีทํางานด้ านเอดส์ เพือขอรั บข้ อมูลเกียวกับการป้องกันการติดเชื6 อเอชไอวี และ
คําแนะนําเกียวกับสถานทีทีสามารถตรวจหาการติดเชื6อเอชไอวี ให้ คําปรึกษา ดูแลรักษา และให้ ความช่ วยเหลือได้
ปั จจุ บ นั มี แหล่ ง ข้อมูล และหน่ วยงานที ให้ก ารปรึ กษาด้านการป้ องกันและดู แลรั กษาการติ ดเชื อเอชไอวีม ากมาย เช่ น
โรงพยาบาลประจําจังหวัดและอําเภอ ทุกแห่งทัวประเทศ สถานพยาบาลต่างๆ และคลินิกนิ รนาม นอกจากนี ข้อมูลเกียวกับ
โรคเอชไอวี ยังสามารถค้นหาได้ในอินเตอร์ เนตและสื อต่างๆ เช่นจาก
•

กลุ่มโรคเอดส์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ http://aidsthai.org/ โทร 0-2590-3208

•

เครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย http://www.thaiplus.net โทร 0-2377-5065

•

•

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ http://www.aidsaccess.com/ หรื อปรึ กษาทีเบอร์ โทรศัพท์ 0-2372-2222 เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ทุกวัน
คลินิกนิรนาม http://www.trcarc.org โทร 0-2252-2568-9 ต่อ 200

การให้บริ การปรึ กษาและตรวจหาการติดเชือเอชไอวี ช่วยให้ตรวจพบผูต้ ิดเชื อได้ตงแต่
ั ระยะต้นๆ ซึ งมีประโยชน์ คือช่วยให้
ผูต้ ิ ดเชื อมี โอกาสได้รับการรักษาการติ ดเชื อเอชไอวี และเชื ออืนๆ ทีอาจมี ร่วมด้วยได้ ตังแต่ยงั ไม่ป่วยมาก ซึ งจะทําให้
ผลการรักษาดี ทังจะช่ วยให้สามารถเรี ยนรู ้และปรับตัวในการใช้ชีวิตประจําวัน และรู ้จกั หลี กเลี ยงทีจะแพร่ เชื อไปสู่ ผอู ้ ืน
ดังนัน ผูท้ ีสงสัยว่าตัวเองมี ความเสี ยงหรื ออาจจะติ ดเชื อเอชไอวี ควรจะไปสถานพยาบาล หรื อคลิ นิกนิ รนาม เพือรั บ
คําปรึ กษาและตรวจหาการติดเชือ ซึ งผลการตรวจนีจะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผใู ้ ดทราบ
การตรวจการติดเชื อเอชไอวี ถ้าผลตรวจเป็ นผลลบ หมายความว่า ผูน้ นอาจไม่
ั
ติดเชื อเอชไอวี หรื อเพิงจะติดเชื อเอชไอวี
ใหม่ๆ ไม่เกิน ๖ สัปดาห์ ซึ งถ้าตรวจซําภายหลัง อาจจะพบผลบวก ส่ วนการตรวจการติดเชือเอชไอวี ในเด็กทีอายุนอ้ ยกว่า
๑๘ เดือน จะใช้การตรวจทัวไปไม่ได้ เพราะอาจยังมีสารแอนตีบอดียท์ ีได้รับจากแม่อยูใ่ นเลือด ซึ งทําให้ผลการตรวจเป็ น
บวก ทังทีเด็กไม่ได้ติดเชือ จึงต้องใช้วิธีการตรวจหาดีเอนเอของเชือ ซึ งจะทําให้สามารถวินิจฉัยการติดเชือได้ถูกต้องตังแต่
อายุ ๖ สัปดาห์ขึนไป
สมาชิกในครอบครัวและในชุมชน ควรสนับสนุ นให้การตรวจเอชไอวีเป็ นความลับส่ วนตัว ซึ งการรักษาความลับนี จะช่วย
ปกป้ องเด็กและครอบครัว รวมทังผูต้ ิดเชือทุกคน ไม่ให้ถูกรังเกียจ หรื อกีดกันจากสังคมรอบข้าง
การให้การปรึ กษาและตรวจหาการติดเชือเอชไอวี มีประโยชน์ยิง คือ ทําให้รู้จกั การปรับพฤติกรรมทางเพศ หลีกเลียงการมี
เพศสัมพันธ์ทีมีความเสี ยง รู ้จกั การใช้ถุงยางอนามัย และการวางแผนครอบครัวเรื องการมีบุตร โดยเฉพาะกรณี ทีคู่สมรสติด
เชื อฝ่ ายเดียว นอกจากนี การให้การปรึ กษาแก่ผทู ้ ีติดเชื อเอชไอวี ยังทําให้ผทู ้ ีติดเชื อมีความเข้าใจทีถูกต้องว่า การติดเชื อนี
ไม่ได้เป็ นจุดจบของชีวติ ผูต้ ิดเชือยังสามารถมีคุณภาพชีวติ ทีดี มีความสุ ข สุ ขภาพแข็งแรง และมีคุณค่าต่อสังคมได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

หญิงตั6งครรภ์ ทุกราย ต้ องได้ รับคําแนะนําและตรวจการติดเชื6อเอชไอวี ให้ เร็ วทีสุ ด ตั6งแต่ ระยะแรกของการตั6งครรภ์
โดยสามีควรไปรับการตรวจการติดเชื6อด้ วย หญิงตั6งครรภ์ ทีคิดว่ าตนเอง หรื อคู่สมรส มีความเสี ยงต่ อการติดเชื6อ ควรได้ รับ
การปรึ กษาเกียวกับวิธีป้องกันการติดเชื6อเอชไอวี นอกจากนี6 คู่สมรสควรได้ รับคําแนะนําและตรวจการติดเชื6อเอชไอวีก่อน
การแต่ งงาน และควรมีการวางแผนครอบครัว
การป้ องกันการติดเชือเอชไอวีจากแม่สู่ ทารกทีดีทีสุ ด คือการป้ องกันไม่ให้หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ติดเชือเอชไอวี และการวางแผน
ครอบครัวของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ทีติดเชือ
กระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศไทยได้กาํ หนดให้มีบริ การปรึ กษา ส่ งเสริ มการตรวจเลือดคู่สมรส และตรวจการติดเชื อ
เอชไอวี ในผูห้ ญิงทีมาฝากครรภ์ทุกราย เมือตังครรภ์ ควรมาฝากครรภ์ตงแต่
ั เนิ นๆ และหากพบว่าหญิงตังครรภ์ติดเชื อเอชไอ
วี สิ งทีสําคัญทีสุ ดคือ การรักษาสุ ขภาพของแม่และการป้ องกันการติดเชื อในทารก ซึ งประกอบด้วยการใช้ยาต้านไวรัสตังแต่
ระยะตังครรภ์ตน้ ๆ จนถึ งหลังคลอด และการดู แลครรภ์และการคลอดอย่างเหมาะสม รวมถึ งการให้ย าต้านไวรั สใน
ทารก อย่างไรก็ดี การใช้ยาต้านไวรัสขณะตังครรภ์จะช่วยให้สุขภาพของแม่ดีขึนด้วย
ในประเทศไทย หญิงตังครรภ์ทีติดเชือเอชไอวีทุกรายจะต้องได้รับยาต้านไวรัสสู ตรยา ๓ ตัว ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งตังแต่อายุ
ครรภ์ประมาณ ๔ เดือน หรื อเร็ วกว่านัน ตามทีกระทรวงสาธารณสุ ขได้กาํ หนดเป็ นมาตรฐานไว้ เพือป้ องกันการติดเชื อสู่
ทารกให้ได้ผลดีทีสุ ด หญิงตังครรภ์ทีติดเชื อจึงควรมาตรวจครรภ์สมําเสมอ และกินยาอย่างเคร่ งครัด ในช่วงคลอดจะมีการ
ให้ยา และพิจารณาการผ่าตัดคลอดหากมีขอ้ บ่งชี ซึ งจะทําให้ลดการติดเชือในทารกลงไปได้อีก ช่วงหลังคลอดแม่จะต้อง
ได้รับ การดู แลรั ก ษาด้วยยาต้า นไวรั ส อย่า งเหมาะสมเพื อให้มี สุ ขภาพดี ยาวนาน และได้รับคํา แนะนํา ในการวางแผน
ครอบครัว (ข้อมูลเพิมเติมกด http://pmtct.anamai.moph.go.th/ )
ทารกที เกิ ดจากแม่ทีติ ดเชื อเอชไอวี จะไม่มีอาการผิดปกติ ใดๆ เมือแรกเกิ ด ทารกจะได้รับประทานยาต้านไวรัสนาน ๔
สัปดาห์ และต้องงดนมแม่โดยเด็ดขาด เพือป้ องกันการติดเชื อจากนมแม่ กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั สรรนมผงสําหรับให้
ทารกเหล่านี ทุกคน จนกระทังอายุ ๑ ปี (หากต้องการข้อมูลเพิมเติม กด การเลียงลูกด้วยนมแม่เมือแม่มีเชื อไวรัสเอชไอวี)
ทารกควรได้รับวัคซี นอย่างเหมาะสมเหมือนทารกทัวไป และควรได้รับยาป้ องกันโรคปอดอักเสบรุ นแรง จนกว่าจะทราบว่า
ไม่ติดเชืออย่างแน่นอนแล้ว
หากหญิงตังครรภ์ทีติดเชื อและทารก ได้รับการดูแลรักษาตามรายละเอียดข้างต้นอย่างครบถ้วน โอกาสทีทารกจะติดเชือ จะ
น้อยกว่าร้อยละ ๒ แต่ถา้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาใดๆ โอกาสทีทารกจะติดเชือจะมีสูงถึงร้อยละ ๓๐-๔๐ สถานบริ การ
สาธารณสุ ขและโรงพยาบาลทัวประเทศไทย มีระบบการให้บริ การ ดูแลรักษาหญิงตังครรภ์ตามนโยบายและมาตรฐานของ
กระทรวงฯดังข้างต้น หญิงตังครรภ์ทุกรายควรทราบและมารับบริ การดังกล่าวมาแล้วโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
อุปสรรคทีสําคัญของการป้ องกันการติดเชื อเอชไอวี จากแม่สู่ ทารกคือ การทีหญิงตังครรภ์ไม่มาฝากครรภ์ หรื อมาฝากเมือ
ครรภ์แก่แล้ว ทําให้พลาดโอกาสในการรับยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสม ซึ งจะส่ งผลให้ทารกมีโอกาสติดเชือมากขึน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กทุกคนทีเกิดจากแม่ ทติี ดเชื6อเอชไอวี หรือ พ่ อแม่ มีอาการของการติดเชื6อเอชไอวี ควรได้ รับการตรวจหาเชื6อเอชไอ
วี เมือผลทดสอบพบว่ าเด็กมีการติดเชื6อ ควรส่ งต่ อให้ เด็กได้ รับการติดตามดูแลรักษา และได้ รับความช่ วยเหลือโดยเร็วทีสุ ด
หากสามารถวินิจฉัยการติดเชือเอชไอวีของเด็กได้เร็ วเท่าใด ก็จะทําให้เพิมโอกาสในการรักษาได้เร็ วขึนเท่านัน ซึ งจะช่วยให้
เด็กมีสุขภาพทีแข็งแรงและมีชีวิตทียืนยาว ดังนัน เด็กทีมีอาการของการติดเชือเอชไอวี หรื อ มีความเสี ยงในการติดเชือเอช
ไอวี ควรได้รับการตรวจเลือดทุกคน
ทารกทีเกิดจากแม่ทีติดเชื อเอชไอวี ควรได้รับการตรวจหาตัวเชื อเอชไอวีโดยวิธีพีซีอาร์ (PCR = polymerase chain reaction)
ซึ งจะทําให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตงแต่
ั อายุ ๑-๒ เดือน หากพบว่าทารกมีการติดเชือ ควรให้การรักษาในทันที ด้วยยาต้าน
ไวรัสทีเหมาะสม และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นอกจากนี ควรให้ยาป้ องกันโรคปอดอักเสบรุ นแรงทีเรี ยกว่า พีซีพี
(PCP = Pneumocystis carinii Pneumonia) ด้วยยาโคไตรมอกซาโซล (cotrimoxazole) และยาป้ องกันวัณโรค ถ้ามีสมาชิ ก
ในครอบครัวเป็ นวัณโรค
ผูป้ ่ วยเด็ก ที ติ ดเชื อเอชไอวี ควรได้รับยาต้านไวรั ส อย่างเหมาะสม สํานักงานประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้จดั สรรยาต้านไวรัสทีมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทังให้บริ การตรวจเลือดเพือติดตามการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผูป้ ่ วย เด็กทีติดเชือควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื อง ผูป้ กครองและเด็กควรทราบถึงความสําคัญของ
การกินยาอย่างถูกต้อง ซึ งเป็ นหัวใจสําคัญทีจะทําให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเสมือนเด็กปกติทวไป
ั สามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
และมีชีวติ ยืนยาวได้ การกินยาไม่สมําเสมอ ไม่ตรงเวลา อาจทําให้เกิดการดือยา ซึ งจะส่ งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีและเป็ น
โรคเอดส์ได้
เด็กทีติดเชือเอชไอวี ควรได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม เพือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กทีติดเชื ออาจมีอาการเบือ
อาหาร กลืนลําบาก มีการดูดซึ มบกพร่ อง แต่ถา้ เด็กได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมเพียงพอ (ดูเพิมเติมในบทอาหารตามวัย)
จะเพิมโอกาสในการติดเชือฉวยโอกาสได้ จึงต้องใส่ ใจในเรื องอาหารเป็ นพิเศษ เด็กควรได้รับอาหารทีมีคุณภาพ ย่อยง่าย
เมือเด็กทีติดเชือเอชไอวี เจริ ญเติบโตขึน สามารถเข้าใจเกียวกับการติดเชือเอชไอวีได้แล้ว ควรให้เด็กรับทราบข้อมูลอย่าง
เหมาะสม และเข้าใจถึงความสําคัญในการกินยารักษา และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจดูแลรักษาตนเอง
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พ่ อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครู ควรพูดคุยกับเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่ นทั6งหญิงและชายเพือให้ ตระหนักถึงเรื องความสั มพันธ์
ระหว่ างเพือน พฤติกรรมทางเพศทีเหมาะสม ความเสี ยงของการติดเชื6 อทางเพศสั มพันธ์ โดยเฉพาะเอชไอวี และการ
ตั6งครรภ์ โดยไม่ พร้ อม เด็กจะได้ ป้องกันตนเอง ไม่ ประมาท และรู้ จักหลีกเลียงจากความรุ นแรง การถูกล่ วงละเมิดทางเพศ
และเพศสั มพันธ์ ทไม่
ี ปลอดภัยได้

เด็กควรจะได้เรี ยนรู ้ถึงเรื องอนามัยเจริ ญพันธุ์ หรื อการเปลี ยนแปลงของร่ างกายทีเกี ยวกับเพศศึกษาเมือเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
และควรได้รับการสอนให้เข้าใจว่า ความสัมพันธ์ทางเพศต้องมี ความรับผิดชอบร่ วมด้วย ซึ งการได้พูดคุ ยกับเด็กโดยใช้
เนื อหาทีเหมาะสม ให้เด็กเข้าใจอารมณ์ในแง่มุมต่างๆ ทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศ จะช่วยให้เด็กมีพฒั นาการทีดี มี
การตัดสิ นใจทีเหมาะสมและไม่ทาํ ตามการยัวยุจากเพือน
วัยรุ่ นหญิงมีอตั ราการติดเชือเอชไอวีสูงกว่าวัยรุ่ นชาย ในหลายๆ ประเทศเนืองจาก
•

•

•
•

วัยรุ่ นหญิงอาจไม่สามารถควบคุ มสถานการณ์ ได้ว่า จะพลาดพลังมีเพศสัมพันธ์เมือใด จึงทําให้ไม่ได้เตรี ยมการ
ป้ องกันตัวเอง
เยือบุช่องคลอดในเด็กวัยรุ่ นจะบอบบางกว่าผูใ้ หญ่ จึงอาจเกิดความบอบชําได้มากกว่าเมือมีเพศสัมพันธ์ ซึ งจะทําให้
ติดเชือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืนๆ ได้ง่ายกว่า
วัยรุ่ นหญิงอาจตกเป็ นเป้ าหมายของผูช้ ายทีติดเชือเอชไอวี ทีมีอายุมากกว่า
วัยรุ่ นหญิง เสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือในการค้ามนุษย์และตกเป็ นเครื องมือให้ผอู ้ ืนหาประโยชน์ทางเพศ

ผูห้ ญิงมีสิทธิ ทีจะปฏิเสธเพศสัมพันธ์ทีไม่ตอ้ งการและไม่ปลอดภัยได้ การป้ องกันและแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศให้ได้ผล
จําเป็ นต้องให้ผชู ้ ายโดยเฉพาะวัยรุ่ นได้มีส่วนร่ วม วัยรุ่ นชายควรได้เรี ยนรู ้เกียวกับความแตกต่างระหว่างหญิงกับชาย และ
เข้าใจถึงความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ ทางเพศระหว่างหญิงกับชาย และช่วยหาทางออกในการป้ องกันความรุ นแรง การละเมิด
ทางเพศ และการกดดันจากเพือนทีนําไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์
การได้พูดคุยกันทีบ้าน หรื ออภิปรายกันในโรงเรี ยน และในชุ มชน ระหว่างเด็ก วัยรุ่ น ผูป้ กครอง ครู และผูน้ าํ ชุ มชนจะช่วย
ให้เกิ ดทัศนคติทีถูกต้อง ซึ งมีผลช่วยลดพฤติกรรม ความเสี ยงในการติดเชือเอชไอวีได้ ในการอภิปรายควรสนับสนุ นให้มี
การเคารพสิ ทธิ สตรี มีความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ และส่ งเสริ มให้ผหู ้ ญิงมีความสามารถในการเผชิ ญหน้ากับปั ญหา
ความกดดัน การคุกคามทางเพศ และ ความรุ นแรงทางเพศได้
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การป้องกันการติดเชื6อเอชไอวีทาํ ได้ โดยมีเพศสั มพันธ์ อย่ างปลอดภัยด้ วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั6ง และไม่ ใช้
เข็มฉีดยาและของมีคมร่ วมกับผู้อนื
ปั จจุ บนั ประเทศไทยยังคงพบจํานวนผูต้ ิ ดเชื อเอชไอวีรายใหม่เพิมมากขึ นและมี แนวโน้มจะมีมากในกลุ่ มเด็กและวัยรุ่ น
ดังนันจึงควรให้เด็กและวัยรุ่ นได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เกียวกับการติดเชือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืนๆ ทังควรได้
เรี ยนรู ้ ทกั ษะในการดําเนิ นชี วิตที จะช่ วยปกป้ องไม่ให้ติดเชื อเอชไอวี ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การตัง
จุดหมายในชีวติ การคิดแบบมีวจิ ารณญาณ การสื อสาร ความแน่วแน่ การมีสติ และการทีจะสามารถจัดการในสถานการณ์ที

มีความเครี ยดได้ วัยรุ่ นมักดูตวั อย่างจากพ่อแม่ ครู ผูน้ าํ ชุมชน หรื อ บุคคลตัวอย่างอืนๆ ดังนัน บุคคลเหล่านี ควรจะมีความรู ้
พืนฐานเกียวกับการติดเชือเอชไอวี ควรทราบถึงวิธีทีจะสื อสาร และสามารถให้ความรู ้แก่เด็กในเรื องทักษะชีวติ ทีสําคัญได้
วัยรุ่ นควรจะมีความรู ้เกียวกับปั จจัยเสี ยงของการติดเชือเอชไอวี ว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การใช้เข็มฉี ด
ยาร่ วมกัน และโรคนีไม่ติดต่อด้วยการอยูร่ ่ วมกันทัวไปได้ วัยรุ่ นควรมีทศั นคติทีถูกต้อง และไม่แสดงความรังเกียจผูท้ ีติดเชื อ
เอชไอวี
วัยรุ่ นควรมีความรู ้วา่ การลดความเสี ยงในการติดเชือเอชไอวี ทําได้โดยการไม่มีเพศสัมพันธ์ หรื อถ้ามีเพศสัมพันธ์ ควรใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง หรื อ มีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ีไม่มีเชื อเอชไอวี เพียงคนเดียวเท่านัน หรื อมีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัย เช่น ไม่
สอดใส่ อวัยวะเพศ
การขลิบหนังหุ ม้ ปลายอวัยวะเพศของผูช้ าย สามารถลดการติดเชื อเอชไอวีจากฝ่ ายหญิงได้ การมีเพศสัมพันธ์กบั หลายคน มี
โอกาสทําให้ติดเชือเอชไอวีมากขึน โดยเฉพาะถ้าไม่ใส่ ถุงยางอนามัยทุกครัง การมีเพศสัมพันธ์ทุกครังมีความเสี ยงหากไม่
ทราบว่าคู่นอนนันเป็ นผูต้ ิดเชื อเอชไอวีหรื อไม่ เพราะผูต้ ิดเชื อบางคนภายนอกอาจดูปกติดีทุกอย่าง จะรู ้ ได้เมือตรวจเลื อด
เท่านัน
การใช้ถุงยางอนามัยสําหรับเพศชายทีมีสารหล่อลืน จะช่วยป้ องกันการติดเชื อเอชไอวีได้ สารหล่อลืน จะป้ องกันการฉี กขาด
ของถุ งยางอนามัย แต่ห้ามใช้สารหล่อลื นทีมี ส่วนผสมของนํามัน เช่ น นํามันพืช โลชันทาตัว หรื อ ปิ โตรเลี ยม เช่ น วา
สลีน เพราะจะทําให้ถุงยางเสื อมสภาพได้ นอกจากนี ยังมีถุงยางอนามัยสําหรับเพศหญิง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นทีคลุมในช่อง
คลอด และมีห่วงตรงปลายเพือใช้สําหรับเป็ นตัวใส่ ในช่องคลอดเพือไม่ให้ถุงยางหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่การใช้อาจไม่
สะดวกเท่าถุงยางสําหรับเพศชาย
เชื อเอชไอวี สามารถติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากได้ แม้จะน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด หรื อ ทวาร
หนัก และการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก ยังมีความเสี ยงในการติดเชื อต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืนๆ เช่น เชื อเริ ม จึงควร
ใช้ถุงยางอนามัยแม้จะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
การดื มเครื องดื มที มี แอลกอฮอล์ เช่ น เหล้า เบี ยร์ หรื อ การใช้สารเสพติ ด ก็ทาํ ให้เพิมความเสี ยงในการติ ดเชื อเอชไอวี
เนืองจากทําให้ขาดสติ มีการตัดสิ นใจทีไม่ถูกต้องได้ และทําให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
ผูท้ ี มี โรคติ ดต่ อทางเพศสั มพันธ์ เช่ น โรคซิ ฟิลิ ส หนองใน เริ ม (หากต้องการข้อมู ลเพิมเติ ม เกี ยวกับโรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์สามารถค้นหาได้ที http://stisthai.org/) ทําให้มีความเสี ยงต่อการติดเชื อเอชไอวี และแพร่ เชื อเอชไอวีได้มากกว่า
บุคคลทัวไป เนื องจากมีตุ่มนํา แผลถลอก มีรอยฉี กขาดทีผิวหนัง หรื อ ทีอวัยวะเพศ ดังนัน ผูท้ ีกําลังเป็ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หรื อถ้ามีก็ควรป้ องกัน โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกต้องทุกครัง รวมทังควรบอกคู่นอนด้วย เพือให้คู่นอนได้รับการรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี ส่ วนใหญ่สามารถ
รักษาให้หายได้

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเพศชาย อาจมีอาการเจ็บเวลาปั สสาวะ มีหนองออกทางอวัยวะเพศ มีแผล ตุ่มนํา ผืน
ทีอวัยวะเพศ หรื อ ในปาก ในเพศหญิงนัน ตกขาวอาจมีสีเปลียนไป มีกลินเหม็น เจ็บหรื อคันบริ เวณอวัยวะเพศ มีอาการเจ็บ
หรื อเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อหลังมีเพศสัมพันธ์ ถ้าเป็ นมากอาจทําให้มีไข้ ปวดท้อง และเป็ นหมันได้ แต่ก็มีบาง
ภาวะทีทําให้มีอาการผิดปกติโดยไม่ได้เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น มีเชื อราในช่องคลอด หรื อ ทางเดินปั สสาวะติด
เชือ
เชื อเอชไอวีสามารถติดต่อด้วยการใช้เข็มฉี ดยา กระบอกฉี ดยา หรื อ อุปกรณ์อืนๆทีมีการปนเปื อนของเชื อได้ การใช้เข็มฉี ด
ยา กระบอกฉี ดยาทีไม่ได้ฆ่าเชื อ นอกจากจะทําให้เกิดการติดเชือเอชไอวีแล้ว ยังทําให้ติดเชื ออืนๆ ได้อีก เช่น เชื อไวรัสตับ
อักเสบ ดังนัน ควรใช้เข็มฉี ดยา กระบอกฉี ดยาทีฆ่าเชือแล้วเท่านัน และไม่ควรใช้ร่วมกับผูอ้ ืน การฉี ดยาควรทําโดยบุคลากร
ทางการมีแพทย์ทีมีความชํานาญ และควรใช้อุปกรณ์แบบครังเดียวทิง
การใช้ใบมีดโกนหรื อของมีคม เช่น การสัก เจาะหู หรื อเจาะตามร่ างกาย ร่ วมกับผูท้ ีติดเชื อ โดยไม่ได้ทาํ การฆ่าเชื อก่อน ก็
สามารถทําให้ติดเชือเอชไอวีได้ ดังนัน จึงไม่ควรใช้ของมีคมร่ วมกัน หรื อควรฆ่าเชื อก่อนโดยการนําไปต้มในนําเดือด หรื อ
ใช้นายาฆ่
ํ าเชือ
หากมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ได้ป้องกันหรื อกรณี ถูกข่มขืนแล้วเกิดความกังวลใจในเรื องการตังครรภ์หรื อการติดเชื อเอชไอวี สิ งที
ต้องปฏิ บตั ิ คือให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ วเพือรั บยาป้ องกันการตังครรภ์ (หากต้องการข้อมู ลเพิมเติ มคลิ{ ก Adolescent
Contraception.pdf) และรับยาป้ องกันการติดเชื อไวรัสเอชไอวีและโรคติดเชื อทางเพศสัมพันธ์ ซึ งต้องเริ มยาเร็ วทีสุ ดและยา
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมือใช้ภายใน ๗๒ ชัวโมง หรื อ ภายใน ๓ วันหลังจากเกิดกรณี ดงั กล่าว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กและวัยรุ่ น ควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการป้องกันการติดเชื6อเอชไอวี และการดูแลผู้ทได้
ี รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั6งในโรงเรี ยนและในชุ มชน
เด็ก วัยรุ่ น และครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวี ควรมีการรวมกลุ่ม เพือช่วยเหลือเกือกูลกันในด้านต่างๆ
ภายในชุมชน ควรมีการสร้างเครื อข่ายเพือช่วยให้กาํ ลังใจ แบ่งปั นข้อมูลและช่วยเหลือครอบครัวให้เข้าถึงสวัสดิการ และให้
โอกาสแก่สมาชิ กได้ทราบถึ งแนวทางในการป้ องกันการติดเชื อเอชไอวี และการดูแลรักษา ซึ งมีหน่วยงานของภาครัฐและ
องค์กรเอกชนหลายแห่ง ให้การสนับสนุน การสร้างเครื อข่ายผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเอชไอวี ซึ งจะช่วยขับเคลือนให้เกิดความ
ตระหนักและเข้าใจถึ งการติดเชื อเอชไอวีในสังคม รวมทังทําให้เกิ ดการคุ ม้ ครอง ดูแลและช่ วยเหลื อเด็กกําพร้า ตลอดจน
ครอบครัวทีได้รับผลจากการติดเชือเอชไอวี พ่อแม่ หรื อผูด้ ูแลเด็ก ควรได้รับการสอนทักษะการดูแลเด็กทีติดเชื อเอชไอวี
โดยต้องมีความรู ้ความเข้าใจเรื องการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง แนวทางการป้ องกันการติดเชื อเอชไอวี และ
เข้าใจถึงความต้องการทางอารมณ์ของเด็ก เด็กทีกําพร้าหรื อมีสมาชิกในครอบครัวเสี ยชี วิตจากเอชไอวีตอ้ งการการช่วยเหลือ
ทางด้านจิ ตใจจากครอบครั วเพือลดความโศกเศร้ า ซึ งเด็กแต่ละวัยจะมี อาการเศร้ าที ต่างกัน ผูด้ ู แลต้องตอบสนองให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ผูด้ ูแลควรมีการวางแผนว่า ใครจะเป็ นผูเ้ ลียงดูเด็กต่อ หากตนไม่สามารถดูแลเด็กได้

หากต้ องการทราบข้ อมูลเกียวกับการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน ติดต่ อ
•

•

ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เพศศึกษา
http://www.teenpath.net/
กลุ่มโรคเอดส์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
http://www.aidsthai.org/

หากต้ องการทราบข้ อมูลเกียวกับหน่ วยงานทีทํางานด้ านการสนับสนุนดูแลเด็กและเยาวชนทีติดเชื6อ ติดต่ อ
•

•

เครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
http://www.thaiplus.net/
กลุ่มเราเข้าใจ
http://www.weunderstandgroup.org/
http://www.thaipositivekids.com/

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

....ผู้ติดเชื6อทุกคนควรทราบสิ ทธิของตนเอง ผู้ติดเชื6อและเด็กทีได้ รับผลกระทบต้ องได้ รับการคุ้มครองสิ ทธิและ
สวัสดิการทางสั งคม
รัฐบาลมีหน้าทีคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กและครอบครัวทีติดเชื อเอชไอวีหรื อได้รับผลกระทบจากการติดเชื อเอชไอวี โดยมี
ชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรการกุศลให้การสนับสนุน เนืองจากเด็กทีติดเชือเอชไอวีส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวทียากจน
และมีปัญหาครอบครัว เด็กเหล่านี ควรได้รับการปกป้ องสิ ทธิ ในด้านต่างๆ เช่น สิ ทธิ ทีจะไม่ให้ผอู ้ ืนทราบถึงการติดเชือเอช
ไอวีของตน สิ ทธิ ทีจะไม่ถูกกีดกันทางสังคม เด็กหลายคนต้องอยูใ่ นสถานะทียากลําบาก เช่น เด็กข้างถนน อยูส่ ถานเลียงเด็ก
กําพร้ า เด็กเหล่ านี ควรมี สิทธิ ทีจะอยู่ร่วมกันกับครอบครั ว มี สิทธิ ในการได้รับการศึ กษา ได้รับการดู แลสุ ขภาพอย่าง
เหมาะสม ได้รับสารอาหารทีเพียงพอ ควรมีสิทธิ ทางกฎหมาย และได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียม ดังนัน ผูน้ าํ ชุ มชน องค์กร
เอกชน องค์กรการกุศลและหน่วยงานในชุ มชนสามารถช่ วยให้ขอ้ มูลต่างๆ กับพ่อแม่ ผูด้ ูแลเด็ก และเด็กทีติดเชือเอชไอวี
เพือได้ทราบถึงสิ ทธิ ของตนเอง หรื อหาข้อมูลด้านสิ ทธิ เพิมเติมที
•

เครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
http://www.thaiplus.net โทรศัพท์ 0-2377-5065
มูลนิธิศูนย์คุม้ ครองสิ ทธิ ดา้ นเอดส์
http://www.farthai.org/ โทรศัพท์ 0-2171-5135-6

•

สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
http://www.nhrc.or.th โทรศัพท์ 0-2141-3800 หรื อ
0-2141-3900 หรื อสายด่วนร้องเรี ยน 1377

นอกจากนี ครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวี อาจต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหรื อสวัสดิการทาง
สังคม เพือช่วยในการดูแลผูป้ ่ วยในครอบครัว และควรมีการแนะนําเพือให้เข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าว
•
•

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จงั หวัด หรื อองค์กรปกครองท้องถิน
ปรึ กษาเพิมเติมทีเครื อข่ายผูต้ ิดเชือเอชไอวี เอดส์ ประเทศไทย
http://www.thaiplus.net/

ครอบครัวมีส่วนสําคัญทีสุ ดในการปกป้ องและดูแลเด็กทีติดเชือเอชไอวี พ่อแม่ทีติดเชื อจึงต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตทียืน
ยาวและมี สุขภาพที แข็งแรง เพือจะได้อยู่ดูแลเด็ก และให้ครอบครั วอยู่กนั อย่างพร้ อมหน้าพร้ อมตา ผูป้ ่ วยเอชไอวีใน
ครอบครั วเดี ยวกันทังเด็กและผูใ้ หญ่ สามารถมารั บการรั กษาพร้ อมกันในสถานพยาบาลเดี ยวกัน เพือช่ วยให้ครอบครั ว
ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึน
เด็กทีติดเชื อเอชไอวีส่วนใหญ่นัน มักกําพร้ าพ่อ หรื อแม่ มักต้องอยู่ในครอบครัวที ประสบปั ญหาทางด้านการเงิ นและ
ต้องการความช่วยเหลือ ผูด้ ูแลเด็กส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิงซึ งอาจจะอายุน้อย หรื อเป็ นผูส้ ู งอายุ มีหน่ วยงานต่างๆ ทังของ
รัฐบาล เอกชน และองค์กรการกุศล ทีให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวี
แต่องค์กรเหล่านีและผูเ้ กียวข้องจะต้องเก็บรักษาความลับของผูป้ ่ วยอย่างเคร่ งครัด

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ไม่ ควรรังเกียจ ประณาม ตีตรา แบ่ งแยก หรือเลือกปฏิบัติกบั เด็กและผู้ติดเชื6อเอชไอวี
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญในการให้ความรู ้เกียวกับการติดเชื อเอชไอวีและการป้ องกันการติดเชื อ เพือ
ลดความกลัวและการแบ่งแยกในสังคม การให้ความรู ้แก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนเกียวกับเชื อเอชไอวี เป็ นแนวทางสําคัญที
ช่วยลดความกลัว การรังเกียจเด็กและครอบครัวทีติดเชือเอชไอวี เพือลดปมด้อยของเด็ก การให้ความรู ้เกี ยวกับการติดเชื อ
และการป้ องกันการติดเชือเอชไอวี ทีควรรวมถึง
•

การตระหนักว่าสิ ทธิ ของเด็กและครอบครัวทีติดเชือเอชไอวี ต้องมีเท่าเทียมกับผูอ้ ืน ทังในด้านการศึกษา การได้รับ
การดูแลด้านสุ ขภาพ การมีทีอยู่อาศัย การเป็ นตัวแทนในสื อต่างๆ อย่างเหมาะสม และได้รับความยุติธรรมทาง
กฎหมาย

•

•

การให้ความมันใจแก่เด็กและวัยรุ่ นว่า เชือเอชไอวีไม่สามารถติดต่อได้จากการอยูร่ ่ วมกันทัวไปในสังคม แม้จะไม่มี
วัคซี นป้ องกันโรค แต่ผทู ้ ีติดเชือสามารถมีสุขภาพทีแข็งแรง และดํารงชีวติ อย่างมีคุณค่าได้ หากได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม เยาวชนควรทราบถึงแนวทางในการป้ องกันการติดเชือเอชไอวีอย่างถูกต้อง
การส่ งเสริ มให้เด็กวัยรุ่ นสามารถตัดสิ นใจเรื องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และการใช้ถุงยางอนามัย

การมีส่วนร่ วมในการให้กาํ ลังใจแก่เด็กและครอบครัวทีติดเชือเอชไอวี เพราะเด็ก วัยรุ่ น และครอบครัว เป็ นกําลังสําคัญใน
การเปลียนแปลงสังคม เพือให้เกิดความเข้าใจเกียวกับการติดเชื อเอชไอวี และไม่ให้ผทู ้ ีติดเชื อถูกกีดกันและถูกรังเกียจจาก
สังคม เด็กและวัยรุ่ นจึงควรได้รับการสอนความรู ้เกียวกับการติดเชือเอชไอวี และมีความเห็นอกเห็นใจผูท้ ีติดเชือ
โรงเรี ยนและสถานศึกษา ควรสนับสนุ นให้เกิดการรวมกลุ่มเพือให้เด็กทํากิจกรรมเกียวกับเรื องเอชไอวี ซึ งจะส่ งผลให้เด็ก
เกิดความรับผิดชอบในการป้ องกันการติดเชือเอชไอวี และเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวติ

