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หน่ วยโรคติดเชือ้ เด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โรคเอดส์คือภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง เกิดหลังจากที่ร่างกายได้ รับเชื ้อเอชไอวีเป็ นระยะเวลาหนึง่ แล้ วไม่ได้ รับการ
รักษาอย่างถูกต้ อง ทาให้ ภมู ิค้ มุ กันของร่างกายต่า จนเกิดโรคติดเชื ้ออื่นๆแทรกซ้ อน ดังนันในปั
้ จจุบนั ที่มีการรักษาด้ วยยา
ต้ านไวรัสอย่างแพร่หลาย เด็กที่ติดเชื ้อเอชไอวีจึงไม่ควรถูกปล่อยให้ มีอาการของโรคเอดส์หากมีประวัติวา่ เด็กมีความเสี่ยง
ในการติดเชื ้อเอชไอวี ควรได้ รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและได้ รับการรักษาที่เหมาะสมโดยการให้ ยาต้ านไวรัส เด็กที่
ติดเชื ้อเอชไอวีจะสามารถเติบโตมีสขุ ภาพที่แข็งแรง ใช้ ชีวิตได้ เหมือนปกติ การติดเชื ้อเอชไอวีในเด็ก มักเกิดขึ ้นในสองช่วง
วัย ได้ แก่ ทารกแรกเกิดอาจได้ รับเชื ้อจากแม่ที่ติดเชื ้อเอชไอวี ส่วนในเด็กวัยรุ่นได้ รับเชื ้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่
สวมถุงยางอนามัย หรื อจากการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันจากการใช้ สารเสพติด
ในหญิงตังครรภ์
้
ที่ติดเชื ้อเอชไอวีทารกมีโอกาสได้ รับเชื ้อ3 ช่วง คือ ขณะตังครรภ์
้
ระหว่างคลอด และหลังคลอด
ผ่านทางการกินนมแม่ โดยโอกาสที่ลกู จะติดเชื ้อจากแม่ที่ตงครรภ์
ั้
และไม่ได้ รับการป้องกันสูงถึงหนึง่ ในสี่ หรื อ ร้ อยละ 25
แต่หากแม่ได้ รับคาแนะนาที่เหมาะสม และ กินยาต้ านไวรัส จะลดโอกาสการติดเชื ้อสูล่ กู เหลือเพียงร้ อยละ 2ในประเทศ
ไทยมีโครงการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีในเด็ก ที่ผา่ นจากการถ่ายทอดเชื ้อจากแม่สลู่ กู ในระหว่างการคลอดและการให้ นม
บุตรอย่างเป็ นระบบ ในแต่ละปี มีเด็กทารกที่ติดเชื ้อเอชไอวีจากแม่ประมาณ 100 คน ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2557 ทาง
กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับหลายภาคส่วน รณรงค์การป้องกันการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีจากแม่สลู่ กู ให้ ลดลงต่ากว่านี ้
อีก โดยตังเป
้ ้ าหมายว่าอัตราการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีจากแม่สลู่ กู ควรจะลดลงต่ากว่าร้ อยละ 2 ซึง่ ขันตอนส
้
าคัญ ได้ แก่
1. หญิงตัง้ ครรภ์ และคู่สามี ต้ องตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวี ในปั จจุบน
ั หญิงตังครรภ์
้
ที่มาฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาลหรื อศูนย์บริการสาธารณสุขจะได้ รับการตรวจเลือดหาเชื ้อเอชไอวีทกุ ราย แต่พบว่ามีเพียงหนึง่ ในสาม ที่สามี
มาตรวจเลือดคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วย ซึง่ อาจจะเกิดจากไม่เห็นความสาคัญ หรื อ กลัวการเจาะเลือด ในคูส่ ามี
ภรรยาที่มาฝากครรภ์ พบว่าประมาณ หนึง่ ในห้ า มีผลเลือดเอชไอวีตา่ งกัน หมายถึง สามีไม่ติดเชื ้อเอชไอวี แต่ภรรยาติด
เชื ้อ หรื อ สามีติดเชื ้อแต่ ภรรยาไม่ติดเชื ้อ ซึง่ ในกรณีหลังนี ้ หากสามีไม่มาเจาะเลือด เราจะไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้นกับทารกได้ เลยหากมารดารับเชื ้อเอชไอวีในระหว่างการตังครรภ์
้
หรื อ ระยะให้ นมบุตร ทารกจะมีความเสี่ยงสูงมาก
ในการติดเชื ้อเป็ นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่พลาดโอกาสในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีให้ แก่ทารก
หญิงตัง้ ครรภ์ ท่ ตี ดิ เชือ้ เอชไอวี ต้ องได้ รับยาต้ านไวรั สในระหว่ างการตัง้ ครรภ์ ในระหว่างการตังครรภ์
้
และ
การคลอด หากแม่มีปริมาณเชื ้อไวรัสเอชไอวีในเลือดสูง ทารกจะมีโอกาสติดเชื ้อสูง การกินยาต้ านไวรัสจะช่วยลดปริมาณ
เชื ้อเอชไอวีลงอย่างรวดเร็ว โดยแนะนาให้ หญิงตังครรภ์
้
ที่ตรวจพบว่าติดเชื ้อเอชไอวีเริ่มยาทันที โดยทัว่ ไปหลังจากกินยา
ต้ านไวรัสไปประมาณ 3-6 เดือน ปริมาณไวรัสในเลือดจะลดต่าลงมาก และ โอกาสที่จะถ่ายทอดเชื ้อไปทารกก็ต่าลงมาก
ตามไปด้ วย
3. ทารกต้ องงดนมมารดา และได้ รับการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยว่ าติดเชือ้ เอชไอวีหรื อไม่ ที่อายุ 1 เดือน
แม่ที่ติดเชื ้อเอชไอวี จะมีเชื ้อออกมาทางน ้านมด้ วย จึงไม่ควรให้ ลกู ดูดนมแม่ ทางกรมอนามัย มีนมผงแจกให้ ทารกที่คลอด
จากมารดาติดเชื ้อเอชไอวีในช่วงขวบปี แรก ส่วนการตรวจว่าเด็กติดเชื ้อเอชไอวีจากแม่หรื อไม่ สมัยก่อนการเจาะเลือดจะ
2.

ทาการตรวจหาเอชไอวีแอนติบอดี ้ จึงจาเป็ นต้ องรอให้ เด็กอายุ 12-18 เดือน แต่ในปั จจุบนั สามารถตรวจเลือดเพื่อหาเชื ้อ
เอชไอวีในเลือดได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 1 เดือน โดยสามารถส่งตรวจได้ ที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทกุ แห่งทัว่ ประเทศ โดยส่งเป็ น
เลือด หรื อ เลือดหยดลงบนกระดาษกรองซับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการตรวจ
เด็กวัยรุ่น เป็ นอีกช่วงวัยหนึง่ ที่สามารถติดเชื ้อเอชไอวีได้ โดยผ่านทางเพศสัมพันธ์ จึงควรเน้ นให้ ความรู้ และ
สร้ างทัศนคติแก่วยั รุ่นว่าการติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเอชไอวี สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ทุกคน เนื่องจากผู้ติดเชื ้อเอชไอวี
ในระยะแรกไม่มีอาการแสดงใดๆ ดังนันเมื
้ ่อมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ วัยรุ่นบางคนมีความเชื่อ หรื อความ
เข้ าใจที่ผิดว่าถุงยางอนามัย มีไว้ ใช้ เฉพาะในการซื ้อขายบริการทางเพศ หากมีเพศสัมพันธ์กบั คูร่ ักหรื อแฟน ไม่จาเป็ นต้ อง
ใส่ หรื อ การใส่ถงุ ยางอนามัยเป็ นการบ่งบอกถึงความไม่ไว้ ใจกัน ซึง่ ความเชื่อที่ผิดนี ้ทาให้ มีการแพร่ของเชื ้อเอชไอวีใน
วัยรุ่นได้ ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และ คิดว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื ้อเอชไอวี สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อ
พิจารณากินยาต้ านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีได้ แต่ต้องเริ่มยาโดยเร็วที่สดุ ภายในเวลาไม่เกิน 3 วันโดยสูตรยา
ต้ านไวรัสคล้ ายกับกรณีบคุ ลากรทางการแพทย์ถกู เข็มตา โดยให้ ยาต้ านไวรัสเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ด้ านการรักษาเด็กติดเชื ้อเอชไอวีถงึ แม้ จะยังไม่มียาที่รักษาการติดเชื ้อเอชไอวีให้ หายขาด แต่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ น
โรคที่ควบคุมได้ เด็กติดเชื ้อเอชไอวี ไม่จาเป็ นต้ องป่ วยเป็ นเอดส์ หากได้ รับการรักษาตังแต่
้ เนิ่นๆ เพราะ ยาต้ านไวรัสจะทา
ให้ จานวนเชื ้อเอชไอวีน้อยลงมาก ภูมิค้ มุ กันก็จะค่อยๆคืนกลับมาเป็ นปกติ ร่างกายแข็งแรง ดังนันเด็
้ กที่ได้ รับเชื ้อเอชไอวี
ตังแต่
้ ในช่วงวัยทารก หากได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม กินยาต้ านไวรัสสม่าเสมอ สามารถเติบโต ไปโรงเรี ยน ใช้ ชีวิตใน
สังคมได้ มีอายุยืนยาวได้ ไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่ไม่ติดเชื ้อ ในประเทศไทยมีเด็กที่ติดเชื ้อเอชไอวีจากแม่ได้ รับยาต้ าน
ไวรัสอยูเ่ กือบหนึง่ หมื่นคน ส่วนใหญ่กาลังเติบโตเข้ าสูว่ ยั รุ่น หลายคนเข้ าสูว่ ยั ทางาน หลายคนมีครอบครัว มีลกู ที่ไม่ติดเชื ้อ
เอชไอวี การกินยาต้ านไวรัสนันจ
้ าเป็ นต้ องกินต่อเนื่องทุกวันอย่างสม่าเสมอ มีบางคนเข้ าใจผิดว่า เมื่อกินยาต้ านไวรัสจน
ร่างกายแข็งแรงแล้ ว ปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือดอยูใ่ นระดับต่ามาก อาจจะหายแล้ ว จึงหยุดกินยาต้ านไวรัส สิ่งที่จะเกิด
ตามมา คือ ไวรัสเอชไอวีจะเพิ่มกลับมาอย่างรวดเร็ว และมีความเสี่ยงที่จะทรุดลงเข้ าสูร่ ะยะเอดส์ได้ ถึงแม้ จะยังไม่มียา
ต้ านไวรัสที่กาจัดไวรัสเอชไอวีออกไปได้ จากร่างกายได้ ทงหมด
ั้
แต่มีการพัฒนาวิจยั ยาต้ านไวรัสใหม่ๆ ตลอดเวลา ใน
ปั จจุบนั มียาต้ านไวรัสที่กินวันละ 1 เม็ด วันละครัง้ แต่ในอนาคตจะมียาที่ออกฤทธิ์ได้ ยาวนานขึ ้น อาทิเช่น ยาฉีดเดือนละ
ครัง้ เป็ นต้ น
การทาให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีเข้ าสูร่ ะบบการดูแลรักษาโดยเร็วที่สดุ จะช่วยลดการแพร่เชื ้อและช่วยให้ มีผ้ เู สียชีวิต
จากโรคเอดส์น้อยลง ดังนันผู
้ ้ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื ้อเอชไอวี ควรตรวจเลือดว่าติดเชื ้อเอชไอวีหรื อไม่ตงแต่
ั ้ เนิ่นๆ ไม่ควร
รอจนมีอาการเจ็บป่ วย หรื อเข้ าระยะที่ภมู ิค้ มุ กันในร่างกายบกพร่อง จนมีอาการแสดงของระยะเอดส์ เช่น มีเชื ้อราในปาก
เป็ นวัณโรคปอด ผอม มีต่มุ คันตามตัว อุปสรรคสาคัญของการตรวจเลือดในวัยรุ่นหรื อวัยผู้ใหญ่ คือ ความกลัวที่จะรู้ผล
เลือดของตนเอง หรื อ ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ หรื อ ถูกรังเกียจ จากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรื อ คนในสังคม สาหรับ
อุปสรรคสาคัญในการวินิจฉัยการติดเชื ้อเอชไอวีในเด็กเล็ก คือ การปิ ดบังผลเลือดในครอบครัว บางครัง้ เด็กได้ รับการเลี ้ยง
ดูโดยปู่ ย่า ตา ยาย หรื อ ญาติ โดยไม่ทราบว่ามารดาติดเชื ้อเอชไอวี จึงไม่ได้ พาเด็กมาตรวจเลือด ดังนันการติ
้
ดตามหญิง
ตังครรภ์
้
ที่ติดเชื ้อเอชไอวี ควรมีการประสานงานกันและติดตามจนทราบผลเลือดว่าเด็กติดเชื ้อเอชไอวีหรื อไม่ ซึง่ ในปั จจุบนั
สามารถตรวจได้ ตงแต่
ั ้ ทารกอายุ 1 เดือน จะช่วยให้ ทราบภาวะการติดเชื ้อของทารกได้ อย่างเร็วขึน้ มาก บางครัง้ ผู้ปกครอง

เด็กมีความเข้ าใจ หรื อความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ อง คิดว่าหากเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื ้อเอชไอวี ร่างกายแข็งแรง ไม่เคย
เจ็บป่ วยนอนโรงพยาบาลในช่วงวัยเด็กเล็ก แสดงว่าไม่น่าจะติดเชื ้อเอชไอวี แต่ในความเป็ นจริงทารกที่ติดเชื ้อเอชไอวี
ประมาณครึ่งหนึ่งจะมีอาการแสดงตังแต่
้ ในขวบแรก เช่น ฝ้าในปาก ปอดบวม น ้าหนักน้ อย เลี ้ยงไม่โต ท้ องใหญ่จากภาวะ
ตับม้ ามโต เป็ นต้ น แต่อีกประมาณครึ่งหนึง่ จะยังมีอาการแสดงไม่ชดั เจน และมีภมู ิค้ มุ กันค่อยๆต่าลงช้ าๆ และไปมีอาการ
เจ็บป่ วยเมื่ออายุประมาณ 8-12 ปี แล้ วจึงมีอาการแสดงของโรคติดเชื ้อหรื อเริ่มมีอาการของเอดส์ เช่น เป็ นวัณโรค ติดเชื ้อ
ราในสมอง เป็ นต้ น ซึง่ ในกลุม่ นี ้หากได้ รับการตรวจเลือด และ ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส เด็กก็จะมีสขุ ภาพแข็งแรง
โดยไม่ป่วยถึงขันเอดส์
้
เด็กติดเชื ้อเอชไอวี สามารถอยูร่ ่วมกันผู้อื่นได้ ทงที
ั ้ ่ บ้ าน โรงเรี ยน หรื อ ในชุมชน เชื ้อเอชไอวีไม่ติดต่อจากการ
สัมผัส ไม่มีเชื ้อไวรัสออกมาในเหงื่อ น ้าตา น ้าลาย อุจจาระ ปั สสาวะ ดังนันเด็
้ กที่มีเชื ้อเอชไอวีสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นและ
ใช้ ชีวิตประจาวัน เช่น รับประทานอาหาร ไปโรงเรี ยน ได้ ตามปกติ ในอดีตที่ยงั ไม่มีการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่าง
แพร่หลาย คนในสังคมอาจมีความเข้ าใจ และทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการติดต่อของเชื ้อเอชไอวี ทาให้ สงั คมรังเกียจ และ กีด
กันเด็กติดเชื ้อเอชไอวี ทาให้ เด็กติดเชื ้อเอชไอวีหลายคนถูกปฎิเสธจากโรงเรี ยน หรื อ เพื่อนบ้ าน แต่ในปั จจุบนั หากคนใน
สังคมเปิ ดใจให้ กว้ าง และเรี ยนรู้เกี่ยวกับการติดเชื ้อเอชไอวี และ พร้ อมที่จะอยูร่ ่วมกัน จะช่วยให้ เด็กและครอบครัวของผู้ติด
เชื ้อสามารถใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขขึ ้น
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554 โครงการเอดส์สหประชาชาติ รณรงค์เรื่ องเอชไอวี โดยใช้ คาขวัญว่า “Getting to
zero” โดยมีเป้ามุง่ 3 ข้ อ กล่าวคือลดจานวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่, ลดจานวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีที่เสียชีวิตจากเอดส์และ
ลดการแบ่งแยก หรื อ กีดกันผู้ติดเชื ้อเอชไอวีออกจากสังคมนโยบายดังกล่าวสามารถเป็ นจริงได้ หากคนในสังคมมีความรู้
และความเข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อเรื่ องเอชไอวีและเอดส์ รู้จกั ป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อ ตรวจเลือดคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอ
วี หากพบว่าติดเชื ้อเอชไอวี รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส ซึง่ มีบริการในโรงพยาบาลต่างๆเกือบทัว่ ประเทศ

