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ค�าน�า

กรมควบคมุโรค โดยส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้ร่วมกันด�าเนินการโครงการ

พฒันาแนวทางระดบัชาต:ิ การให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(CT4) 

ปี 2554 เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพมีแนวทางการจัดบริการปรึกษาและตรวจหา    

การติดเชื้อเอชไอวีที่มีความสมบูรณ์ด้านวิชาการ และมีแนวทางปฏิบัติงานที่มีความ

สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

เอกสารแนวทางบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับ

สถานบริการสุขภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้ 

ตามหลักวิชาการ แนวทางปฏิบัติทั้งในด้านรูปแบบการจัดบริการ กระบวนการ และ

ทักษะการให้บริการส�าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพสามารถ

ประยุกต์ใช้กับระบบบริการปกติของแต่ละหน่วยงานต่อไป

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางบริการปรึกษาและตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับสถานบริการสุขภาพนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้การปรึกษาใน

การให้บริการปรกึษากบัผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีพ่ือลดอตัราการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ต่อไป

                                         คณะผู้จัดท�า

                                     สิงหาคม พ.ศ. 2555
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กิตติกรรมประกาศ

การพฒันาแนวทางบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรบั

สถานบริการสุขภาพนี้ ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในงาน

บริการด้านต่างๆ จากหลายหน่วยงาน

คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการพฒันาแนวทางระดบัชาต:ิ การให้บริการปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี (CT4) ท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนา            

การด�าเนนิงาน และให้ข้อคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและจดัท�าแนวทางบรกิาร

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับสถานบริการสุขภาพ เป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ที่

สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแนวทางระดับชาติ: การให้บริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (CT4) ในการพัฒนาต้นแบบแนวทางบริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับสถานบริการสุขภาพ

คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณโรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการน�า  

แนวทางบริการฯ นี้ไปพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ เนื้อหา และความ

เป็นไปได้ในทางปฏบัิต ิร่วมกบัทีมท�างานในหน่วยงาน จนท�าให้แนวทางบรกิารปรกึษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเล่มนี้ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและสามารถเป็น

แนวทางในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
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อภิธานศัพท์

Ag Antigen

ARV Anti Retroviral Drug

CITC Client–Initiated HIV Testing and Counseling

CQI Continual Quality Improvement

DNA Deoxyribonucleic Acid

HIV Human Immunodeficiency Virus

FHI Family Health International

FSW Female Sex Worker

GF  Global Fund

HBsAg Antigen of the Hepatitis B Virus

HBV Hepatitis B Virus

HCV Hepatitis C Virus

HIV OCC-PEP HIV Occupational Post-Exposure Prophylaxis

IDU Injecting Drug Users

MSM Men who have Sex with Men

NASBA Nucleic Acid Sequence Based Amplification
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อภิธานศัพท์

NAT Nucleic Acid Amplification Test

NPV Negative Predictive Value

PITC Provider–Initiated HIV Testing and Counseling

PMTCT Prevention of Mother - To - Child HIV Transmission

PPV Positive Predictive Value

RNA Ribonucleic Acid

RT-PCR Reverse Transcriptase Polymerase Reaction

STI Sexually Transmitted Infection

TB Tuberculosis

TUC Thailand MOPH - U.S. CDC Collaboration

UNAIDS United Nations Programme on HIV/AIDS

UNFPA United Nations Population Fund

VCT Voluntary Counseling and Testing Service

WHO World Health Organization

NHSO ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผล 143

   การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

  • การตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 (CD4 + T-cell) 144
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สารบัญ

     หน้า
  • แนวทางในการส่งตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 144

  • ข้อควรระวังที่จะมีผลกระทบต่อการแปลผลการตรวจหา 145

   ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

  • การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด 145

  • ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด 145

  • ข้อควรระวังที่จะมีผลกระทบต่อการแปลผลการตรวจหาปริมาณ 146

   ไวรัสในเลือด

บทที่ 5 แนวทำงคุ้มครองสิทธิผู้รับบริกำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี

  • ความส�าคัญในประเด็นเรื่องสิทธิของผู้รับบริการปรึกษา 147

   และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

  • แนวทางปฏิบัติในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 148

   ส�าหรับสถานบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ

  • ประเด็นที่ผู้ให้บริการควรตระหนักในการให้บริการปรึกษา 151

   และการตรวจหาการติดชื้อเอชไอวี

  • ประเด็นสิทธิที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 152

   และผู้ได้รับผลกระทบ

  • จรรยาบรรณและแนวคิดปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 153

   ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว

บทที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรให้กำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี

  และระบบข้อมูล

  • บริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 157

   (HIV testing and counseling, HTC)

  • บริการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพ 158

   (quality HTC)
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สารบัญ

     หน้า
  • การพัฒนาคุณภาพบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 159           

  • องค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการปรึกษาและ 161

   ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

   - การวางแผน 161

   - การก�าหนดเป้าหมาย 162

   - การก�ากับติดตาม 163

   - การปรับปรุงพัฒนา 164

   - การประเมินผล 165

  • ระบบข้อมูลการให้บริการปรึกษา 165

  • วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูล 166

  • การวัดผลลัพธ์ในการให้บริการปรึกษา 166

  • การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล 170

บทที่ 7 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี

  • แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการเพื่อรองรับบริการสุขภาพ 175

   ด้านการป้องกันและการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

  • แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหา 176

   การติดเชื้อเอชไอวี

บรรณำนุกรม  183

ภำคผนวก   189

เอกสำรอ้ำงอิง  207
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บทแนะน�าการใช้แนวทางบริการปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับสถานบริการสุขภาพ

แนวทางบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรบัสถานบริการ

สขุภาพที่ได้พัฒนาข้ึนนี ้มวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานการจดับริการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับสถานบริการสุขภาพ ซึ่งแต่เดิมนั้น 

แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการปรึกษา การบริการตรวจหาการ 

ตดิเชือ้เอชไอว ีการบรกิารดแูลต่อเนือ่งส�าหรบัผูร้บับรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

มีอยู่หลายแนวทางและหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ทิศทางการสง่เสริมการเข้าถงึ

บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีตลอดจนนโยบายด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

มีการปรับเปลีย่นไปในแนวทางทีจ่ะส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มท่ีมพีฤติกรรม

เสีย่งต่อการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวไีด้รบัโอกาสในการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

อย่างกว้างขวางขึ้น

ท้ังนี้ เป็นการตอบสนองในเร่ืองของสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง

ทั่วถึงเท่าเทียม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายหลักประกันสุขภาพ ในอันที่จะส่งเสริม

ให้ประชาชนทกุกลุม่ได้รบัโอกาสเข้าถงึบริการและได้รับการรักษาทีจ่�าเป็นตัง้แต่เนิน่ๆ 

ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาขาดการป้องกัน โดยมาตรการส่งเสริมการ     

เข้าถงึบรกิารปรกึษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวทีี่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารแนวทาง

ชุดนี้ ได้รับการก�าหนดให้เป็นกลยุทธ์หลักที่ส�าคัญในการป้องกันและลดปัญหา         

อันเนื่องจากโรคเอดส์ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังด้านนโยบาย 

ด้านวิชาการ และด้านเพิ่มศักยภาพการบริการมากขึ้น
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วตัถปุระสงค์ของการพฒันาแนวทางบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี ส�าหรับสถานบริการสุขภาพ

แนวทางบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรบัสถานบริการ

สุขภาพได้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือจากคณะผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงาน ในการ

รวบรวมเนื้อหาด้านแนวคิด เชิงนโยบาย เนื้อหาวิชาการด้านการให้บริการปรึกษา 

การตรวจวินจิฉยัทางห้องปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตัิในการจดับรกิารและการให้บรกิาร

แก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ตามบริบทของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็น

1. แนวทางการปฏบิตังิาน และจดับรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้

เอชไอวีระดับชาติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. แนวทางการบริการปรกึษา และให้ความช่วยเหลอื และดแูลผูร้บับรกิาร

อย่างต่อเนื่อง

3. แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันและการรักษา

พยาบาลในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. แนวทางพัฒนาคุณภาพงานบริการปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีของทั้งระดับหน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานส่วนกลาง

อนัจะเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ เกดิการป้องกนัการรบัและ

ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี รวมทัง้ลดอัตราการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์

รายใหม่

ผูใ้ช้แนวทางบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรบัสถานบรกิาร
สุขภาพ

ผู้ใช้แนวทางบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับสถาน

บริการสุขภาพนี้ ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวกับการจัดบริการและการ

ให้บริการปรกึษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ีได้แก่ ผูใ้ห้บริการปรึกษา แพทย์ 

พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วย

บรกิารสขุภาพของท้ังภาครฐัและเอกชน ซ่ึงควรได้รับทราบและร่วมกนัจดับริการของ

แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องทั้งในด้านนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งการจัดระบบส่งต่อ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด
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คุณสมบัติของผู้ให้บริการปรึกษา 

ผูท่ี้ให้บรกิารปรกึษาสขุภาพ และให้บริการปรึกษาและตรวจหาการตดิเช้ือ

เอชไอวีที่ใช้คู่มือแนวทางนี้ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มคีวามรู ้ทักษะเกีย่วกบัการให้บริการปรึกษา จติวทิยาสังคมในบริบท

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชากรกลุ่มต่างๆ โดยควรได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และฝึกปฏิบัติ

2. มคีวามรู้เกีย่วกบัโรคเอดส์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบาดวทิยา กลไกการ

รับและถ่ายทอดเช้ือ การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล รวมทั้ง

สวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานโรคเอดส์และโรคที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. มีความสามารถในการประสานงาน และร่วมมือกับแผนกต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง และมีความรู้เกี่ยวกับบริการที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล 

งานป้องกัน และงานชุมชน ได้แก่ การประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ศูนย์องค์รวม 

และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

5. เห็นความส�าคัญและมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานบริการ  

การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

รายงานพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2527       

ส่งผลให้ประชาชนเกดิความตืน่ตวัอย่างมากในระยะนัน้ จงึท�าให้เกดิความต้องการรบั

บรกิารปรกึษาเรือ่งโรคเอดส์ซ่ึงเป็นโรคใหม่ จากนัน้ พบว่าการระบาดของโรคเอดส์ได้

ขยายไปทัว่ประเทศ สถานการณ์ผูป่้วยเอดส์และการตดิเชือ้เอชไอว ีส�านกัระบาดวทิยา

รายงานผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่า มียอดผู้ป่วย

สะสมทั้งสิ้น 276,947 ราย ในจ�านวนนี้ ร้อยละ 65 ของผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 30 - 44 

ปี(1) ซึ่งมีผลกระทบทางด้านสุขภาพและสังคมจิตใจในกลุ่มประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะการถูกรังเกียจและปัญหาการ      

อยู่ร่วมกันในชุมชน 

ต่อมา การแพร่ระบาดจากกลุ่มประชากรเฉพาะมาสู่กลุ่มประชากรทั่วไป 

ครอบครัว และหญิงตั้งครรภ์สูงข้ึน จึงท�าให้เกิดความต้องการรู้สถานะการติดเชื้อ   

เอชไอวีของตนเอง เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพในกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้น

ในช่วงแรก พ.ศ. 2527 หลังจากมีการตื่นตัวในเรื่องโรคเอดส์ กระทรวง

สาธารณสุขมีการตอบสนองปัญหาในเชิงนโยบายด้านการจัดบริการ ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2530 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ทาง

โทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2534 ส�านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 

เชียงใหม่ ได้จัดตั้งคลินิกนิรนาม โดยใช้ช่ือ “คลินิกเอื้องผึ้ง” สภากาชาดไทยก็ได้     

จัดตั้ง “คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย” ในกรุงเทพมหานครฯ จากนั้นได้มีนโยบายให้

สถานบริการสาธารณสขุจดัตัง้คลนิกิให้บริการปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี   

โดยสมัครใจ (Voluntary Counseling and Testing Service : VCT) และคลินิกนิรนาม

ขึ้นทั่วประเทศ

ความเป็นมา และความส�าคัญ
ของงานบริการปรึกษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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ต่อมามีการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับ ในเรื่องนโยบายการเฝ้าระวังและ

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เริ่มโครงการ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ท�าให้

ผู้ตดิเชือ้มีโอกาสในการเข้าสูก่ารรกัษา และท�าให้เกิดความต้องการในการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

ทั้งนี้ การให้บริการดูแลรักษาและการป้องกันโรคเอดส์ เป็นบริการที่ต้อง

มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง และเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับพฤตกิรรมสขุภาพทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมจิตใจ อีกทั้งการได้รับการปรึกษาและการตรวจหาการ    

ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นบริการช่องทางแรกของระบบบริการสุขภาพ จะท�าให้ผู้ติดเชื้อ

ได้รับทราบผลเลอืดและมแีนวทางการดแูลสุขภาพในระยะเร่ิมแรก จะสามารถปรับตวั

และเข้าถงึบริการสขุภาพอย่างต่อเนือ่งได้ดกีว่าผูท้ีเ่ข้ารับการรักษาเมือ่มปัีญหาสุขภาพ 

หรือมีอาการของโรคที่ซับซ้อน

ภายหลังจากการกระจายอ�านาจด้านการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่

ภูมิภาคใน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรสุขภาพและบูรณาการงานบริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

เข้ากับการท�างานในระบบปกติโดยมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและกลวิธีการจัดบริการ

ให้สอดคล้องกบัรปูแบบบรกิารที่ใช้กนัในระบบสากล และตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนางานบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ ได้

ทบทวนและพิจารณาให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นการบริการ

ในชดุสทิธิประโยชน์ของกองทนุเพือ่บรกิารผูต้ดิเชือ้ ผูป่้วยเอดส์และวณัโรค ทีส่�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)(2) จะต้องให้บริการ อันเป็นการส่งเสริมการ   

เข้าถึงบริการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ การพัฒนางานบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีมี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รบัการพัฒนาให้พร้อมจะบรกิารทัง้ในเชงิรบัและเชงิรกุมากขึน้ 

และควรเป็นบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการ 

หน่วยบริการสุขภาพควรพัฒนางานบริการให้มีระบบที่ดี มีมาตรฐานทั้งในด้านการ

บริการตรวจรักษา บริการปรึกษา และบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่าง



23

เหมาะสมถูกต้อง โดยแนวทางระดับชาติ: การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการ      

ติดเชื้อเอชไอวีนี้ จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดบริการ

ได้อย่างเหมาะสม

ความส�าคัญของบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

จากสถานการณ์และปัญหาในเชิงนโยบายด้านการจัดบริการที่กล่าวมา 

ข้างต้น จึงท�าให้เห็นความส�าคัญของบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เป็นจุดบริการแรก (entry point) ที่บุคคลจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคเอดส์และรับทราบผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเป็นจุดประสานและ

เชื่อมต่อการบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นบริการที่สามารถลดผลกระทบทางจิตสังคมของผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วย

เอดส์ และครอบครวั รวมทัง้ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากปัญหาเอดส์ เนือ่งจากผูต้ดิเชือ้และ

ครอบครัวจะได้รบับรกิารปรึกษา มคีวามเข้าใจเก่ียวกบัโรคเอดส์ และรบัทราบแนวทาง

การรักษาสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเข้าใจและมี

แนวทางการพูดคุยกับคู่ครองและคนในครอบครัว ในเรื่องการอยู่ร่วมกันและการดูแล

รักษา มีผลในการลดการแบ่งแยก รังเกียจ ในครอบครัวและชุมชน

3. เป็นบริการที่ส่งเสริมการป้องกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้มีความ

เข้าใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้และแนวทางการป้องกนั รวมถงึการลด

พฤติกรรมเสี่ยง การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และทักษะการต่อรองคู่เพศสัมพันธ์

เพื่อการป้องกัน

4. เป็นบริการที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล โดยผู้ที่ได้

รับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีเมื่อพบการติดเชื้อจะได้รับบริการปรึกษาสุขภาพ 

เข้าใจภาวะการติดเชื้อ ผลของการติดเชื้อต่อร่างกาย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ

รักษาสขุภาพตนเอง แนวทางการป้องกนัและรักษาโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสและโรคตดิต่อ

ทางเพศสมัพันธ์ การรกัษาด้วยยาต้านไวรัส การป้องกนัการตดิเชือ้จากมารดาสู่ทารก 

และการตรวจวนิิจฉยัทางห้องปฏบิตักิารทีจ่�าเป็น เช่น การตรวจระดบั CD4 เพือ่เข้าสู่

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
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5. เป็นบรกิารทีป่ระสานงานบรกิารส�าหรบัผูต้ดิเชือ้ผูป่้วยเอดส์ด้านต่างๆ 

ได้แก่ บรกิารทางสงัคม บรกิารส่งต่อ บรกิารด้านชมุชน เพือ่ส่งเสริมการวางแผนชวิีต 

อนาคต ท้ังของตนเอง ครอบครวั เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางจติใจของผูต้ดิเชือ้และ

ครอบครวั โดยประสานให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการให้การดูแล และสนบัสนนุการด�าเนนิ

ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข

เพือ่ให้เกดิการพัฒนารปูแบบการให้บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้

เอชไอวีท่ีเหมาะสม จึงได้มีการพิจารณารูปแบบบริการที่สอดคล้องกับความส�าคัญ 

เป้าหมายของการจดับรกิาร โดยพิจารณาข้อจ�ากดัและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากระบบ

บริการ ทั้งนี้ ควรให้เกิดความเหมาะสมภายใต้การสนับสนุนในบริบทของประเทศ

นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาด้านการจัดบริการปรึกษา ควบคู่กับการ  

ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี หลักสูตรการอบรม และกลวิธีการด�าเนินงาน

ใหม่ๆ

การพัฒนาระบบบริการปรึกษาและการพัฒนาวิชาการนั้น กรมวิชาการ

ทุกกรมของกระทรวงสาธารณสขุได้เป็นเจ้าภาพหลกัด�าเนนิงานตามหน้าทีร่บัผดิชอบ

ในงานภารกจิท่ีเกีย่วข้องกับโรคเอดส์และงานบริการปรึกษา โดยได้ร่วมเป็นเครือข่าย

ในการพฒันางานบรกิารปรกึษาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ กรมควบคมุโรค กรมอนามยั กรม

สขุภาพจิต และกรมการแพทย์ ร่วมกนัด�าเนนิงาน โดยการพัฒนาวชิาการได้ด�าเนนิการ

ตามสภาพการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

และระบบบริการสุขภาพ ในแต่ละช่วงเวลา

ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ เพ่ือ

พฒันาบคุลากรสขุภาพ ได้ด�าเนนิการควบคูก่บัการอบรมวทิยากร โดยให้ความส�าคญั

กบัทกัษะพืน้ฐานการให้บรกิารปรกึษา (Basic Counseling) ซึง่ก�าหนดให้เป็นพืน้ฐาน

ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในการให้บริการ

ระยะเริ่มต้น - พ.ศ.2537

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย 

และกรมการแพทย์ ได้ร่วมเป็นเครอืข่ายในการพฒันางานบรกิารปรกึษา มกีารพฒันา
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หลักสูตรอบรมและจัดอบรมการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแก่

บุคลากรสขุภาพ เพือ่ให้บรกิารกลุม่ประชากรทัว่ไป การให้บรกิารปรกึษาเรือ่งโรคเอดส์

ในกลุ่มแม่และเด็ก พร้อมกันนั้นได้สร้างทีมวิทยากรกระจายให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต

ตา่งๆ โดยจัดอบรมวทิยากรให้การปรึกษาเรือ่งโรคเอดส์ตามหลักสูตรดังกลา่วขา้งตน้ 

กระทรวงสาธารณสขุได้เริม่ให้บรกิารยาต้านไวรสัแก่ผูป่้วยเอดส์มาตัง้แต่  

พ.ศ. 2535 และได้มีการพัฒนาโครงการให้บริการยาต้านไวรัสมาเป็นล�าดับ

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2548

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวี ผูป่้วยเอดส์และผูไ้ด้รบัผลกระทบประสบปัญหาทางด้าน

จติสงัคมทีซ่บัซ้อนมากยิง่ขึน้ ผูป่้วยเอดส์มอีตัราตายสงูขึน้ จงึได้พฒันาหลกัสตูรและ

จัดอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย การฟื้นฟูทักษะบริการปรึกษาใน

ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาแบบกลุ่ม

ทีมส่วนกลางเห็นความส�าคัญของการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง 

และส่วนภมูภิาค กรมควบคมุโรคจงึได้พฒันาเครือข่ายงานบริการปรึกษา 12 เขต โดย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการปรึกษา 

ในช่วงระยะเวลานี ้เริม่มีการใช้ยาต้านไวรสัในประเทศไทย เพือ่ป้องกนัการ

ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวจีากแม่สูล่กู จงึมีการพฒันาหลกัสตูร จดัอบรม และพฒันาวทิยากร

ในการให้บริการปรึกษาในหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก (PMTCT)   

พ.ศ. 2544 ก็ได้เร่ิมการด�าเนนิโครงการการเข้าถงึบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดบัเอดส์ 

ส�าหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (National Access to ART for People with HIV and 

AIDS, NAPHA) ท�าให้เกิดบริการที่ครอลคลุมผู้ป่วยเอดส์อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

จึงพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับยาต้านไวรัส ได้แก่ การอบรมการให้บริการปรึกษา

เพื่อส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง (ARV Adherence 

Counseling) และการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ

ให้บริการปรกึษาผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย การจัดกลุม่ช่วยเหลอืตนเองของผูต้ดิเชือ้ และ

การอบรมผู้ติดเชื้อในการเป็นที่ปรึกษาแบบกลุ่ม  
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พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ ระบบครอบครัว และ

วัฒนธรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และสถานการณ์โรคเอดส์   

ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ปัญหาโรคเอดส์ยังคงอยู่ ทวีความรุนแรง และมี

ความซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มประชากรเฉพาะ (Key populations - KPs) ที่ยังคงมีอัตรา

การติดเชื้อค่อนข้างสูง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน 

กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 

เพื่อเป็นการรองรับปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการให้

บริการปรึกษาเรื่องต่างๆ ได้แก่ กรณีเปิดเผยผลเลือด การให้บริการปรึกษาแก่       

หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี (Couple Counseling) การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริม  

การเปิดเผยสถานการณ์ตดิเช้ือเอชไอวี (Disclosure Counseling) การให้บรกิารปรกึษา

ส�าหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กท่ีได้รับผลกระทบ การให้บริการปรึกษาเพ่ือลด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี (Risk Reduction Counseling) และการให้

บริการปรึกษาในประเด็นต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้น

การจัดระบบบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเชิงรุกมากขึ้น

พ.ศ. 2547 การบรกิารยาต้านไวรสั ก็ได้ถกูบรรจเุข้าเป็นสทิธปิระโยชน์ใน

โครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและโครงการประกันสุขภาพอืน่ๆ จากการบริการ

ดงักล่าวท�าให้ผูต้ดิเชือ้เอชไอวีทีเ่ป็นคนไทยสามารถเข้าถงึการรกัษาด้วยยาต้านไวรัส

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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แผนภาพที่ 1	 สถานการณ์และวิวัฒนาการงานบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในประเทศไทย
สถานการณ์

         พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน (2557)

• มีบริการยาต้านไวรัสในเครือข่ายการวิจัย

ทางคลินิกและสาธารณสุข

• รัฐบาลสนับสนุนให้มีการเข้าถงึยาต้านไวรสั

ระดบัชาต ิและให้บรกิารยาต้านไวรสัแก่ผูต้ดิเชือ้

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

              พ.ศ. 2535 - 2540

• พบผู้ตดิเชือ้เอดส์ในทกุต�าบลและมอีตัราการ

ตายจากโรคเอดส์สงู เนือ่งจากยงัไม่มยีารกัษา

• เร่ิมต้นน�ายาต้านไวรัสมาให้บรกิารแก่ผู้ป่วย

เอดส์ในสถานพยาบาลของรฐัในประเทศไทย

              พ.ศ. 2527 - 2534

• พบผู้ติดเชื้อรายแรก

• ประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลต่อ

การให้บริการทางเพศเพิ่มขึ้น จึงท�าให้รัฐบาล

ในสมัยนั้น ให้ความส�าคัญในการให้ความรู้

เรือ่งโรคเอดส์ และรณรงค์การใช้ถุงยางอนามยั

• พบผูป่้วยเสยีชวีติด้วยโรคเอดส์ จากรายงาน

ของสถาบันบ�าราศนราดูร

• เริ่มโครงการน�าร่องในการรักษาผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

• การเสนอข้อมูลโรคเอดส์และการเพ่ิมจ�านวน

ของผู้ป่วยโรคเอดส์ ท�าให้ประชาชนสนใจและ

มีทัศนคติว่าโรคเอดส์น่ากลัวเป็นแล้วตาย

วิวัฒนาการ

   พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน (2557)

• พัฒนาแนวทางการให้การปรึกษากรณีเปิดเผยผลเลือด

• พัฒนาแนวทางการให้การปรึกษาเพือ่ส่งเสริมการเปิดเผยสถานการณ์ตดิเชือ้เอชไอวี

• UNAIDS/WHO เสนอรูปแบบให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 2 รูปแบบ คือ 

PITC และ CITC

• พัฒนาแนวทาง การให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอขไอวี

• พัฒนาแนวทาง การให้การปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์พร้อมสามี

• จดัท�าคู่มอืฝึกอบรมหลกัสตูรการให้การปรึกษาแบบคู ่เพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

       พ.ศ. 2541 - 2547

• พฒันาหลกัสตูรอบรมพฒันาวทิยากรการให้การปรกึษาหญงิต้ังครรภ์เพือ่ลดการตดิเชือ้จากแม่สูล่กู

• พัฒนาหลกัสูตรการให้การปรกึษาผูพ้ยายามฆ่าตวัตาย ด้วยรปูแบบกลุม่ช่วยเหลอืตนเองของ

ผู้ติดเชื้อ

• จัดอบรมเรื่อง การให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง

       พ.ศ. 2535 - 2540

• กรมสุขภาพจิตจัดท�าแผนพัฒนาและฝึกอบรมผู้ให้บริการปรึกษา โดยมีเป้าประสงค์

 1. เพื่อจัดให้มีผู้ให้บริการปรึกษาครอบคลุมในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับประเทศ

 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะของการให้บริการ และน�าไปสู่การดูแลทางด้านโรคเอดส์

• กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาร่วมกับกรมอนามัย และกรม

ควบคุมโรค เพ่ือพฒันาคณุภาพผูใ้ห้การปรกึษา โดยสร้างองค์ประกอบของทมีทีเ่อือ้ต่อการพฒันา

คุณภาพ (ครู ก.) ให้ทุกจังหวัดมีครู ข. จ�านวน 2 ทีม ทีมละ 5 คน โดยมาจากหน่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องจาก กรมสขุภาพจติ ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรค ส�านกังานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่

กำรพัฒนำหลักสูตรกำรให้กำรปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส ์ได้แก่

 พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม เรื่องการให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

 พฒันาหลกัสตูรและจดัอบรม เรือ่งการปรกึษาตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่ประชากรทัว่ไป

 พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม การให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มแม่และเด็ก

 จัดอบรมวิทยากรให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

 พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย

 กรมควบคุมโรคพัฒนาเครือข่ายงานบริการปรึกษา 12 เขต

 อบรมฟื้นฟูทักษะการให้การปรึกษาประเด็นต่างๆ และการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม

        พ.ศ. 2527 - 2534

• ในส่วนของงานบริการสาธารณสุข กรมอนามัย มีการให้บริการปรึกษาในเรื่องการวางแผน

ครอบครัว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีบุตรไม่เกิน 2 คน

• จัดตั้งรูปแบบบริการปรึกษาทางโทรศัพท์

• กรมสุขภาพจิต ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน จัดท�าหลักสูตรการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 

(Basic Counseling) สร้างวิทยากรหลักและจัดท�ากรอบการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากร

ให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศ โดยพัฒนาครู ก. และขยายการอบรมให้เกิดครู ข. เพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์

• จัดตั้งคลินิกให้บริการปรึกษาทั่วประเทศ
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การจดับรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวขีองแต่ละกลุม่เป้าหมาย

นัน้ ตามหลกัการของการให้บรกิารไม่มคีวามแตกต่างกันมากนกั เพยีงแต่ผูใ้ห้บรกิาร

ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบริบทด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ จะให้บริการโดย    

บูรณาการระบบบริการสุขภาพต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการและ

ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสนับสนุนการจัด

บริการปรึกษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีให้มทีศิทางเปิดกว้างส�าหรบัหน่วยบรกิาร

สขุภาพสามารถปรบัรปูแบบ ขัน้ตอน และระบบสนบัสนนุต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัสภาพ

ปัญหา อุบัติการณ์ การระบาด กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรบุคคล ขนาดของหน่วย

บริการ และงบประมาณของแต่ละพื้นที่

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในหน่วยบริการ

สุขภาพของประเทศไทย ได้พัฒนาและด�าเนินการให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด 

ทิศทางการส่งเสรมิมาตรการ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ของท้ังระดบันานาชาติ 

และระดบัชาต ิได้แก่ องค์การอนามยัโลก (WHO) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 

(UNAIDS) โดยมกีารพฒันารปูแบบการจัดบริการมาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ในหลายประเทศ 

มอีตัราการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวค่ีอนข้างต�า่ ในการทีจ่ะส่งเสรมิให้เข้าถงึบริการ

ตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวีเพิม่มากข้ึน องค์การอนามัยโลกและโครงการโรคเอดส์แห่ง

สหประชาชาติ ได้เสนอหลักการ 3C ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และต่อมาใน พ.ศ. 2555 ได้

เพิ่มเป็นหลักการ 5C เพื่อใช้เป็นหลักการพ้ืนฐานในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าสู่

กระบวนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

แนวทางการจัดบริการปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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ส�าหรับประเทศไทยได้พิจารณาจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ

เอชไอวีโดยเน้นหลักการ 5C ดังต่อไปนี้

หลักการ 5C ได้แก่

1. C - Confidential  การรักษาความลับ

ข้อมูลในเรื่องการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็น

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล สถานการณ์ บุคคลแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และความลับในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงผลการตรวจเลือด แนวทางในการรักษาความลับและความปลอดภัยของ

ข้อมลู โดยเฉพาะข้อมลูท่ีมคีวามละเอียดอ่อนเปราะบาง จงึมคีวามส�าคญัทีจ่ะป้องกนั

ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความเสียหาย   

ทัง้ต่อผูร้บับรกิารและหน่วยงานของรฐั และละเมดิสิทธผู้ิรับบริการ จนเกดิปัญหาตาม

มาได้ การรักษาความลับควรมุ่งเน้นตั้งแต่กระบวนการเข้ารับบริการ การตรวจรักษา 

จนกระทั่งส่งต่อผู้รับบริการ (รายละเอียดเพิ่มเติม บทที่ 6 หน้า 170)

2. C - Consent  การยินยอมรับการตรวจ

การตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี รวมถงึการรับทราบผลการตรวจเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคล ในทางกฎหมายผู้ที่มารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีหรือป่วยด้วยโรคเอดส์นั้น รัฐต้องให้ความคุ้มครองดูแลรักษา ประเด็นสิทธิ   

ผู้ป่วยจึงมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ ดังนั้น การจัดบริการ

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี ต้องไม่เป็นการบงัคบัตรวจ ผูใ้ห้บรกิารหรอืผูใ้ห้การปรึกษา

ควรค�านึงถึงจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการควบคู่ไปด้วย ผู้รับบริการ   

ท้ังท่ีเข้ามาขอรับบริการโดยสมัครใจหรือได้รับการเสนอบริการโดยบุคลากรทางการ

แพทย์ ต้องได้รับข้อมูลความรู้ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับข้อมูลทั้งข้อดีและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจนจากการรู้สถานะการติดเชื้อ และผู้รับบริการต้อง

ให้การยินยอมเพื่อรับการตรวจ ซึ่งบ่งบอกว่าการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของ     

ผู้รับบริการนั้นเกิดจากความต้องการและความสมัครใจของผู้รับบริการเอง
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3. C - Counseling  การบริการปรึกษา

การบริการปรึกษา หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายระหว่าง  

ผู้ให้การปรึกษากบัผูร้บับรกิารปรกึษา โดยมปีระเดน็ปัญหาเป็นจดุศนูย์กลางและมุง่เน้น

ท่ีการบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการสื่อสารสองทาง ในบริบทของเรื่องเอชไอวีและโรค

เอดส์นั้น ตระหนักถึงศักยภาพและเคารพการตัดสินใจของผู้รับบริการเป็นส�าคัญ

ผูท้ีร่บัการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีจะมคีวามวติกกงัวลต่อผลการตรวจ

ของตน โดยเฉพาะผู้ท่ีมพีฤตกิรรมเสีย่ง จะมคีวามกงัวลเพิม่มากขึน้ การจดัให้มบีรกิาร

ปรึกษาส�าหรับบุคคลที่ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจ จะช่วย

ให้เกดิประโยชน์ในการป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ีลดพฤตกิรรมเส่ียง ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เผชิญปัญหาด้วยตนเอง ยอมรับผล และสนับสนุนการเข้าถึงการรักษา 

(รายละเอียดเพิ่มเติม บทที่ 3)

4. C - Correct Test Results ผลการตรวจเอชไอว ีทีถ่กูต้องและเชือ่ถอืได้ 

การจัดบริการตรวจเอชไอวีต้องมีคุณภาพ และปฏิบัติตามแนวทางของ

ประเทศ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีต้องกระท�าโดยใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการ

ทีไ่ด้มาตรฐาน และชุดตรวจทีใ่ช้ต้องผ่านการรบัรองจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีความถูกต้องสูงสุด และหน่วยบริการจะต้องมีการ

ตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก (EQA) และ

มีการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ด้วยมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (Lab      

Accreditation : LA) หรือ ISO 15189 รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันหลัก   

ที่เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศด้วย

5. C - Connections to prevention, care, and treatment services    
การส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเข้าถึงบริการดูแลรักษาและป้องกันการรับและ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี 

การส่งต่อผูต้ดิเชือ้เอชไอวีให้สามารถเข้าถึงบริการดแูลรักษาได้เร็ว ตัง้แต่

ในระยะที่มีระดับ CD4 สูงมากกว่า 500 cell/mm3 ขึ้นไป รวมทั้งได้รับการป้องกันการ

รับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและการดูแลต่อเนื่อง
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วิวัฒนาการของรูปแบบการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในปี พ.ศ. 2547 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้

อธิบายถึงรูปแบบการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Voluntary Counseling and Testing - VCT หมายถงึ การให้การปรกึษา

และตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ เพือ่ให้ประชาชนและผูร้บับรกิารสขุภาพ

ท่ีต้องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้ารับการตรวจได้ด้วยความสมัครใจ 

โดยให้ได้รบับรกิารปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจและการปรกึษาต่อเนือ่งอย่างเหมาะสม

2. Diagnostic HIV Testing หมายถึง การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

เพื่อการวินิจฉัย โดยเป็นการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่มี

อาการเกีย่วข้องกบัโรคเอดส์ แพทย์จะใช้ดลุยพนิจิในการพจิารณาส่งตรวจเพือ่หาการ

ติดเชื้อเอชไอวี โดยผลการตรวจจะน�ามาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยโรค และพิจารณา

แนวทางการรักษาพยาบาล ได้แก่ ผูท้ีม่อีาการสมัพนัธ์กบัเอดส์ ผูป่้วยวัณโรค เป็นต้น

3. Routine HIV Testing หมายถงึ การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีท่ีเป็น

บริการปกติในบริการสุขภาพ โดยมีการเสนอบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีใน   

ผู้รับบริการสขุภาพหรอืผู้ป่วยบางกรณ ีได้แก่ สตรีทีม่าฝากครรภ์ ผูป่้วยโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และวัณโรค ผู้รักษาการติดสารเสพติด หรือแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น

4. Mandatory HIV Screening หมายถงึ การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องตรวจเพือ่ความปลอดภัย เช่น การบริจาคโลหติ การถ่ายเลือด 

หรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

ทั้งนี้ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว ผู้รับการ

ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทุกราย จ�าเป็นจะต้องได้รับการปรึกษาก่อนและหลังการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจ ประโยชน์ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากยินยอมรับการตรวจหรือปฏิเสธการตรวจ ตลอดจนควร

ได้รับทราบถึงสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองในรับการตรวจ

ใน พ.ศ. 2550 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เสนอรูปแบบบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวี 2 รูปแบบ คือ

1. Client - Initiated HIV Testing and Counseling (CITC) การให้ 

บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยผู้รับบริการเป็นผู้ขอรับบริการ
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2. Provider - Initiated HIV Testing and Counseling (PITC) การให้

บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีในรปูแบบทีบ่คุลากรสขุภาพเป็นผูเ้สนอ

บริการ

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยผู้รับบริการเป็น    
ผู้ขอรับบริการ (Client - Initiated HIV Testing and Counseling : CITC)

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยผู้รับบริการเป็น

ผู้ขอรับบริการ หมายถึง บริการที่ผู้รับบริการ แสดงความต้องการที่จะตรวจหาการ 

ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการทราบผลเลือดของตน ผู้ต้องการตรวจก่อน

แต่งงานหรอืก่อนมบีตุร รวมทัง้ผูต้้องการทราบผลเลือดจากสาเหตอุืน่ๆ ซึง่เป็นรูปแบบ

ที่มีความหมายเดียวกันกับการบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดย  

สมัครใจ (VCT) ที่มีการใช้มาโดยตลอด

การจัดบริการในรูปแบบนี้ ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถให้บริการในแผนก

ผู้ป่วยนอกหรือแผนกต่างๆ โดยจัดเป็นคลินิกปรึกษาสุขภาพร่วมกับบริการปรึกษา  

สขุภาพอืน่ๆ หรอืคลนิกินรินาม โดยเน้นการให้บรกิารปรกึษาตามบรบิทของผู้รบับรกิาร

และการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของผู้รับบริการ และให้บริการตามกระบวนการให้     

การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในรูปแบบท่ีบุคลากร
สุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ (Provider - Initiated HIV Testing and       
Counseling : PITC)

เนื่องจากการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความ

สมัครใจของผู้รับบริการ (CITC) มีผู้มารับบริการจ�านวนไม่มาก และไม่ครอบคลุม

กลุ่มประชากรที่ควรได้รับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี จึงท�าให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

บางส่วน ไม่สามารถเข้าถงึระบบบรกิารดแูลรักษา เนือ่งจากไม่ทราบว่าตนเองตดิเชือ้

เอชไอวี ข้อมูลการส�ารวจจาก 12 ประเทศที่มีความชุกของการติดเชื้อเชื้อเอชไอวีสูง 

ใน Sub-Saharan Africa พบว่าค่ามัธยฐานในกลุ่มประชากรทั่วไป มีเพศชายเพียง 
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12% และเพศหญิง10% เท่านั้นที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและทราบผล

การตรวจเลือด(3) 

องค์การอนามยัโลก เริม่น�าการให้บริการรูปแบบท่ีบคุลากรทางการแพทย์

เป็นผู้เสนอบริการปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี มาใช้ในระบบบรกิารสขุภาพ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยบุคลากรทางการแพทย์จะพิจารณาความเชื่อมโยงของปัญหา

สุขภาพท่ีผู ้รับบริการ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเช้ือเอชไอวี โดยมี

วัตถุประสงค์ทางด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการป้องกัน ได้แก่ การเสนอ

บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรค 

ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หญิงฝากครรภ์และคู่ ผู้รับการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

องค์การอนามัยโลก และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เสนอว่า 

รูปแบบการจัดบริการ PITC มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเอดส์ใน

ประเทศไทย ซึ่งมีการระบาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Concentrated Epidemic) ตามข้อมูล

สนับสนุนเชิงระบาดวิทยาของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจาก

การติดเชื้อเอชไอวี เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 8.83 

กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 2.82 ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ มี   

อัตราการติดเชื้อร้อยละ 0.58(4)

รูปแบบบริการ PITC มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรสุขภาพมีบทบาทส่งเสริม

การตรวจวนิจิฉยัหาการตดิเชือ้เอชไอว ีการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้ การป้องกันการถ่ายทอด

เชื้อจากแม่สู่ลูก และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการรับทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง 

เรียนรู้แนวทางป้องกัน เข้าถึงบริการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น

ในการน�ารปูแบบบรกิาร PITC มาใช้ในระบบบรกิารสขุภาพ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทุกฝ่าย ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ รวมทั้งภาคประชาชน ควรมีการพูดคุย

ท�าความเข้าใจกนัอย่างชัดเจน โดยค�านงึถงึประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างครอบคลมุ 

และความพร้อมของสถานบริการเป็นหลักในการพิจารณา
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กลุม่เป้าหมายของการจดับริการปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวรีปู
แบบ PITC

บุคลากรสขุภาพควรพจิารณาเสนอบริการปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้

เอชไอวีด้วยรูปแบบดังกล่าว โดยเน้นในกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสุขภาพต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และ/หรือ เป็นโรคซึ่งสัมพันธ์กับโรคเอดส์ เช่น 

วัณโรค และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง เช่น ผู้ป่วยโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

3. หญิงตั้งครรภ์ และสามี

4. คู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ 

5. ผูร้บับรกิารสขุภาพอืน่ๆ ทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและยงั

ไม่แสดงอาการ เช่น กลุม่ผูใ้ช้สารเสพตดิชนดิฉดี ผู้ป่วยทัว่ไปทีม่ปีระวตัเิสีย่งต่อการรบัเชือ้

เอชไอว ีเช่น พนกังานบรกิาร ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทีม่ารบับริการ ณ สถานบริการ

สุขภาพ หรือคลินิกในชุมชน ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีสูง เป็นต้น

กระบวนการให้บริการรูปแบบ PITC

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบ PITC ใช้

กระบวนการและขัน้ตอนให้บรกิารปรกึษาเช่นเดยีวกันกับการบริการรูปแบบ CITC คอื 

การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควร

ให้การปรึกษาโดยเน้นถึงปัจจัยและความส�าคัญด้านสุขภาพที่ควรได้รับการตรวจ

วนิจิฉยัเพ่ือหาการติดเช้ือเอชไอวี ข้อมลูทีจ่�าเป็นก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

และการยินยอมรับการตรวจ (Pretest Information and Informed Consent) โดย

สามารถท�าได้ทั้งเป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่ม
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ข้อมูลท่ีผู้รับบริการควรได้รับ ก่อนการตัดสินใจยินยอมตรวจเลือด 
(Pretest Information and Informed Consent) ได้แก่

1. เหตุผลของการเสนอบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

2. ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล บริการต่างๆ ที่จัดให้บริการ ไม่ว่า

ผลการตรวจจะพบการติดเช้ือเอชไอวีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส รวมทั้งผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น

3. ผลการตรวจจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่น 

ยกเว้นผู้ให้บริการสุขภาพที่จ�าเป็นต้องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

4. ผูร้บับรกิารมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบับรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

และการปฏิเสธการตรวจนั้นไม่มีผลในการให้บริการด้านต่างๆ หรือถูกเลือกปฏิบัติ 

5. การป้องกนั การรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ีและพฤตกิรรมเสีย่งส่วน

บุคคล

6. กรณตีรวจพบการตดิเชือ้เอชไอว ีควรส่งเสรมิให้มกีารเปิดเผยผลการ

ติดเชื้อแก่คู่ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี

7. เปิดโอกาสให้ผูร้บับรกิารสามารถสอบถามผูใ้ห้บรกิารสขุภาพได้เสมอ

8. ให้มีการยืนยันความสมัครใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (โดย

ลงนามในใบยินยอมรับการตรวจ หรือยินยอมโดยวาจา ซึ่งควรพิจารณาบริบทของ

กฎหมายของแต่ละประเทศ) ส�าหรับประเทศไทยใช้การยนิยอมแบบลายลักษณ์อกัษร 

(รายละเอียดในบทที่ 5 และภาคผนวก)

วิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่แนะน�าตามรูปแบบบริการ PITC

องค์การอนามัยโลกเสนอว่า วิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรเป็น

วธิทีี่ได้ผลเรว็ ผลการตรวจเช่ือถอืได้ และผู้รับบริการสามารถรับทราบผลการตรวจได้

ภายในวนัเดยีวกนั (Same day result) ทัง้นี ้การตรวจของแต่ละประเทศพจิารณาตาม

ความเหมาะสม และขึ้นกับระบบการตรวจวินิจฉัยของสถานบริการสุขภาพเป็นหลัก 

(ศกึษาเพิม่เตมิจากบทท่ี 4 และแนวทางการให้การปรึกษาฉบบัปัจจบุนั) ซึง่มอีงค์ประกอบ

ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย 
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1. ลักษณะของสถานบริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิกตรวจวินิจฉัยนอก

สถานที่ คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Service) เน้นวิธีการตรวจที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม ซึ่ง

วิธีการตรวจที่ได้ผลในวันเดียวกัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่มีแนวโน้มจะขาด

การมารับบริการต่อเนื่อง

2. จ�านวนของผู้รับบริการ

3. อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจด้วยวิธีต่างๆ ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน

แตกต่างกัน

4. จ�านวนและศักยภาพบุคลากร

บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นไปโดยความ

สมัครใจประกอบด้วยบริการต่างๆ ของหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่

1. บริการตรวจรักษา

โดยแพทย์และพยาบาลจะมีส่วนเป็นผู้ประเมินสุขภาพและประเมินความ

เสี่ยงเบ้ืองต้นในการรับเชื้อเอชไอวี และประเมินความจ�าเป็นในการตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวี เพื่อประกอบการส่งเข้ารับบริการปรึกษา ส่งตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

และรับการปรึกษาหลังการตรวจตามระบบ

2. บริการปรึกษาสุขภาพ

โดยผู้ให้บริการใช้กระบวนการให้บริการปรึกษา (Counseling) 

2.1 ให้บรกิารปรกึษาก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(Pretest Counseling) 

เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง ความจ�าเป็น และความต้องการในการรบัการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวี ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการตัดสินใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

2.2 ให้บรกิารปรกึษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี (Posttest Counseling) 

เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้รบัทราบผลการตรวจ ทัง้กรณีผลบวกและผลลบ เพ่ือให้ผูร้บับรกิาร

เข้าใจแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งแนวทาง

การป้องกันการติดเชื้อ การถ่ายทอดเชื้อ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการรักษา และให้ 

การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์
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2.3 ให้บรกิารปรึกษาต่อเนือ่ง (Ongoing Counseling) เพือ่ให้บรกิารปรกึษา

ทางสังคมจิตใจ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษาอย่างต่อเนื่อง

3. บริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

โดยเจ้าหน้าท่ีทางห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ด�าเนินการตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีตามแนวทางมาตรฐาน และส่งผลการตรวจที่ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว แก่ผู้ให้บริการปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

4. บริการส่งต่อ

โดยทมีผูใ้ห้บรกิารสขุภาพส่งต่อผูร้บับรกิารไปรบับรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

ได้แก่ บริการสุขภาพ บริการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ท้ังภายในและภายนอก     

หน่วยงานตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของผู้รับบริการ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นบริการที่มีความ

จ�าเป็น ต้องจดัระบบให้บรูณาการงานบรกิารแผนกต่างๆ ให้มคีวามเข้าใจร่วมกัน และ

มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบนิรนาม (คลินิก
นิรนาม) 

โดยท่ัวไป ระบบบรกิารสขุภาพจะเป็นระบบทีม่กีารลงทะเบยีนผูป่้วย/ผูร้บั

บริการมีระบบการบันทึกประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ บริการสุขภาพที่มีผลการ

วนิจิฉัย ข้อมลูการรกัษาและข้อมลูทีจ่�าเป็นอืน่ๆ การบรกิารลกัษณะดงักล่าว บางครัง้

ผู้ที่ต้องการรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเกิดความไม่สะดวกใจ เนื่องจากข้อมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง และผลการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีเป็นข้อมูลส่วนตัวที่

ละเอียดอ่อน ไม่ต้องการให้มีการจดบันทึกหรือให้ผู้ใดทราบ กระทรวงสาธารณสุข จึง

ก�าหนดให้มีการจัดระบบบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในรูปแบบนิรนามขึ้นใน 

โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. 

2534 เป็นต้นมา
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การให้บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวีแบบนรินาม เป็นการ

ให้บรกิารปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี โดยผูรั้บบริการไม่ต้อง

แจ้งชื่อ ที่อยู่ หรือประวัติส่วนตัวผู้ให้การปรึกษาจะให้การปรึกษาโดยมุ่งเน้นประเด็น

ที่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ พฤติกรรมเสี่ยง ฯลฯ 

จะใช้รหัสแทนชื่อผู้รับบริการ และบันทึกข้อมูลที่จ�าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ การส่งไปรับการ

เจาะเลือด และการให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก็จะใช้รหัส     

เช่นเดียวกัน โดยบางหน่วยงานจะเพ่ิมรหัสเฉพาะเพิ่มเติมซึ่งเป็นการตกลงระหว่าง

ผู้รับบริการและผูใ้ห้บรกิาร เพือ่เป็นการก�ากบัตรวจสอบความถกูต้องอีกชัน้หนึง่ และ

ป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการในรูปแบบนิรนาม

การจัดบริการนิรนาม สามารถจัดบริการใน 2 ลักษณะ คือ 

1. จัดเป็นคลินิกนิรนามแยกเป็นการเฉพาะ โดยอาจใช้ชื่อว่า คลินิก

นิรนาม หรือคลินิกที่มีชื่อเฉพาะ ได้แก่ คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย เป็นต้น 

2. จัดเป็นบริการแบบนิรนามให้เป็นอีกบริการหนึ่งในแผนกบริการ

ปรึกษาสุขภาพ ซึ่งมีบริการปรึกษาสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อลดการถูกรังเกียจหรือ

การตีตรา (Stigma) หรือเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตว่าเป็นสถานที่ให้บริการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งผู้รับบริการอาจไม่สะดวกใจเข้ารับบริการ 

รูปแบบและขั้นตอนการจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

องค์การอนามัยโลก ได้เสนอแนวทางในการให้บริการเพือ่ตรวจหาการตดิ

เชื้อเอชไอวีใน 2 รูปแบบ คือ 

1. ผู้รับบริการแสดงความต้องการขอรับบริการปรึกษาและตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (Client - Initiated HIV Testing and Counseling : CITC) 

เช่น ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอด

เชื้อเอชไอวีที่ต้องการทราบผลเลือดของตน ผู้ที่วางแผนก่อนแต่งงาน หรือวางแผน

ก่อนมีบุตร รวมทั้งผู้ที่ต้องการทราบผลเลือดจากสาเหตุอื่นๆ 
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2. บคุลากรทางการแพทย์เปน็ผูเ้สนอบรกิารปรึกษาและตรวจหาการติด

เชือ้เอชไอว ีแก่ผูร้บับรกิาร (Provider - Initiated HIV Testing and Counseling : PITC) 

โดยท่ีบุคลากรทางการแพทย์ พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของปัญหาสุขภาพของ     

ผูร้บับรกิาร ทีค่วรได้รบัการตรวจวินจิฉัยหาการตดิเชือ้เอชไอวี เพือ่ให้ผูท้ีม่พีฤตกิรรม

เสี่ยง และผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลและการป้องกัน กลุ่มประชากรที่ควรเสนอบริการในรูปแบบนี้ ได้แก่ ผู้ที่มี

อาการสมัพันธ์กบัเอดส์ ผูป่้วยวัณโรค ผูป่้วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ หญิงฝากครรภ์

และคู่ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี ผู้ใช้สารเสพติดชนิด

ฉีด พนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่นๆ

ประเภทของการให้บริการปรึกษาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

1. การให้บรกิารปรกึษารายเดีย่ว (Individual Pretest - Posttest  Counseling)

2. การให้บรกิารปรกึษาแบบคู ่(Couples Pretest - Posttest  Counseling) 

3. การให้ข้อมูลแบบกลุ่มเพื่อตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (Providing 

Group Pretest Information)

จากการรวบรวมรูปแบบ และขั้นตอนการจัดบริการปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล ทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ

โรงพยาบาลชมุชน พบว่า ข้ันตอนของการจดับรกิารมคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีด 

คือ มีการจัดบริการตามความเหมาะสมของระบบงานของแต่ละแผนกและทรัพยากร

ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

1. การให้บรกิารปรกึษาก่อนการตรวจหาเชือ้เอชไอว ี(Pretest counseling)

เพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษามีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค

เอดส์ อีกทั้งสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการปรึกษาใน

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และการรับทราบผลการตรวจ

1.1 ตดัสนิใจตรวจ ผู้รับบรกิารปรึกษาตดัสินใจด้วยตนเองโดยได้รับข้อมลู

ที่รอบด้านจากผู้ให้บริการปรึกษา
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1.2 ตดัสนิใจไม่ตรวจ เมือ่ผูรั้บบริการปรึกษาตดัสินใจไม่ตรวจ ผู้ให้บริการ

ปรกึษาควรส�ารวจเหตผุลของการตดัสนิใจ และให้การปรึกษาตามสภาพปัญหา อกีทัง้ 

ผู้ให้บริการปรึกษาควรให้การปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากหากได้

ประเมินแล้วว่าผู้รับบริการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี      

แต่ไม่พร้อมทีจ่ะตรวจในครัง้นัน้ ผู้รบับรกิารควรต้องมกีารปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเสีย่ง

และมีแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม

2. การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ต้องด�าเนินการโดยใช้วิธีการทางห้อง

ปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน และชุดตรวจที่ใช้ต้องผ่านการรับรองจากส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา  และปฎิบัติตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

ส�าหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป (จากแนวทางการตรวจรักษาและ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557) ข้อมูลการตรวจวนิจิฉยัต้อง  

มีระบบเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และใช้เฉพาะในส่วนผู้เก่ียวข้องในการให้ 

บริการสุขภาพเท่านั้น

3. การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Posttest 
counseling)

ผู้รับบริการที่ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ควรได้รับบริการปรึกษาหลัง

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อรับทราบสถานะการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบบริการ

ป้องกันและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

3.1 กรณีผลการตรวจเป็นลบ หลังจากแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบแล้ว  

ควรให้บริการปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้

 - การปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ เน้นการป้องกันการ

  รบัและถ่ายทอดเช้ือเอชไอว ีเพือ่ให้ผลเลือดเป็นลบตลอดไป (stay 

  negative)

 - ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อในระยะ window 

  period และนัดตรวจซ�้า
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3.2 กรณผีลการตรวจเป็นบวก ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาแจ้งผลการตรวจอย่างเป็น

ขั้นตอน ในเรื่องต่อไปนี้

 - ให้ความส�าคัญต่อปฎิกิริยาทางจิตใจของผู้รับบริการ

 - เสริมสร้างก�าลังใจ

 - ส่งต่อเพื่อเข้ารับการดูแลรักษา

 - การปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ เน้นการป้องกันการ

  รับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี (Prevention with positive)

 - ให้บริการตามประเด็นปัญหาที่ผู้รับบริการต้องการ  

 - ให้การบริการปรึกษาต่อเนื่อง

3.3 กรณีผลไม่ชัดเจน เมื่อมีการรายงานผลไม่ชัดเจน ผู้ให้บริการปรึกษา

แจ้งผู้รับบริการทราบว่าผลการตรวจขั้นต้นยังได้รับผลไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถบอก

ผลตรวจได้ในคร้ังนี ้มีความจ�าเป็นต้องตรวจซ�า้ เพ่ือตรวจยืนยนัผลทางห้องปฏบัิติการ 

หลังจากการตรวจครั้งแรกในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ซึ่งหากผลยังไม่ชัดเจนเช่นเดิม ควร

ตรวจซ�้าอีกเมื่อ 3 เดือน และ 6 เดือน โดยผู้รับบริการควรได้รับบริการปรึกษาก่อน

และหลังการตรวจเลือดทุกครั้ง

3.4 การให้บรกิารปรกึษาต่อเนือ่ง (Ongoing counseling) โดยเน้นเกีย่วกบั

การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย และสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

สามารถประเมินถึงข้อดีและข้อเสียของการเปิดเผยผลเลือดกับคู่สมรส

รูปแบบและขั้นตอนการจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

แสดงในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1	รูปแบบและขั้นตอนการจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี		

หมำยเหต ุ ก่อนการแจ้งกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือตรวจเป็นครั้งแรก (Newly 

   Diagnosed) ควรเจาะเลือดตรวจคร้ังที่ 2 ด้วยชุดทดสอบตรวจหา Antibody ต่อเชื้อ

   เอชไอวี อย่างน้อย 1 วิธี ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวบุคคล เจ้าของตัวอย่างตรวจ

การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
(Pretest Counseling)

รายเดี่ยว / แบบคู / แบบกลุม

การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
(Posttest Counseling)

การตัดสินใจตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี

ไมตรวจ

ตรวจ

กรณีผลตรวจเปนบวก
(HIV Positive)

กรณีผลตรวจไมชัดเจน
(Indeterminate)

กรณีผลตรวจเปนลบ
(HIV Negative)

ใหบริการปรึกษาเพื่อ
การปองกันการรับและ
ถายทอดเชื้อเอชไอวี

ผูที่มาขอรับบริการ
ดวยตนเอง

(CITC)

สงตอเขาสูบริการ
ในระบบปกติ

ยุติบริการ

ผูที่บุคลากรสุขภาพ
เปนผูเสนอบริการ

(PITC)

ขอมูลความจำเปน
ของการรับการตรวจ

 ใหการปรึกษาเพ่ือแจงผล
- การดูแลทางจิตใจ
- เนนการปองกัน
 (Prevention with Positives)
- สงตรวจ CD4 และสงรับ
 การรักษา
- Ongoing Counseling

 ใหการปรึกษาเพ่ือแจงผล
- เนนการปองกัน
- นัดรับการปรึกษาและตรวจ
 เลือดซ้ำตามแนวทางฯ

 ใหการปรึกษาเพ่ือแจงผล
- เนนการปองกัน (stay
 negative)
- นัดตรวจซ้ำกรณี window
 period
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ผู้ให้การปรึกษาควรเข้าใจแนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการ

ตดิเชือ้เอชไอวีประกอบด้วย ขัน้ตอน กระบวนการ และทักษะของการให้บรกิารปรกึษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้องชัดเจน รวมทั้งมีการฝึกทักษะการให้

บริการอย่างสม�่าเสมอ

แนวทางการให้การปรกึษาและการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี ประกอบด้วย

1. การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Pretest 

Counseling)

2. การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Posttest 

Counseling)

3. การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing Counseling)

การให้บรกิารปรกึษาก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(Pretest Counseling)
การให้การปรึกษาก่อนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หมายถึง การสื่อสาร   

สองทางอย่างเป็นกระบวนการก่อนการตรวจเอชไอวี โดยมุ่งเน้นรักษาความลับ เพื่อ

จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าจะตรวจเลือดหรือไม่ หลังจาก

ได้รบัทราบข้อมลูโดยปราศจากการบงัคบั และเตรียมความพร้อมในการรับทราบผลเลือด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษามีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

โรคเอดส์

2. เพ่ือให้ผูร้บับรกิารปรกึษาสามารถประเมินพฤตกิรรมเส่ียง ระดบัความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการให้บริการปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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3. เพือ่เตรยีมความพร้อมของผู้รับบริการปรึกษาในการตรวจหาการตดิเช้ือ

เอชไอวีและการรับทราบผลการตรวจ

ขั้นตอนการให้บริการปรึกษา 

1. สร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ

ผู้ให้บริการปรึกษาควรสร้างสัมพันธภาพโดยการแนะน�าตัว สร้างความ 

คุน้เคย และบรรยากาศ ให้ผูรั้บบรกิารรูส้กึเป็นกนัเอง และสะดวกใจทีจ่ะพูดถงึเรือ่งราว

ต่างๆ ที่เป็นส่วนตัว เช่น พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด และการ

ป้องกัน รวมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น จากนั้นจึงตกลงประเด็นการปรึกษา เวลา

ที่ใช้ และการรักษาความลับ

2. ส�ารวจเหตุผลที่มารับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี รวมท้ัง
ส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยง

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาส�ารวจโดยการสอบถามเหตุผลของการมารับการตรวจ 

โดยต้องการมารบัการตรวจเองด้วยเหตผุลใด หรอืได้รบัการส่งต่อ รวมทัง้ทราบเหตุผล

ของการส่งต่อมารบัการตรวจครัง้นีห้รอืไม่ หากไม่ทราบควรอธบิายให้เกิดความเข้าใจ

ถึงความจ�าเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

กำรประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง ผูใ้ห้บริการปรึกษาให้ผูรั้บบริการประเมนิตนเอง 

ว่ามีพฤติกรรมใดที่คิดว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น

1. การมีเพศสัมพันธ์ การป้องกนัและวธิกีารใด มีพฤตกิรรมเสีย่งอย่างอืน่

หรือไม่ ได้แก่ การใช้สารเสพติดชนิดฉีด มีการท�าความสะอาดอุปกรณ์ฉีดยาหรือไม่ 

เคยรบัเลอืดหรอืเคยสกัตามร่างกายหรอืไม่ เป็นต้น รวมทัง้ควรให้ผูร้บับรกิารประเมนิ

พฤติกรรมเสี่ยงของคู่สมรส คู่เพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่ใช้เข็มร่วมกันด้วยเช่นกัน

2. มพีฤตกิรรมเสีย่งหรอืพฤตกิรรมที่ไม่ปลอดภยัครัง้สดุท้ายเมือ่ใด เพือ่

ใช้ในการประเมินระยะ window period และพิจารณาช่วงเวลาการตรวจที่เหมาะสม 

ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคและกลวิธีการตรวจ

3. ผู้รับบริการส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถประเมินได้ว่าตนมีความเสี่ยง  

หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผู้ให้บริการปรึกษาควรใช้ค�าถามที่ให้ผู้รับบริการสะดวกใจ

ในการพูดคุยเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถประเมินโดยใช้หลัก

การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี 
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ทั้งนี้ จากการประเมินอาจพบว่าผู้รับบริการไม่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

เอชไอวีใดๆ ซ่ึงจะเป็นข้อมลูในการตดัสินใจทีจ่ะรับ หรือไม่รับการตรวจหาการติดเชือ้

เอชไอวี

3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ผู้ให้บริการปรึกษาตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคเอดส์ของ 

ผูร้บับริการ การตดิเชือ้เอชไอว ีการรบัและถ่ายทอดเช้ือ การป้องกนั ผู้ให้บรกิารปรกึษา

สามารถอธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขความเข้าใจที่อาจไม่ถูกต้อง

4. อธิบายความหมายของผลการตรวจ และการติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ให้บริการปรึกษาประเมินความเข้าใจของผู้รับบริการ และให้ข้อมูลเพื่อ

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ความหมายของผลการ

ตรวจและการติดเชื้อเอชไอวี เช่น

ผลเลือดลบ หมำยควำมว่ำ

1. ไม่ติดเชื้อเอชไอวี

2. อาจตดิเช้ือแล้ว แต่ยังตรวจไม่พบการตดิเชือ้เอชไอว ีคอือาจยงัอยู่ใน

ระยะ window period ในกรณีที่ผู้รับบริการมีพฤติกรรมเสี่ยง แนะน�าให้ตรวจซ�้าอีก

ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 3 เดือนหลังจากการเสี่ยงครั้งสุดท้าย (โดยในช่วงที่รอตรวจซ�้า 

ผู้รับบริการควรมีพฤติกรรมป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี)

3. ผลเลอืดท่ีเป็นลบในครัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปจะไม่ตดิเชือ้หาก

ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่

ผลเลือดบวก หมำยควำมว่ำ

1. ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ร่างกาย

2. ผู้ติดเช้ือสามารถรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่นได้ทางเลือด น�้า

อสุจิ น�้าจากช่องคลอด และสตรีมีครรภ์ เชื้อเอชไอวีจะสามารถผ่านไปยังทารกใน

ครรภ์ได้

3. เมือ่ตดิเชือ้เอชไอวจีะมอีาการของโรคเอดส์ช้าหรอืเรว็ขึน้อยูก่บัระบบ

ภูมิคุ้มกันและการดูแลสุขภาพ
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Window Period หมายความว่า ระยะที่ผู้รับบริการได้รับการติดเชื้อแล้ว

แต่ยงัตรวจไม่พบการตดิเชือ้เอชไอว ีคอื เมือ่เชือ้เอชไอวเีข้าสูร่่างกาย ระบบภมูคิุม้กนั

ของร่างกายจะเร่ิมสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวี การตรวจโดยใช้วิธีตรวจหา       

ภมูต้ิานทาน (Anti-HIV testing) จะสามารถตรวจพบการตดิเชือ้ได้ประมาณ 6 สปัดาห์

หลังจากรับเชื้อเอชไอวี หากผลการตรวจเป็นลบและพบว่าผู้รับบริการมีพฤติกรรม

เสี่ยงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้พิจารณาในการตรวจติดตามซ�้าอีกครั้งเมื่อ 3 เดือน

หลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย 

ในช่วง window period นี้แม้ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบ 

แต่ผู้นัน้ยังสามารถถ่ายทอดเช้ือไปสูบ่คุคลอ่ืนได้ ผูใ้ห้บริการปรึกษาควรอธบิายถึงการ

ป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีระหว่างรอการตรวจติดตามซ�้า

5. เตรียมความพร้อมที่จะรับทราบผลการตรวจ

ผู้ให้บริการปรึกษาให้ผู้รับบริการประเมินความคาดหมายต่อผลการตรวจ 

จะท�าอย่างไรถ้าผลเลอืดเป็นบวกหรอืลบ ทราบผลการตรวจแล้วจะบอกใครบ้าง บอก

อย่างไร และคาดว่าบคุคลนัน้มปีฏกิริยิาอย่างไร รวมถงึประเมนิแนวโน้มการคดิท�าร้าย

ตนเองหรือผู้อื่น วางแผนชีวิต การงาน เศรษฐกิจ สังคมของตนเอง

6. อธิบายเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ให้บริการปรึกษาพูดคุยรายละเอียดของการตรวจ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา

ท่ีต้องรอผลการแจ้งผล การทีต้่องมารบัทราบผลเลือดด้วยตนเอง ไม่แจ้งทางโทรศัพท์

หรือทางจดหมาย นดัหมายการฟังผลการตรวจ รวมทัง้การป้องกันการรับและถ่ายทอด

เชื้อระหว่างรอผล และการให้บริการปรึกษาหลังการตรวจ วิธีการติดต่อขอรับบริการ

ปรึกษา หากมีปัญหาระหว่างรอผลการตรวจ

7. การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรเอ้ืออ�านวยให้ผูร้บับรกิารสามารถตดัสนิใจด้วยตนเอง

ว่าการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวนีัน้จ�าเป็นส�าหรบัเขาหรอืไม่ และผูร้บับรกิารปรกึษา

ต้องการจะตรวจหรอืไม่ โดยให้พจิารณาเหตผุล และเปิดโอกาสให้ตดัสินใจด้วยตนเอง 

ไม่เร่งรดั โดยผูใ้ห้บรกิารปรกึษาต้องให้ข้อมลูรอบด้าน ครบถ้วน ถกูต้องตามหลกัวชิาการ 

ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
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ในกรณีที่ตัดสินใจไม่ตรวจ ผู้ให้บริการปรึกษาควรส�ารวจเหตุผลของการ

ตัดสินใจและให้การปรึกษาตามสภาพปัญหา เช่น ผู้รับบริการบางรายที่อยู่ในระยะ 

window period อาจต้องการมาตรวจเมือ่พ้นระยะดงักล่าว และในบางรายมคีวามวติก

กังวลเกี่ยวกับผลเลือด และยังไม่พร้อมที่จะรับทราบผลการตรวจ

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรให้การปรกึษาเพือ่ปรบัลดพฤตกิรรมเสีย่ง เนือ่งจาก

หากได้ประเมินแล้วว่าผู้รับบริการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อ     

เอชไอวี แต่ไม่พร้อมที่จะตรวจในครั้งนั้น ผู้รับบริการควรต้องมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงและมีแนวทางการป้องกันที่เหมาะสม

8. ยุติบริการ

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา และผู้รบับรกิารปรกึษาร่วมกนัสรปุประเดน็ทีไ่ด้พูดคยุกนั 

การตดัสนิใจรบัการตรวจและเปิดโอกาสให้ซกัถาม และสามารถให้หมายเลขโทรศพัท์

หน่วยบริการสุขภาพเพื่อให้สามารถติดต่อได้เมื่อต้องการ 

นดัฟังผลตามวนั เวลาทีผู่ร้บับริการปรึกษาสะดวก และเน้นเร่ืองการรักษา

ความลับอีกครั้ง และการมาฟังผลการตรวจด้วยตนเอง จากนั้น ส่งผู้รับบริการไปรับ

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตามระบบของสถานบริการสุขภาพต่อไป

การให้บรกิารปรกึษาหลังการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(Posttest Counseling)

การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง การ

สือ่สารสองทางอย่างเป็นกระบวนการ หลังจากทีผู่รั้บบริการได้ตรวจเอชไอวแีล้ว เน้น

การรักษาความลบัเพือ่แจ้งผลการตรวจเอชไอว ีและช่วยให้ผูรั้บการปรึกษาแต่ละบคุคล

เข้าใจความหมายของผลการตรวจเลือด รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนใน

ด้านต่างๆ ทั้งในรายที่ผลเลือดเป็นลบ รายที่อยู่ในระยะ window period และในราย

ที่ผลเลือดบวก ให้มีแนวทางในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกัน

การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบด้านจิตใจ ด้าน

กฎหมาย ด้านสุขภาพ และประเมินความสามารถของผู้รับการปรึกษาในการรับมือ

กับปัญหาใช้กระบวนการปรึกษา พูดคุยเพื่อแจ้งผลเลือด ทั้งกรณีผลเลือดลบและผล

เลือดลบที่อยู่ในระยะ window period
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ผู้รับบริการที่ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ควรได้รับบริการปรึกษาหลัง

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อรับทราบสถานะการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบบริการ

ป้องกันและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือช่วยให้ผูร้บับรกิารเข้าใจความหมายของผลการตรวจอย่างถกูต้อง

2. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองได้ รวมถึง

ก�าหนดแนวทางเลือกในการลดและป้องกันโอกาสติดเชื้อเอชไอวี

3. เพื่อช่วยลดปฏิกิริยาทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้รับบริการที่เกิด

จากการทราบผลการตรวจ

4. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการที่มีผลการตรวจเป็นบวกสามารถปรับตัวกับ

ภาวะการตดิเช้ือเอชไอวีของตนเอง รวมท้ังวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจติดตามมา

ไม่ว่าผลการตรวจเลือดจะเป็นลบหรือบวก ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินและ

เตรียมความพร้อมของผู้รบับรกิาร ซึง่ผู้ให้บรกิารปรกึษาจะมวิีธกีารบอกผลเลอืดอย่าง  

เป็นขัน้ตอน เพือ่ลดความรนุแรงของปฏกิริยิาทางจิตใจท่ีจะเกดิขึน้ และทีส่�าคญัผู้ให้บรกิาร

ปรึกษาจ�าเป็นต้องตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้ถกูต้อง ทัง้ผลเลอืดและถูกตวับคุคล 

ก่อนเริ่มกระบวนการปรึกษา

ขั้นตอนให้บริการปรึกษา 

1. ด�ารงสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้รับบริการปรึกษา ทบทวนความเข้าใจใน

การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเรื่องความหมายของผลเลือด และ 

window period ให้ผู้รับบริการปรึกษาถามข้อสงสัย

2. แจ้งผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 - ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาถามความรูส้กึและการคาดการณ์ต่อผลการตรวจ 

 - ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรแจ้งผลการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวด้ีวย

ท่าทีและน�้าเสียงปกติ ไม่อ้อมค้อม รวมทั้งอธิบายความหมายของผลการตรวจอย่าง

ชัดเจน
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 2.1 กรณผีลการตรวจเป็นลบ หลงัจากแจ้งผลให้ผูร้บับรกิารทราบแล้ว 

ควรให้การปรึกษาในประเด็นต่อไปนี้

  - ประเมนิโอกาสเส่ียงต่อการรับและถ่ายทอดเชือ้ในระยะ window 

period และความจ�าเป็นในการตรวจซ�้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ

  - การให้บรกิารปรกึษาเพือ่ปรับลดพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสมัพนัธ์

ซึ่งมีหลายวิธี โดยค�านึงถึงการใช้ชีวิตในบริบทของผู้รับบริการเป็นหลัก

   o ไม่มีเพศสัมพันธ์ (Abstinent)

   o รักเดียวใจเดียว (Be Faithful)

   o ใช้ถุงยางอนามัย (Condom) รวมท้ัง มีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ (Small Sex)

  - ส่งเสริมการชวนคู่เพศสัมพันธ์มารับบริการตรวจการติดเชื้อ

เอชไอวี

  - เปิดโอกาสให้ซักถามและให้ข้อมูลแหล่งบริการท่ีสามารถ

ติดต่อได้

  - ยุติบริการ

  - ส่งต่อบรกิารตามประเดน็ปัญหาทีพ่บ หรอืผูร้บับรกิารต้องการ

 2.2 ผลการตรวจเป็นบวก 

  - ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาแจ้งผลการตรวจอย่างเป็นขัน้ตอน ชดัเจน   

ไม่อ้อมค้อม

  - ให้บรกิารปรกึษาโดยให้ความส�าคญัต่อปฏิกิริยาทางจติใจของ

ผู้รับบริการที่เกิดขึ้น โดยการตอบสนองด้วยท่าทีที่เข้าใจ ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่

เกดิขึน้ ในกรณทีีผู่ร้บัการปรกึษาไม่ยอมรับผลการตรวจ ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาต้องส�ารวจ

เหตุผลและความเข้าใจ ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการ  

ปรับตัว รวมทั้งประเมินภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย หากพบว่าผู้รับบริการ

มปัีญหาดงักล่าว ควรให้การช่วยเหลอืเบือ้งต้น ค้นหาแรงจงูใจ ตระหนกัในคณุค่าของ

ตนเองมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต และหากปัญหามีความซับซ้อนพิจารณาส่งต่อ   

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

  - เสริมสร้างก�าลังใจ ให้ข้อมูลในเร่ืองการรักษาสุขภาพ การ 

เข้าถึงระบบการดูแลรักษา และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ได้แก่ การตรวจสุขภาพ 
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การตรวจระดับ CD4 และ viral load เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และรวมถึงแหล่ง

ให้ความช่วยเหลือทางสังคม เช่น กลุ่มและชมรมผู้ติดเชื้อ ฯลฯ

  - การวางแผนแนวทางการด�าเนินชีวิตส่งเสริมให้ผู ้รับการ

ปรึกษาจัดการกับปัญหาต่างๆ

  - วางแผนการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

  - การมเีพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัและลดพฤติกรรมเสีย่งจากปัจจัย

อื่น เช่น การใช้เข็มฉีดสารเสพติดที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการรับเชื้อเอชไอวีเพิ่มและ

การรับเชื้อดื้อยา รวมทั้งการป้องกันคู่เพศสัมพันธ์และบุตร

  - การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ และการดูแลบุตร 

  - เปิดประเด็นการพดูคยุเกีย่วกบัการแจ้งผลการตดิเชือ้เอชไอวี

กับคู่หรือผู้อื่น โดยพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไขอย่าง

เหมาะสม

  - ส่งเสรมิให้ผู้รบับรกิาร ใช้บรกิารจากแหล่งความช่วยเหลอืต่างๆ

  - เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 

  - นัดหมายผู ้รับการปรึกษาตามประเด็นปัญหา และความ

ต้องการสามารถติดต่อได้เมื่อต้องการ

  - ส่งต่อบรกิารตามประเดน็ปัญหาทีผู้่รับบริการต้องการ และยตุิ

บริการโดยเน้นเรื่องการรักษาความลับ การส่งต่อข้อมูล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ

ผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้ความยินยอมของผู้รับบริการ

  - ส่งผู้รับบริการตรวจหาระดับ CD4 หลังจากทราบผลการติด

เชือ้เอชไอว ีเน้นย�า้ความส�าคญัการส่งต่อ เพือ่เข้าถงึบริการการดแูลรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เริ่มการรักษาด้วยระดับ CD4 ที่ต�่า 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานข้อมูล ระดับ CD4 ในกลุ่มผู้เริ่มรับยา

ต้านไวรัสรายใหม่ พ.ศ. 2555 โดยมากกว่าร้อยละ 50 มีระดับภูมิคุ้มกันต�่ามากกว่า 

100 cells/mm3 ดังนั้น ผู้ที่ตรวจพบการติดเชื้อจึงควรได้รับการตรวจหาระดับ CD4 

ทันที หรือไม่เกิน 1 เดือนหลังทราบผล       

 2.3 กรณีผลการตรวจก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน (Indeterminate) เมื่อ 

ผลการตรวจคัดกรองทั้ง 3 วิธี ได้ผลก�้ากึ่งหรือผลไม่ชัดเจน ผู้ให้บริการปรึกษาแจ้ง    

ผู้รับบริการทราบว่าผลการตรวจขั้นต้นยังได้รับผลไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถบอกผล
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การตรวจได้ในครั้งนี้ มีความจ�าเป็นต้องตรวจซ�้า เพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

หลงัจากการตรวจครัง้แรกในช่วงเวลา 2 สปัดาห์ ซึง่หากผลยงัก�า้กึง่เช่นเดมิ ควรตรวจ

ซ�้าอีกเมื่อ 3 เดือนและ 6 เดือน (ทั้งนี้ ผลการตรวจยืนยัน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จะเป็นผู้แจ้งผลการตรวจที่ถูกต้องแก่ผู้ให้บริการปรึกษาทราบ)

  - ประเมนิอารมณ์ความรู้สกึของผูร้บับรกิารเกีย่วกบัผลทีย่งัสรปุ

ไม่ได้นี ้นอกจากนี ้บางรายอาจมีความคาดหวงัต่อผลการตรวจว่าน่าเป็นลบ ผูใ้ห้บรกิาร

ปรึกษาควรให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้การปรึกษาเพื่อลดปัญหาด้านจิตใจ และพูดคุยถึง

ระดับความเสี่ยง

  - เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย การลดพฤติกรรมเส่ียง

ระหว่างรอผลที่ชัดเจน  

  - นัดหมายผู้รับบริการปรึกษาตามประเด็นปัญหาและความ

ต้องการรวมทั้งให้ช่องทางในการติดต่อที่ผู้รับบริการปรึกษาสามารถติดต่อได้เมื่อ

ต้องการ

แนวทางการให้บริการปรึกษากรณีคู่ผลเลือดต่าง (Discordant Couple 
Counseling)

คูผ่ลเลอืดต่าง (Discordant Couple Counseling) คอื การทีคู่เ่พศสมัพนัธ์

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีละพบว่าผลเลอืดต่างกนั คอื ฝ่ายหนึง่ตดิเชือ้แต่อกีฝ่ายหนึง่

ไม่ตดิเชือ้ (ซึง่โอกาสทีจ่ะพบได้มถีงึ 30 - 50%) ผลการปฏบิตังิานคลนิกิปรกึษาสขุภาพ

ของสถาบนับ�าราศนราดรู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 พบว่าคูเ่พศสัมพนัธ์ของผูต้ดิเชือ้

ทีม่ารบับรกิารตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวด้ีวยความสมคัรใจ จ�านวน 276 ราย พบว่ามี

คู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่เคยตรวจเลือดมาก่อน จ�านวน 117 ราย มีผลการตรวจเป็นลบ 68 

ราย (คิดเป็นร้อยละ 58.2) ในจ�านวนนี้พบว่าอยู่ในช่วง window period 35 ราย (คิด

เป็นร้อยละ 30) ซึง่นบัว่าเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี

การให้การปรกึษาคู่ในกรณีผลเลือดต่าง ส่วนใหญ่มกัจะพบจากผูร้บับรกิาร

ที่มารับทราบผลการตรวจรายบุคคล แล้วพบว่าผลการตรวจของตนเป็นผลบวก หลัง

จากนั้นจึงให้คู่มาตรวจด้วยและพบว่าผลการตรวจเป็นลบ ซ่ึงหากดูจากกระบวนการ

แล้ว จะพบว่าทั้งคู่จะผ่านการให้การปรึกษารายบุคคลมาก่อน ประเด็นปัญหาในกรณี

ผลเลือดต่างที่มักจะพบบ่อยๆ คือ
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1. หากฝ่ายชายติดเชื้อแต่คู่ไม่ติดเชื้อ พบว่าการยอมรับของคู่ค่อนข้าง

สงู เนือ่งจากสงัคมไทยยอมรบัการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนการแต่งงานของชาย แต่ปัญหา

ที่เป็นกังวล คือ อาชีพ การงาน การเลี้ยงดูบุตรและภรรยา ฯลฯ

2. หากฝ่ายหญิงติดเช้ือแต่คู่ไม่ติดเชื้อ ปัญหาทางด้านอารมณ์และ   

ความรู้สึกจะมีมากกว่า ฝ่ายภรรยามักจะเกิดความกังวลและกลัวสามีจะสงสัยในเรื่อง

พฤติกรรมว่าติดเชื้อจากใคร และจะบอกผลเลือดกับสามีอย่างไร ฯลฯ

3. การใช้ชวีติคูด้่านเพศสมัพนัธ์จะต้องท�าอย่างไร เพราะฝ่ายที่ไม่ตดิเชือ้

มักกลัวการติดเชื้อหรือหากจะมีการป้องกัน ก็จะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะน้อยใจ คิดมาก 

ส่วนฝ่ายที่ติดเชื้อมักจะมีความกังวลว่าจะถ่ายทอดเชื้อให้อีกฝ่ายหนึ่ง

4. ข้อค�าถามหรือข้อสงสัยว่าฝ่ายที่ติดเชื้อ รับเชื้อมาจากอะไร หรือจาก

ใคร ซึ่งประเด็นปัญหาท่ีพบข้างต้น ผู้ให้การปรึกษาอาจพิจารณาให้การปรึกษา        

รายบุคคลก่อนที่จะให้การปรึกษาผู้รับบริการพร้อมคู่ 

วัตถุประสงค์ของการให้บริการปรึกษากรณีคู่ผลเลือดต่าง

1. เพือ่ให้คูเ่พศสมัพนัธ์ทีม่ผีลเลอืดต่างกนัมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั

โรคเอดส์

2. เพ่ือช่วยให้คูเ่พศสมัพันธ์มเีพศสัมพันธ์ทีป่ลอดภัย ลดการตดิเช้ือราย

ใหม่

3. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือด้านจิตใจและสังคม ในผู้ติดเช้ือและคู่      

เพศสัมพันธ์ เพื่อให้ด�ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

4. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพ การดูแลซึ่งกันและกันในผู้ติดเช้ือและคู่   

เพศสัมพันธ์

การให้บริการปรึกษาแบบรายเดี่ยวกรณีผู้รับบริการผลเลือดต่าง

ในกรณีที่รู้ผลเลือดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว  

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับและถ่ายทอดเชื้อ โอกาสในการที่มี

ผลเลือดต่างและสร้างความเข้าใจ

2. การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อและรับเชื้อเอชไอวีระหว่างคู่

3. แนะน�าให้พาคู่มารับการปรึกษา



55

ขั้นตอนการให้บริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดเอชไอวีคู่ผลเลือดต่าง

1. สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ

 - ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาต้องสร้างสัมพันธภาพกับทัง้สองฝ่ายอย่างเป็นกลาง

2. ส�ารวจปัญหาและความต้องการ 

 - ส�ารวจความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัผลเลอืดต่าง และการปฏบิตัติวั 

การดูแลซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือ

จากอีกฝ่ายด้วยความเต็มใจ

 - ส�ารวจความรู้สึก อารมณ์และความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายต่อ

ผลเลือดที่ต่างกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายได้ระบายความรู้สึก

 - ส�ารวจปัญหาอื่นๆ และผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อสัมพันธภาพ

ระหว่างคู่

3. วางแผนแก้ไขปัญหา

ปัญหาการปรับตัว และการด�าเนินชีวิตของคู่ผลเลือดต่าง พบว่ามีปัญหา

ค่อนข้างซบัซ้อน ผูใ้ห้การปรกึษาสนบัสนนุช่วยให้ทัง้คูไ่ด้แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเน้น

ความเข้าใจในเรือ่งของการใช้ชวิีตคู่ การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั การช่วยเหลอืดแูล

ซึง่กนัและกนั การส่งเสรมิให้เข้ารบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรัส การวางแผนครอบครัว

และการมีบุตร ฯลฯ โดยสามารถให้การปรึกษา และส�ารวจศักยภาพผู้มีบทบาทหลัก

ของครอบครัว รวมทั้งช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาตามลักษณะของปัญหาของคู่     

โดยเน้นเรื่องการป้องกัน

ประเด็นท่ีควรมีการพูดคุยในเร่ืองการป้องกันการถ่ายทอดเช้ือกับคู่ที่มี  

ผลเลือดลบ 

1) พูดคุยการลดความเสี่ยงในคู่รับบริการปรึกษา ส�ารวจการลดความ

เสี่ยงในระยะยาวเพื่อป้องกันฝ่ายที่ไม่ติดเชื้อ

2) ประเมินเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

3) พูดคุยเรื่องการตรวจเลือดของฝ่ายที่ไม่ติดเชื้อเป็นระยะๆ

4) ให้การแนะน�าการใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้กรณทีีม่เีพศสมัพนัธ์นอกคู่  

และคู่เพศสัมพันธ์คนอื่นๆ ควรได้รับการตรวจเลือด
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4. ส่งต่อตามระบบ/การให้บริการปรึกษาและการดูแลต่อเนื่อง

กรณฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่ท่ีมผีลเลอืดบวก ควรส่งเสรมิให้ผูร้บับรกิารปรกึษาใช้

บริการจากแหล่งความช่วยเหลือต่างๆ เช่น บริการข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์    

ด้านสงัคม การให้การปรกึษา การรกัษา และบริการอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการรักษา

สุขภาพ เปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้ให้การปรึกษาสรุป นัดหมายการให้การปรึกษาครั้ง

ต่อไป

5. ยุติบริการ

ผู้ให้บริการปรึกษาร่วมกับผู้รับการปรึกษาสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยกันให้

ชัดเจนก่อนยุติบริการ หากมีการนัดหมายครั้งต่อไป ให้ตกลงเรื่องเวลาและพิจารณา

ถึงความพร้อมจากทั้งคู่ด้วย  

การให้บริการปรึกษาส�าหรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผล
ในวันเดียว (Same day result)

จากการรายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการปรึกษาในระดับโรงพยาบาล

ด้วย VCTQUAL พ.ศ. 2554 - 2555 พบว่ามีผู้ที่ตรวจเอชไอวี 27% และ 21% ที่แม้

จะเข้ารับการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว แต่ไม่ได้กลับมา 

รับฟังผลการตรวจด้วยเหตุผลหลายประการ และในจ�านวนนี้ 10% และ 8% เป็นผู้ที่

ติดเชื้อเอชไอวี จึงมีโอกาสท่ีคนเหล่านี้อาจจะแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

หรือในกลับกัน หากเขายังไม่ติดเช้ือหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงก็อาจไปรับเชื้อมาได้ใน

อนาคต ดังนั้นหากบุคคลสามารถทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองได้อย่างทั่วถึง 

และได้รับการปรึกษาอย่างถูกต้อง จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเช้ือรายใหม่ได้ 

สถานพยาบาลควรจดัให้มบีรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวแีบบทราบผล

ในวนัเดยีว ส�าหรบักลุ่มท่ีมีแนวโน้มสงูท่ีจะไม่กลับมาฟังผล การจดับริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียวนั้น อาจท�าได้หลายรูปแบบทั้งใน

การตั้งรับในสถานบริการ หรือการท�างานในเชิงรุกนอกสถานบริการ

การให้บรกิารปรกึษาจะใช้หลกัการ กระบวนการ ขัน้ตอน และทกัษะต่างๆ

เช่นเดียวกับการให้บริการปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีรูปแบบอ่ืนๆ 
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เนือ่งจากผู้รบัการตรวจเลอืด ควรได้รบับรกิารปรกึษาทีมี่เนือ้หาท่ีครบถ้วนเช่นเดียวกนั 

เพยีงแต่ระยะเวลาการรอรบัทราบผลการตรวจจะเร็วกว่า ซึง่อาจต้องพิจารณาระบบบริการ 

ขัน้ตอนการส่งตรวจ และการใช้ข้อมลูเกีย่วกบัการตรวจท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้เท่านัน้

การประเมินความพร้อมในการรับฟังผลการตรวจในวันเดียวกัน เป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ การซักถามพูดคุยถึงความสะดวกในการรอผล เตรียมความพร้อม 

และการวางแผนหลังรับฟังผลเลือด เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการได้ตระหนักถึงความ

พร้อมในการตรวจ และรอทราบผลในวันเดียว เพื่อให้เกิดการตัดสินใจตรวจเลือดโดย

ความสมัครใจ

ควรอธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงวิธีการตรวจ ชนิดการตรวจ การแปล

ผลการตรวจ ระยะเวลารอผล และการแจ้งผล ซึ่งเหมือนกับการตรวจโดยวิธีทั่วไป   

ทีต้่องกลบัมาฟังผลตรวจ และข้อจ�ากดัเกีย่วกบัระยะท่ีตรวจไม่พบการตดิเชือ้ (window 

period) รวมทัง้มาตรฐานการเกบ็ตวัอย่างเลือดส่งตรวจ และการตรวจของห้องปฏิบัติการ

เพื่อรับประกันให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าผลการตรวจที่ได้รับถูกต้อง ไม่มีการ

สลับคนหรือตรวจผิดคน และเน้นเรื่องการรักษาความลับในผลการตรวจที่ได้รับ

กรณีผู้รับบริการไม่พร้อมรับทราบผลในการตรวจในวันเดียว

ผูร้บับรกิารบางรายอาจแจ้งว่า ตนเองอาจไม่สามารถยอมรับผลการตรวจ

ได้ในวันท่ีตรวจ ซึ่งอาจแจ้งว่ามีความคิดจะท�าร้ายตนเอง/คู่ หรือยังแสดงท่าทีวิตก

กังวลอย่างมาก ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรมทัีกษะในการประเมนิความพร้อม โดยการตัง้

ค�าถามเพื่อคัดกรอง และสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับบริการมี

แนวโน้มไม่อยากที่จะตรวจหรือรับทราบผลการตรวจในวันเดียว ผู้ให้บริการปรึกษา

สามารถเสนอทางเลือก เช่น เลื่อนการตรวจจนกว่าผู้รับบริการจะมีความพร้อม แต่

ถ้าการเลื่อนการตรวจออกไปจะมีผลต่อการดูแล เช่น ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ ที่ต้องรีบ

ให้ยาต้านไวรสัเพือ่ป้องกนัการถ่ายทอดเช้ือจากแม่สู่ลูก หรือกรณเีจบ็ป่วย ผูใ้ห้บริการ

ปรึกษาควรให้ข้อมลูแก่ผู้รบับรกิารได้ทราบถึงผลกระทบดงักล่าวเพ่ือเป็นข้อมลูในการ

ตัดสินใจว่าจะเลื่อนการตรวจหรือไม่
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กลุ่มผูร้บับรกิารท่ีควรแนะน�าให้ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผล
ในวันเดียว ได้แก่

1. กลุ่มท่ีมีแนวโน้มไม่กลับมาฟังผลการตรวจ ได้แก่ กลุ่มเข้าถึงยาก 

เคลือ่นย้ายทีอ่ยูบ่่อย มพีฤตกิรรมทีเ่สยีงต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและมคีวามชกุของการ

ติดเชื้อเอชไอวีสูง

2. กลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสุขภาพ ได้แก่ ผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับ

โรคเอดส์ ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มาขอรับ

บริการตรวจจากการที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ฯลฯ

3. กลุ่มที่มารับบริการปรึกษาเป็นคู่ การทราบผลการตรวจในวันเดียว  

ในกลุม่ทีม่ารบับรกิารปรกึษาคู ่เช่น หญงิตัง้ครรภ์ คูท่ีม่าขอรบัการตรวจเลอืดพร้อมกนั 

หรอืคูข่องชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ควรพจิารณาให้ใช้การตรวจเลอืดแบบทราบผล

ในวนัเดยีว เนือ่งจากการให้บรกิารปรกึษาแบบคูส่ามารถช่วยลดปัญหาการไม่เปิดเผย

ผลเลือดระหว่างคู่ ปัญหาการไม่มาตรวจเลือดของสามี รวมถึงการไม่กลับมาฟังผล

เลือดของฝ่ายชาย

การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing Counseling)
การให้บรกิารปรกึษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวโีดยส่วนใหญ่จะมี

ประเดน็และปัญหาต่างๆ ทีจ่�าเป็น ซึง่ไม่สามารถพูดคยุได้ละเอยีดในช่วงเวลาดังกล่าว 

จึงควรมีการให้บรกิารปรกึษาต่อเนือ่งตามล�าดบัความส�าคญัของปัญหา ในผูรั้บบริการ

แต่ละราย โดยการนัดหมายเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ประเด็นการปรึกษา     

ส่วนใหญ่ ได้แก่

- การให้การปรึกษาคู่ผลเลือดต่างกัน (Discordant Counseling)

- การให้การปรึกษากรณีเปิดเผยผลสถานะการติดเชื้อเอชไอวีกับคู่   

เพศสมัพนัธ์ (Disclosure) และการชวนคูม่าตรวจการติดเชือ้เอชไอว ี(Partner Testing 

Counseling)

- การให้การปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk Reduction 

Counseling) 

- การให้การปรึกษาปัญหาด้านจิตสังคม เช่น มีความคิดท�าร้ายตัวเอง/

ฆ่าตัวตาย

- การเตรียมความพร้อมก่อนรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

- การปรับตัวและแนวทางการด�าเนินชีวิต ฯลฯ
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ขั้นตอนการให้บริการปรึกษา

1. ต้อนรับผู้รับบริการปรึกษา พูดคุย ทักทายด้วยท่าทีเป็นมิตรโดยพูด

คุยเรื่องทั่วๆ ไป (Small Talk) ก่อนเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่จะติดตาม

2. เข้าสู่ประเด็นปัญหาให้การปรึกษา 

 - สอบถามถงึความก้าวหน้าหรือการด�าเนนิของปัญหาทีเ่คยพดูคุย

กันคร้ังท่ีแล้ว หลีกเลี่ยงการคาดคั้นหรือแสดงความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของการ      

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 - แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ เมื่อผู้รับบริการปรึกษาสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ ถึงแม้เป็นเพียงระดับหน่ึงของเป้าหมายที่ผู้รับบริการตั้งไว้ทั้งหมด

ก็ตาม

 - แสดงท่าทียอมรับและเข้าใจ เมื่อผู้รับบริการปรึกษายังแก้ไข

ปัญหาไม่ส�าเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ในครั้งแรก ผู้ให้การปรึกษาควรส�ารวจอุปสรรค

ในการท�าตามแผน และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. ส�ารวจปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในการให้บรกิารปรกึษาต่อเนือ่ง การส�ารวจปัญหาต่างๆ จะเป็นไปตามบรบิท

ของผู้รับบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา บุคคลแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

เหตปัุจจัย และสภาพแวดล้อมทีต่่างกนัไป ซึง่พบว่าปัญหาต่างๆ มกัมคีวามเก่ียวเนือ่ง

กนั เกดิขึน้ตามระยะเวลาและภาวะสขุภาพ การวางแผนให้การปรกึษาเพือ่แก้ไขปัญหา 

และการช่วยเหลือ ควรด�าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

4. ยุติบริการ

 - สรปุประเดน็ปัญหาทีพ่ดูคยุในครัง้นี ้รวมทัง้ทางเลอืกทีผู่ร้บับรกิาร

เป็นผู้เลือกเอง

 - นดัหมายครัง้ต่อไป โดยควรค�านงึถงึ ความเร่งด่วนของปัญหาและ

ความสะดวกของผู้รับบริการปรึกษาในการมาตามนัด และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ

ปรึกษามีส่วนร่วมก�าหนดวันนัดด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในการ

มาตามนัดมากขึ้น

 - ให้หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถติดต่อผู้ให้การ

ปรึกษาได้
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ในกรณีที่ผู้รับบริการที่มีปัญหาวิกฤต เช่น มีความคิดท�าร้ายตัวเอง ผู้ให้

บริการปรึกษาสามารถให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรือขอหมายเลข

โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้รับบริการไว้ เพื่อเฝ้าระวัง และหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปเมื่อ

ปัญหาดงักล่าวยงัคงอยู ่รวมทัง้มแีนวโน้มรนุแรงขึน้ แต่พงึพจิารณาโดยอยู่ในดลุพนิจิ

ของผู้ให้การปรึกษา  

• การให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ต้องค�านึงเสมอว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจมีปัญหา

 ด้านสังคม จิตใจ การปรับตัว มากกว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ

• กลุ่มที่มีปัจจัยทางจิตสังคมที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

 กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

• ประเดน็การประเมนิพฤติกรรมเส่ียง ควรมกีารเปิดประเดน็พดูคยุทกุรายในทกุครัง้

 ที่มารับบริการ

แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส�าหรับกลุ่ม
เป้าหมายต่างๆ

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรค�านึงถึงความ

ส�าคัญของการให้บริการปรึกษาตามบริบทของกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ โดยเน้นที่

ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของทุก 

กลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมจะมีกระบวนการและขั้นตอนเช่นเดียวกัน แต่จะมีประเด็น

การปรึกษาที่ต่างกันไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม การใช้ภาษา ปัจจัยทางจิตสังคม 

แบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการให้การปรึกษาและการ

ประเมินความเสี่ยง รูปแบบการป้องกันการรับและถ่ายทอดเช้ือ รวมทั้งการเข้าถึง

บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งผู้ให้การปรึกษาสามารถใช้ทักษะ

เฉพาะและปรับใช้ในการให้การปรึกษาส�าหรับผู้รับบริการแต่ละราย

การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

จะต้องเน้นหลัก 5 C คือ 

C - Confidential  การรักษาความลับ

C - Consent  การยินยอมรับการตรวจ

C - Counseling  การบริการปรึกษา
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C - Correct Test Results  ผลการตรวจเอชไอวีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

C - Connections to prevention, care, and treatment services  การ

ส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้สามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษาได้เร็ว 

แนวทางการให้การปรกึษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีในบทนีจ้ะแบ่ง

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อธิบายถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญ ลักษณะปัจจัยทาง     

จติสงัคม การประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง ตลอดจนแนวทางการให้บรกิารปรกึษาทีม่คีวาม

เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีส�าหรับ   

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย

1. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

2. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

3. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ

4. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

5. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด

6. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มผู้ต้องขัง

7. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มประชากรต่างด้าว

8. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มผู้บริจาคโลหิต

9. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกละเมิดทางเพศ  

10. แนวทางการให้บรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีส�าหรับ

กลุม่บคุลากรทางการแพทย์หลงัการสมัผสัเลือด หรือของเหลวจากร่างกายของแหล่ง

สัมผัส จากการท�างาน
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่ฝากครรภ์มีความจ�าเป็นต้องได้รับบริการปรึกษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และหากเป็นไปได้ควรได้รับบริการพร้อมกับสามี 

(Couple Counseling and Testing) การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีพร้อมกันทั้ง   

สามีและภรรยาจะท�าให้การเปิดเผยผลเลือดง่ายขึ้น และโดยสะดวกใจมากกว่าการที่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจและทราบผลเลือดก่อนเพียงฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันอาจตรวจ

พบว่าสามีหรือภรรยามีผลเลือดต่างกัน ซึ่งฝ่ายที่ไม่ติดเชื้อหากไม่ป้องกันอาจเกิด  

การติดเชื้อเอชไอวีภายหลังได้เนื่องจากไม่ทราบสถานะของผลเลือดของคู่

ปัจจัยทางจิตสังคม

การตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากที่สุดในชีวิตส�าหรับผู้หญิง เนื่องจาก 

ต้องเผชิญกับความเปลีย่นแปลงท้ังทางด้านร่างกาย สรีระรูปร่างทีเ่ปล่ียนไป และด้าน

จิตใจซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกในครรภ์ ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์

จนกระท่ังคลอด ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบ 

ความเครียดและวิตกกังวลเก่ียวกับสุขภาพของตนเองและทารกจะลดน้อยลง ซึ่ง    

ตรงข้ามกบัหญงิตัง้ครรภ์ท่ีมกีารตดิเช้ือเอชไอว ีหรือหญงิตัง้ครรภ์ที่ไม่ตดิเชือ้แต่สามี

ติดเชื้อจะมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับตนเอง คู่สมรส ทารกในครรภ์ และ

ชีวิตในอนาคต ซึ่งหากไม่ได้รับการปรึกษา การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่ดี ก็อาจ

จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

กรณท่ีีมกีารตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ หญงิตัง้ครรภ์อาจมคีวามกงัวลในการ

มารับบริการฝากครรภ์ จึงท�าให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการปรึกษา
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การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์พร้อมคู่
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้หญงิตัง้ครรภ์และสามีมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการติดเชือ้

เอชไอวีและโรคเอดส์ และเข้าใจความหมายของผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

2. เพ่ือให้หญิงตัง้ครรภ์และสามมีคีวามรู้และตระหนกัถงึพฤตกิรรมเส่ียง

ในการติดเชื้อเอชไอวี และมีโอกาสประเมินพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน

3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามีตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเช้ือ    

เอชไอวีด้วยความสมัครใจ

4. เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจของท้ังคู่ในการรับทราบผลการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทั้งที่ผลเลือดต่างกันหรือเหมือนกัน และสามารถวางแผน

ร่วมกันในการปรับตัวแก้ไขปัญหาต่อการรับทราบผลการตรวจ

ประเด็นเนื้อหาและขั้นตอนในการพูดคุยกับผู้รับบริการคู่สามีภรรยา   

เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีไม่แตกต่างจากการให้การปรึกษารายบุคคล 

แต่จะมีประเด็นส�าคัญเพิ่มเติม ดังนี้

- สร้างสัมพันธภาพโดยให้ความส�าคัญทั้ง 2 ฝ่ายเท่าๆ กัน 

- ชื่นชมสามีที่พาภรรยามาฝากครรภ์

- การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง เน้นสถานการณ์แวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

ได้ เพื่อให้ทั้งคู่ตระหนักด้วยตัวของเขาเอง

- หลกีเลีย่งการสบืค้นพฤตกิรรมเส่ียงของทัง้คูแ่ละการต�าหน ิ(Blaming) 

พฤติกรรมเสี่ยงในอดีตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- การประเมินความคาดหวังต่อผลการตรวจ ควรถามทีละคนและ

พิจารณาท่าทีของคู่ต่อความคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจเป็นลบทั้งคู่ เป็นบวก

ทั้งคู่ หรือผลการตรวจต่างกัน

- ให้ข้อมูลที่จะสนับสนุนก�าลังใจ และให้ผู้รับบริการระบายความรู้สึก 

หากทั้งคู่มีความกังวลต่อผลการตรวจที่อาจเป็นบวก

- ช่ืนชมทีท่ัง้สามแีละภรรยาทีม่ารบัการปรกึษาพร้อมกนั ไม่ว่าจะตดัสิน

ใจตรวจหรือไม่ก็ตาม
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• การพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยง ควรพูดเป็นกลาง ให้ทั้งคู่ได้ตระหนักด้วยตัวเขาเอง

• การตัดสินใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ

• ประเด็นการเปิดเผยผลเลือด ต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

การประเมินระดับความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์

ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินระดับความเสี่ยงของผู้รับบริการในการตรวจ

หาการตดิเชือ้เอชไอวีในหญิงตัง้ครรภ์ ส�าหรบัหญิงตัง้ครรภ์รายเดีย่วและหญงิตัง้ครรภ์

พร้อมคู่ ซึ่งพบว่าแต่ละกรณีมีข้อดีและข้อจ�ากัด ที่ควรพิจารณาและเลือกใช้ในแต่ละ

สถานการณ์ ดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อดีและข้อพึงพิจารณาของการให้การปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์

ข้อดี ข้อพึงพิจารณา

หญิงตั้งครรภ์

รำยเดี่ยว

- ประเมินความเสี่ยงเชิงลึก

ได้

- ความลับไม่ถูกเปิดเผย

- ใช้เวลามากในแต่ละคู่ ท�าให้

บริการได้น้อยราย

- ไม่สามารถส่ือสารกับคู่เพื่อให้มี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

- เม่ือผลการตรวจเป็นบวก อาจมี

ปฏกิริยิาด้านจติใจรนุแรงหรอืมี

ความยุ่งยากใจในการเปิดเผย 

ผลเลือด การวางแผนชวีติ เพราะ

รับรู้ผลการตรวจคนเดียว

- การเปิดเผยผลเลือดกบัคู่เป็นไป

ได้ยาก

หญิงตั้งครรภ์

พร้อมสำมี

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

สามี ในการดูแลภรรยาและ

บตุรตัง้แต่ระยะตัง้ครรภ์

- ไม่สามารถประเมินความเสี่ยง

เชงิลกึได้ เป็นการให้ข้อมูลแบบ  

กลางๆ
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ข้อดี ข้อพึงพิจารณา

- ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

การตรวจหาการติดเชื้อ 

เอชไอวีของสามี

- ยอมรับ และเข้าใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงซึ่งกันและ

กัน

- ลดการต�าหนิ และโทษกัน 

หากคนหนึ่งผลการตรวจ

เป็นบวก

- การเปิดเผยผลเลอืดระหว่าง

คูท่�าได้ง่ายขึน้ มกีารวางแผน

ชีวิตร่วมกันชัดเจนขึ้น

- ร่วมมือปรับลดพฤติกรรม

เสี่ยงมากขึ้น ท้ังกรณีที่ผล

บวกท้ังคู ่หรอืคูผ่ลเลอืดต่าง

- อาจช่วยให้เก็บความลับไว้

เฉพาะในคู่ของตน

- อาจมีการไม่ยอมรับความเส่ียง

ของอีกฝ่าย ท�าให้เสีย

สัมพันธภาพ

- ความลับอาจถูกเปิดเผยโดยคู่

ของตน

การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ กรณี
ที่สามีไม่ได้มารับบริการพร้อมกัน

การให้การปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีในหญงิตัง้ครรภ์ กรณทีี่

สามีไม่ได้มารับบริการพร้อมกัน ซึ่งอาจจะเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ การให้การ

ปรึกษากับหญิงตั้งครรภ์จึงควรเน้นแนวทางการสื่อสารกับสามีในเรื่องของการมารับ

การปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์และทารก รวมถึงการรับการตรวจ

สุขภาพท่ีจ�าเป็นของสามี ซึ่งสามารถมารับบริการพร้อมภรรยา ในกรณีที่ไม่ได้ใช้  

ชีวิตคู่ เน้นการสื่อสารกับครอบครัว และการช่วยเหลืออื่นๆ ตามประเด็นปัญหา
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การให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์
พร้อมคู่

การให้การปรกึษาแบบคูห่ลงัการตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอว ีมคีวาม

จ�าเป็นอย่างมากส�าหรบัหญงิตัง้ครรภ์และสาม ีทัง้ทีผ่ลการตรวจเป็นลบหรอืบวก ทัง้นี้ 

เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์และสามี มีความเข้าใจถูกต้องในเรื่อง

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามี เข้าใจความหมายของผลการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้อง เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเอง และวิธีการป้องกัน

การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

2. เพ่ือลดปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตใจที่อาจเกิดขึ้นหลังรับทราบ      

ผลการตรวจของแต่ละฝ่าย

3. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์และสามีได้รับการดูแลรักษาและวางแผนการ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

กรณีผลการตรวจเป็นลบทั้งคู่

ในการแจ้งผลการตรวจ ขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับการให้การปรึกษาราย

บุคคล ประเด็นเพิ่มเติมที่ส�าคัญคือ 

- ชืน่ชมท้ังคูท่ี่ให้ความส�าคญัในการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีละการ

มาฟังผลการตรวจพร้อมกัน

- ประเมินเรื่อง Window Period และพิจารณาความจ�าเป็นในการตรวจ

เลอืดซ�า้ โดยพจิารณาจากปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้ให้ข้อมลูการปรบัลดพฤตกิรรมเส่ียง

- แสดงความยนิด ีและเสริมแรงจงูใจในการทีจ่ะให้ผลการตรวจเป็นลบ

ตลอดไป
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กรณีผลการตรวจเป็นบวกทั้งคู่

การแจ้งผลการตรวจเป็นบวกทั้งคู่ ขั้นตอนการให้การปรึกษาเหมือนกับ

การให้การปรึกษารายบุคคล สิ่งที่ต้องระวังและมีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

- ประเมนิความพร้อมในการรับฟังผลการตรวจ  การคาดคะเนผลเลือด

ของท้ังคูแ่ละความรูส้กึต่อการคาดคะเนผลนัน้ๆ และตรวจสอบความเข้าใจต่อผลเลือด

- หลงัแจ้งผลการตรวจ ผูใ้ห้การปรกึษาควรพิจารณาปฏิกริยิาตอบสนอง

ของทั้ง 2 ฝ่าย

- ผูใ้ห้การปรกึษาควรมทีกัษะในการจดัการกบัปฏิกริยิาทีเ่กดิขึน้จากการ

แจ้งข่าวร้ายของทั้ง 2 ฝ่าย

- เน้นสัมพันธภาพระหว่างคู่ที่ต้องดูแลกันต่อไป

- สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้แสดงออกซึ่ง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

- การให้การปรึกษาควรเน้นการเสริมก�าลังใจซึ่งกันและกัน

- การให้การปรึกษา เรื่องการวางแผนร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

 o แผนการดูแลรักษาของทั้งคู่ และการส่งต่อ

 o ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก

 o การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ฯลฯ

 o พิจารณาประเดน็ปัญหาอืน่ๆ เช่น สทิธิในการรกัษา การช่วยเหลอื

สนับสนุนด้านสังคม ฯลฯ

กรณีผลเลือดต่าง

การแจ้งผลการตรวจที่พบว่าสามีภรรยามีผลการตรวจที่ต่างกัน ขั้นตอน

เหมือนกับการแจ้งผลการตรวจเป็นบวกทั้งคู่ แต่มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

- เน้นสัมพันธภาพระหว่างคู่ที่ต้องดูแลกันต่อไป

- ฝ่ายที่ไม่พบการติดเช้ือควรเน้นเร่ืองการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดโอกาส

ติดเชื้อเอชไอวี

- ฝ่ายที่ตรวจพบการติดเชื้อ เน้นการดูแลทางจิตใจ รวมทั้งสร้างความ

ตระหนัก และเห็นความส�าคัญในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อและรับเชื้อเพิ่ม 



68

- หลังแจ้งผลการตรวจ ผู้ให้การปรึกษาควรรอดูปฏิกิริยาของทั้งคู่ และ

จัดการกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น โดยผู้ให้การปรึกษาควรไวต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับทั้ง 2 

ฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ติดเชื้อได้แสดงอารมณ์ และระบายความรู้สึก 

- เอือ้อ�านวยและสนบัสนนุให้ฝ่ายที่ไม่ตดิเชือ้ ให้ก�าลงัใจฝ่ายทีต่รวจพบ

การติดเชื้อ เช่น การกุมมือ การซับน�้าตา การโอบไหล่ เป็นต้น

- ผูใ้ห้การปรกึษาสามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัการป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้

จากแม่สูล่กู หากภรรยาตรวจพบการตดิเชือ้ หรอืการป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้

จากสามี หากสามีตรวจพบการติดเชื้อ รวมทั้งการตรวจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือมี

ประเด็น Window Period และอายุครรภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

- ให้ความส�าคญักบัการป้องกนั เพือ่ให้ผูท้ี่ไม่ตดิเชือ้มผีลการตรวจเป็น

ลบตลอดไป

- สนับสนุนให้ทั้ง 2 ฝ่าย วางแผนร่วมกันในเรื่องต่อไปนี

 o ให้ข้อมูลเรือ่งการป้องกันการถา่ยทอดเชือ้จากแม่สูลู่ก ถ้าภรรยา

เป็นบวก

 o ประเมินเรื่อง Window Period และพิจารณาความจ�าเป็นในการ

ตรวจซ�้าในฝ่ายที่ผลการตรวจเป็นลบ รวมทั้งให้ข้อมูลการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

 o วางแผนแก้ไขปัญหาผลกระทบอืน่ๆ เช่น ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ

 o พิจารณาประเดน็ปัญหาอืน่ๆ เช่น สทิธิในการรกัษา การช่วยเหลอื

สนับสนุนด้านสังคม ฯลฯ

สรุปหลักการส�าคัญของการปรึกษาพร้อมคู่ 

ผูใ้ห้การปรกึษาควรจดับรกิารให้เอือ้ต่อการให้บรกิารปรกึษาพร้อมคู ่และ

ควรตระหนักถึงความส�าคัญในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ประเมนิสัมพันธภาพของคู ่โดยการสังเกตจากท่าท ีการพดูคยุระหว่าง

คู่ มีสมาธิในการฟัง และมีปฏิสัมพันธ์กับคนสองคนในเวลาเดียวกัน

2. ให้ความส�าคัญกับคนทั้งคู ่อย่างสมดุลและเท่าเทียม พยายามใช้

สรรพนามของคู่ผู้รับบริการว่า “เรา” “คุณทั้งสอง” คุณพ่อ - คุณแม่” มากกว่าค�าว่า 

“คุณ” ซึ่งหมายถึงคนใดคนหนึ่ง
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3. กระตุน้ให้เกดิการสนทนาระหว่างคู ่และลดการต�าหนติเิตยีนระหว่างกัน

4. ควรหยิบยกประเดน็ท่ีคูย่งัรู้สึกค้างคาและล�าบากใจ ซึง่ส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างคู่

5. ควรเป็นประเด็นที่คู่ต้องการที่จะพูดคุยกัน

6. วางตนเป็นกลาง ไม่มท่ีาทเีข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพือ่ลดความเครยีด 

และความกดดันในบรรยากาศของการพูดคุย

7. หากมกีารแสดงอารมณ์ควรปล่อยไปตามธรรมชาต ิในกรณทีีเ่กดิการ

ขัดแย้งกัน ควรแสดงการยอมรับในความคิดเห็นที่ขัดแย้ง โดยบอกกับคู่ว่า ความคิด

เห็นท่ีแตกต่างเป็นเรือ่งธรรมดา และให้คูไ่ด้แสดงความรูส้กึภายในของตนเองออกมา

ให้อีกฝ่ายรับรู้

8. ส่งเสริมให้คู่ได้แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน เมื่อเห็นว่าอีก

ฝ่ายหนึ่งเห็นความส�าคัญของอีกฝ่ายหนึ่งควรแสดงความชื่นชมทันที

9. ให้ความส�าคญักบั “ทางออก การแก้ไข และความส�าพนัธ์ทีด่”ี มากกว่า

มุ่งที่ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพียงอย่างเดียว และสนับสนุนให้คู่ได้คิดถึงปัจจุบันและ

อนาคต มากกว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วและแก้ไขไม่ได้แล้ว

10. ช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างคู่ เช่น ทักษะหรือการฝึกปฏิบัติการ

สื่อสารกับคู่ สนับสนุนให้ทั้งคู่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี 

ตระหนกัถึงพฤตกิรรมเสีย่ง และการปรับลดพฤตกิรรมเสีย่งร่วมกนั และเปิดโอกาสให้

สอบข้อสอบถาม

การให้การปรึกษาแบบกลุ่มในหญิงต้ังครรภ์ก่อนการตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี

การให้การปรึกษาแบบกลุ่มในหญิงตั้งครรภ์ก่อนการตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวเีป็นอีกรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถจดับรกิารให้เหมาะส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารที่ไม่เพยีง

พอต่อปริมาณผู้รับบริการ โดยกลุ่มผู้รับบริการในที่นี้ สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้น

ไป ซึ่งการท�ากลุ่มควรจัดเป็นแบบ Focus Group คือ การจัดเป็นกลุ่มท่ีพูดคุยใน

ประเด็นเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และการตรวจสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขัน้ตอนต่างๆ ในการให้บรกิารปรกึษาจะคล้ายกบัการให้การปรกึษารายบคุคลและแบบ

คู่ คือ
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- การสร้างสัมพันธภาพ นอกจากท�าความรู้จักระหว่างผู้ให้การปรึกษา

กบัผูรั้บบริการแล้ว ผูใ้ห้บรกิารยงัเป็นผูส้นับสนนุให้สมาชกิได้รูจ้กักนั สร้างความคุน้เคย

ระหว่างสมาชิก

- การตรวจและประเมนิความเสีย่ง ผู้ให้บรกิารปรกึษาให้ข้อมูลเกีย่วกบั

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะท�าให้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วๆ ไป กระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงความคิด

เห็นและประเมินตนเอง โดยไม่ต้องสืบค้นว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงแบบไหน อย่างไร 

แต่เน้นให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจต่อโรคเอดส์และรับรู้ว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยง      

เหมือนๆ กัน

- พจิารณาผลดแีละผลเสยีของการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีโดยเน้น

ความส�าคัญของการดูแลบุตร ผู้ให้บริการให้ข้อมูลการดูแล ถ้าผลการตรวจเป็นบวก 

คอืพบการตดิเช้ือเอชไอวีจะดูแลอย่างไร หากผลการตรวจเป็นลบ จะมกีารป้องกนัต่อ

ไปอย่างไร

- ประเมินการตัดสินใจรับการตรวจ สอบถามสมาชิกถึงข้อสงสัย และ

ประเมินภาวะวิตกกังวลจากข้อซักถาม รวมทั้งประเมินการตัดสินใจตรวจที่มีผลดีต่อ

บุตรในครรภ์

- ให้บรกิารปรกึษาเพือ่ปรบัลดพฤตกิรรมเส่ียง ผูใ้ห้บริการปรึกษาให้ข้อมลู

การลดพฤตกิรรมเสีย่งระหว่างรอผลการตรวจ และการวางแผนพดูคยุกบัสาม ีทัง้เรือ่ง

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และการน�าข้อมูลการป้องกันกลับไปพูดคุยกับสามี

เพื่อการป้องกัน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มกระตุ้นซึ่งกันและกัน

- ยตุบิรกิาร ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรชืน่ชมสมาชกิทุกคน นดัหมายมาฟัง

ผลการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่ต้องมาฟังด้วยตนเอง แจ้งถงึการปรกึษาหลงัการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Posttest Counseling) รายบุคคล โดยเน้นการรักษา

ความลับ เปิดโอกาสให้พาคู่มาในวันรับทราบผลการตรวจ รวมทั้งตอบข้อสงสัยและ

แจ้งขั้นตอนการตรวจ

การให้การปรึกษาแบบกลุ่มสามารถใช้ได้ในตอน Pretest Counseling เท่านั้น

ส่วนการ Posttest Counseling ไม่ว่าผลการตรวจจะเป็นอย่างไร

สามารถจัดรูปแบบได้เฉพาะแบบคู่และรายบุคคลเท่านั้น
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การให้บริการปรึกษาเพื่อป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ระหว่างคู่
สามีภรรยาหรือคู่เพศสัมพันธ์ 

การให้บรกิารปรกึษาเพือ่ป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ีตลอดจน

การจัดการสถานการณ์แวดล้อมที่จะน�าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง เป็นประเด็นการให้การ

ปรึกษาที่ส�าคัญและจ�าเป็นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- สร้างสมัพนัธภาพ ตกลงบรกิาร เปิดประเด็นปรกึษา โดยการแนะน�าตัว

และบทบาทของผู้ให้บรกิารปรกึษา ทกัทายผู้รบับรกิาร พร้อมท้ังส�ารวจเหตผุลของการ

มารับบริการ

- ส�ารวจและประเมินพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคลในระดับต่างๆ ได้แก่ 

เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย หรือไม่เสี่ยงเลย รวมทั้งส�ารวจและค้นหาสาเหตุ

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีการส�ารวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี

พฤติกรรมที่ปลอดภัย ส�ารวจทัศนคติ ความคิด ความเชื่อต่อการมีพฤติกรรมที่

ปลอดภัย

- วางแผนการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง 

 o ส�ารวจความพยายามในอดีตในการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงว่า  

ผู้รับบริการเคยใช้วิธีใดบ้าง จะท�าให้สามารถมองเห็นรูปแบบในครั้งนี้ว่า จะสามารถ

ใช้วิธีเดิมได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ท�าให้ปฏิบัติไม่ส�าเร็จ

 o ค้นหาทางเลือกต่างๆ ในการปรับลดพฤติกรรมเส่ียง เช่น การ

ไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

 o พิจารณาผลดี ผลเสียที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือกและให้ผู้รับ

บริการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

 o สนบัสนนุการสร้างแผนทีเ่ป็นรปูธรรมและเหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร

ปรึกษา โดยร่วมกันก�าหนดว่าอะไรคือขั้นตอนแรกที่ผู้รับบริการคิดว่าท�าได้จริงเพื่อ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยง และให้ระบุสิ่งที่สามารถท�าได้ ความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นต่อส่ิงนั้น 

ก�าหนดเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติ พิจารณาสิ่งสนับสนุนที่ช่วยให้ท�าตามแผนส�าเร็จ และ   

ไม่ควรลืมว่าทางเลือกต่างๆ ที่เลือกไว้นั้นอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง 

เตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง
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 o ฝึกทักษะและทบทวนสรุป ในบางทางเลือกต้องมีการฝึกทักษะ 

ฝึกการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือไปปฏิบัติจริงตามแผนที่เลือกไว้ จะช่วยสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้รับบริการ เช่น การฝึกทักษะการสวมถุงยางอนามัย การพูดคุยเพื่อ     

ต่อรองให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยและการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวี

- ทบทวนประเด็นปรึกษา ยุติบริการ และบันทึกข้อมูลการบริการ

- ทบทวน เปิดโอกาสให้ซักถาม และนัดหมายครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษายังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ให้บริการปรึกษา

ควรกระตุ้นให้ผู้รับบริการ พิจารณาผลของการคงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยให้รอบด้าน 

ได้แก่ การรับเชื้อเพิ่ม การติดเชื้อซ�้า การรับเชื้อดื้อยา การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาส และผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวและรายบุคคลเท่านั้น
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

ความส�าคัญ

เยาวชนและวัยรุ่น เป็นวัยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อ

เอชไอวีค่อนข้างสูงเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ขาดทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง มีการใช้

สารเสพติด บางกลุ่มขายบริการทางเพศ รวมทั้งไม่สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

ของตนเองและคูเ่พศสมัพนัธ์ได้ จากข้อมลูการส�ารวจของเครือข่ายเยาวชนเมือ่เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2551 กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าเยาวชน ร้อยละ 69 ขาดความ

รู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้รายงาน

สถานการณ์เอดส์ พ.ศ. 2551 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 33.4 ล้านคน เป็นเด็ก

อายตุ�า่กว่า 15 ปี ประมาณ 2.1 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุข ได้วเิคราะห์สถานการณ์

การระบาดของโรคเอดส์ในประชากรช่วงอายุต่างๆ ในประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้ม

การติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น 

ปัจจัยทางจิตสังคม

1. การเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายสรีระทั่วไป 

การเปลี่ยนแปลงทางเพศและความต้องการทางเพศ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกาย

มีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนของการเจริญเติบโตอย่างมาก และ

รวดเร็ว วัยนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว จนมีความคิดเป็นแบบ

รูปธรรม แต่ยังอาจขาดความรอบคอบ ขาดการยั้งคิด หรือไตร่ตรองในกระบวนการ

แก้ไขปัญหา วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านต่างๆ ดังนี้ การค้นหา

อัตลักษณ์ของตนเอง การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ความภาคภูมิใจตนเอง ความ

เป็นตัวของตัวเอง การควบคุมตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ 
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2. พัฒนาการทางสังคม 

วัยรุ่นมักมีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น ไม่สนิทสนมคลุกคลีกับครอบครัว

เหมือนเดิม ส่วนหนึ่งไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัว เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน 

โดยมักพักอาศัยโดยล�าพังหรือกับเพื่อน เช่น อยู่หอพัก หรือในโรงงานอุตสาหกรรม 

วัยนี้เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม โดยท่ัวไปจะปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกา

ของกลุ่มและของสังคมได้ดีขึ้น มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสารเจรจา การ

แก้ปัญหา การประนปีระนอม การยดืหยุน่โอนอ่อนผ่อนตามกนั และการท�างานร่วมกบั

ผู้อื่น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็นพ้ืนฐานมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ด ี   

การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการด�าเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเอง เลือก

วิชาชีพที่เหมาะกับตนและมีครอบครัวที่ดี ช่วยกันดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมต่อไป แต่

หากวัยรุ่นมีพัฒนาการทางสังคมที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ก็จะท�าให้เกิดปัญหาในด้านการ

ปรับตัวและการด�าเนินชีวิต

หากวัยรุ่นขาดทักษะในการใช้ศักยภาพของตนปรับตัวกับสภาพแวดล้อม

ที่เป็นปัญหา จะท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ขาดทักษะการต่อรอง 

การปฏเิสธ รวมทัง้ขาดทกัษะการประเมินและการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน และหาก

มีปัญหาด้านสัมพันธภาพในครอบครัว จะท�าให้วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อ

การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยง

อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พบว่าแม้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

และการป้องกัน แต่อาจไม่มีความตระหนักถึงผลในด้านลบที่อาจเกิดขึ้น ผู้ให้การ

ปรึกษาควรมีความรู้ทางด้านสังคมจิตวิทยาวัยรุ่น เพ่ือจะช่วยให้สามารถเข้าใจและ

ยอมรับกลุ่ม และให้บริการปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี

1. ปัจจยัทางด้านค่านยิมทางสงัคมและทศันคตมีิผลต่อการเข้าถงึบรกิาร 

เนื่องจากความคิดของคนในสังคมในภาพรวม กลัวว่าการไปรับการตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวีจะถูกมองว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นการตีตรา ท�าให้วัยรุ่น 

ไม่กล้าเข้ารับการปรึกษา ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการ

ปรึกษาอาจจะเป็นอปุสรรคต่อการให้บรกิารปรึกษา ดังนัน้ ผูใ้ห้การปรึกษาควรยอมรับ 

สร้างสัมพันธภาพที่ดี เปิดใจ รับฟังปัญหา เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
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2. ปัจจัยจากตัววัยรุ่น

วัยรุ่นส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีพฤติกรรมเส่ียง และมีความวิตกกังวลเก่ียวกับ

การติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ไปขอรับบริการ เน่ืองจากวัยรุ่นอาจขาดความรู้และความ

ตระหนักในปัญหาสุขภาพ และขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง กังวล 

เกีย่วกบัเรือ่งการขอรบัการยินยอมจากผูป้กครอง กลวัความลบัเรือ่งต่างๆ ถกูเปิดเผย 

กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และกลัวที่จะรู้สถานะการติดเชื้อ

3. ปัจจัยจากระบบบริการ

หน่วยบริการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรผู้ให้บริการปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญในการให้การปรึกษากับวัยรุ่น รวมทั้งช่วงเวลาที่ให้บริการไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการ เช่น บรกิารเฉพาะเวลาราชการ ระบบบรกิารสขุภาพมขีัน้ตอนท่ีซบัซ้อน 

ขาดการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่วยัรุน่เกีย่วกบัโรคเอดส์ โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนขาด

ทักษะการสื่อสารกับวัยรุ่น

4. ปัจจัยทางกฏหมาย

ในการส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติด

เชือ้เอชไอว ีปัจจบุนัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีในบคุคลท่ีมอีายตุ�า่กว่า 18 ปี ต้อง

ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง แต่ขณะนี้ (พ.ศ. 2555) แพทยสภาก�าลังพิจารณา  

ข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับบุคคลที่มีอายุ     

ต�่ากว่า 18 ปี โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง โดยให้เป็นไปด้วย

ความสมัครใจของผูร้บับริการ และค�านงึถงึประโยชน์สูงสุดของเดก็และวยัรุ่นเป็นส�าคญั 

ให้ใช้กระบวนการปรกึษาในการท�าความเข้าใจกบัเดก็และผูป้กครอง ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา

ควรตดิตามความก้าวหน้าเกีย่วกบัข้อบงัคบัดงักล่าว เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าวท�าให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ารับบริการปรึกษา

และตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี  ท�าให้ไม่สามารถป้องกนัการตดิเชือ้รายใหม่ในวยัรุน่ 

และไม่สามารถส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อวัยรุ่น ได้ตั้งแต่ 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ให้การปรึกษาหรือหน่วยบริการสุขภาพจึงควรจัดระบบบริการและ

พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น
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วัยรุ่นไม่ใช่เด็กหรือผู้ใหญ่ แต่เป็นวัยพิเศษ มีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง

บุคลากรทางการแพทย์ควรคัดกรองปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมทุกครั้ง

ที่วัยรุ่นมาตรวจรักษาด้วยเรื่องใดๆ ก็ตาม ควรให้ข้อมูลรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับ

วัยรุ่นและครอบครัว หากครอบครัวและสังคมเข้าใจวัยรุ่น สนใจและให้ความรัก

อย่างสม�่าเสมอ จะสามารถป้องกันปัญหาวัยรุ่นในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง

โดยท่ัวไปวัยรุ่นมักมารับบริการทางการแพทย์น้อยกว่าเด็กและผู้ใหญ่  

ส่วนใหญ่จะมารบับรกิารด้วยปัญหาสขุภาพ ได้แก่ มอีาการของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกกระท�าทางเพศ การมารับบริการตรวจหาการ      

ติดเชื้อเอชไอวีนั้น วัยรุ่นอาจจะมาขอรับบริการด้วยตนเองหรือมีผู้พามา ซึ่งอาจเป็น

เพื่อน ครู ผู้ปกครองหรือ พ่อแม่ ดังนั้น ผู้ให้บริการปรึกษาควรสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความไว้วางใจ เปิดใจในการพูดคุยและร่วมมือในการรักษา ตลอดจน   

การวางแผนการป้องกนัอย่างเหมาะสม โดยควรคยุตามล�าพงั โดยไม่มคีรอบครัวอยูด้่วย     

เน้นเรื่องการรักษาความลับเรื่องข้อมูลจากการพูดคุย ประเมินความคิด ความเช่ือ

เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ แก้ไขความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเชื่อว่า

สวมถุงยางอนามยั 2 ช้ัน จะช่วยป้องกนัได้ดกีว่า หลัง่ภายนอกไม่ท�าให้ตดิเชือ้เอชไอวี 

หรือการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น จากนั้นควรให้

ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ผู้ให้บริการปรึกษาควรประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในประเด็นต่างๆ 

โดยให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ได้แก่ รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์และ

พฤตกิรรมการป้องกัน การใช้สารเสพตดิ ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ โรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

ผู้ให้บรกิารปรึกษาจงึต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัพฒันาการทัง้ด้านกาย ใจ ความคดิ 

และความต้องการของวัยรุน่ การเข้าใจวัยรุน่ การให้ความรูใ้นการด�าเนนิชวีติ ตลอดจน 

การเปิดโอกาสให้วยัรุน่ได้รบับรกิารปรกึษา ค�าแนะน�าอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นสิง่ที่
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จ�าเป็นและส�าคัญในการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิดของวัยรุ่นได้        

ผู้ให้บริการปรึกษาควรให้บริการโดยเน้น

1. การเปิดประเด็นพูดคุยกับวัยรุ่นควรเชื่อมโยงประเด็นที่น�าสู่การให้

บรกิารปรกึษา เช่น ปัญหาสขุภาพ โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ การถกูทารณุกรรมทาง

เพศ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับวัยรุ่น

2. การประเมนิพฤตกิรรมเส่ียงของวยัรุ่น ผูใ้ห้บริการปรึกษาควรประเมนิ

พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์แวดล้อมอย่างรอบด้านในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้ได้

ข้อมลูทีเ่พยีงพอต่อการแก้ไขปัญหาและปรบัลดพฤติกรรมเสีย่ง โดยให้วยัรุน่มส่ีวนร่วม

ในการประเมนิตนเอง ได้แก่ รปูแบบการมเีพศสมัพนัธ์และพฤตกิรรมการป้องกนั การ

ใช้สารเสพตดิ ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ รวมท้ัง

การใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหา ซึง่วยัรุน่ส่วนใหญ่ไว้วางใจคู่ และเชือ่ว่าคูท่ี่เป็นโสด 

เป็นนักศึกษาด้วยกัน จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

3. การให้บรกิารปรกึษาก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี และการตรวจ

วนิจิฉยัควรเป็นไปด้วยความสมคัรใจ เนือ่งจากวยัรุน่มสีทิธแิละศกัยภาพในการตดัสนิใจ

ต่อการเข้ารับบริการสุขภาพด้วยตนเอง

4. การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับวัยรุ่น จ�าเป็นต้อง

เน้นเรื่องการรักษาความลับ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและวัยรุ่นให้ความส�าคัญ

กับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก

5. ควรเข้าใจธรรมชาตขิองวยัรุน่แต่ละช่วงอาย ุมทีกัษะความช�านาญเฉพาะ 

มีความอดทน สื่อสารกับวัยรุ่นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ยอมรับในศักยภาพของวัยรุ่น 

หลีกเลี่ยงค�าพูดหรือท่าทีในเชิงต�าหนิ ที่ท�าให้เกิดความอายหรือการต่อต้าน โดยควร

เน้นเรื่องการชื่นชม และให้ก�าลังใจในเรื่องที่วัยรุ่นท�าหรือปรับตัวได้ดี  

6. การใช้ค�าถามทีเ่หมาะสมกบัวยั และความคดิของวยัรุน่แต่ละช่วงอายุ 

ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นมีการรับรู้ที่แตกต่างกับกลุ่มเด็กเล็ก

7. ไม่ควรเปลี่ยนผู้ให้บริการปรึกษาบ่อย เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความไว้วางใจ   

ควรเพิม่ช่องทางการเข้าถงึและรบัฟังปัญหาของวยัรุน่ เช่น โทรศพัท์อนิเตอร์เนต็ และ

ครูแนะแนวในโรงเรียน

8. กรณีวัยรุ่นที่ตรวจพบการติดเชื้อ ผู้ให้การปรึกษาต้องให้ความส�าคัญ

กับการประเมินอารมณ์จิตใจ วัยรุ่นอาจมีการตัดสินใจท่ีไม่เหมาะสม เนื่องจาก

ประสบการณ์ชวีติน้อย ท�าให้ไม่สามารถวางแผนการด�าเนนิชวีติ มองไม่เหน็เป้าหมาย
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ในอนาคต ดงันัน้ผูใ้ห้บริการปรกึษาจงึควรพูดคยุ ส่งเสรมิก�าลงัใจ และให้เหน็แบบอย่าง

ในการด�าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับบริบทของวัยรุ่น ที่สามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ชีวิตของตนเอง

9. การเปิดเผยผลการติดเชื้อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผย

ข้อมูลทุกอย่าง วยัรุน่อาจกงัวลว่าความลบัอืน่ทีเ่ป็นภมูหิลงั ทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิเชือ้

เอชไอวจีะถกูเปิดเผยตามไปด้วย ดังนัน้ ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรส่งเสรมิให้วัยรุน่เปิดเผย

ผลการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยความลับอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ

หลากหลายทางเพศ หรือมีอาชีพให้บริการทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงความ

พร้อมของผู้รับบริการเป็นหลัก

10. กรณีที่วัยรุ่นประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรง หรือมีปัญหาซับซ้อน ควร

ประสานแหล่งให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมและปลอดภัย 

ประเดน็การพูดคยุเพือ่ใช้ประกอบในการให้บรกิารปรกึษาเพือ่ประเมนิสุขภาพ 
วัยรุ่นแบบองค์รวม เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน

ประเดน็การพดูคยุและแนวค�าถาม ประกอบด้วย ประเดน็ค�าถามทีมี่หัวข้อ

และตัวย่อที่จัดเรียงเพื่อให้จ�าง่ายขึ้น ดังนี้  H - E - A - D - S - S - S 

หัวข้อและตัวอย่างค�าถาม 

H - Home/Health ขณะนี้วัยรุ่นพักอยู่ที่ไหนกับใคร ความสัมพันธ์กับ

คนในบ้านเป็นอย่างไร มีความขัดแย้งกันหรือไม่  

มีปากเสียงบ่อยหรือไม่ คิดว่าตอนนี้สุขภาพเป็น

อย่างไรบ้าง

E - Education   ก�าลังเรียนหรือท�างานอยู่ เรียนอยู่ที่ไหน ผลการ

เรียนเป็นอย่างไรบ้าง ชอบเรียนวิชาใดบ้างเป็น

พิเศษ อนาคตฝันอยากท�าอาชีพหรือเรียนอะไรต่อ

A- Activity   เวลาว่างชอบท�ากิจกรรมหรือเล่นกีฬาอะไรบ้าง 

เพื่อนที่โรงเรียนเป็นอย่างไร มีเพื่อนสนิทกี่คน  

เป็นอย่างไรกันบ้าง



79

D - Drugs    เคยดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ ใช้ยาหรือสารเสพติด

ใดบ้างหรือไม่ ปริมาณเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน

S - Suicidal/  เคยกลุ้มใจมากๆ บ้างหรือไม่ เรื่องอะไรที่ท�าให้ไม่

Depression   สบายใจมากถึงขั้นที่กินไม่ได้ นอนไม่หลับหรือไม่ 

เบื่อหน่ายจนคิดท�าร้ายตัวเองบ้างหรือไม่ เวลามี

ปัญหาหรือไม่สบายใจ ท�าอย่างไร

S - Safety    ฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง ขัดสนหรือไม่ 

มคีวามคิดหรอืเคยแก้ปัญหาโดยการต้องขายบรกิาร

หรอืไม่ อยูบ้่านหรอืโรงเรยีน รูส้กึปลอดภยัหรอืไม่ 

เช่น เคยถกูคกุคามหรอืล่วงละเมดิทางเพศหรอืไม่

S - Sexual Activity/ (อาจถามเป็นค�าถามหลังๆ เมื่อผู้มารับบริการไว้

Sexual Identify  วางใจแล้ว) เคยมีหรอืก�าลงัมแีฟนอยู่หรอืไม่ เคยมี

เพศสัมพันธ์กันหรือไม่ เพศเดียวกันหรือต่างเพศ 

เคยถกูบงัคบัหรอืไม่ มกีารคมุก�าเนดิอย่างไร ใช้วธิี

ใด ฯลฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ และเชื่อมโยง

กับการให้บริการปรึกษาเพื่อน�าไปสู่การเข้าใจวัยรุ่นและเข้าสู่เป้าหมาย

แนวคิดในการให้การปรึกษาส�าหรับวัยรุ่น

1. เปิดประเด็นโดยน�าปัญหาของวัยรุ่นที่มารับบริการเป็นจุดเริ่มของการพูดคุย 

2. น�าแนวทางค�าถาม H-E-A-D-S-S-S มาใช้ประกอบในการให้การปรึกษาโดยใช้

 กระบวนการและทักษะการให้บริการปรึกษา

3. จุดมุ่งหมายการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและ

การป้องกัน
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ

กลุม่ผู้มีปัญหาสขุภาพท่ีควรส่งเสริมให้รับการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

ได้แก่ ผู้ท่ีมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ผู้ที่มีอาการ หรือประวัติการเจ็บป่วยของโรคที่

เก่ียวข้องกับโรคเอดส์ ได้แก่ วณัโรค โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้โรคอืน่ๆ ได้แก่ 

ไวรสัตบัอกัเสบ เป็นต้น ผูใ้ห้บรกิารปรกึษารวมทัง้บคุลากรสขุภาพ ควรมคีวามไวในการ

สงัเกตอาการ ประเมนิภาวะสขุภาพ และซักประวตัสิขุภาพทีส่�าคญั เพือ่ทีจ่ะเปิดประเดน็

พูดคุย และส่งเสริมให้ผู้รับบริการสุขภาพได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อ

ประโยชน์ในการรกัษาอาการหรอืโรคท่ีเป็นอยู ่ได้รบัทราบสถานะการตดิเชือ้ ซึง่แพทย์

จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม หากตรวจพบ

การติดเชื้อเอชไอวี ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และการรักษาอื่น

ที่เหมาะสมต่อไป 

ผู้ให้บริการปรึกษาควรมีความเข้าใจถึงความส�าคัญของภาวะสุขภาพท่ี

เกีย่วข้องกบัโรคเอดส์ ปัจจยัทางสงัคมจติใจ การประเมนิความเส่ียง และแนวทางการ

ให้บริการปรึกษา โดยใช้กระบวนการปรึกษาในรูปแบบท่ีบุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอ

บริการ (PITC) ในการให้บริการ 

แนวทางการให้บริการปรึกษาในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ ในที่นี้จะกล่าวถึง 

3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

1. กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

2. กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

3. ผู้ป่วยที่มีอาการสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์  

Health
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กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค
ความส�าคัญ 

วัณโรค เป็นโรคติดเช้ือฉวยโอกาสที่พบบ่อยในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะ 

การติดเชื้อเอชไอวี ท�าให้การป่วยเป็นวัณโรคเกิดการลุกลามขึ้น ท้ังในผู้ที่เพิ่งได้รับ

เชื้อวัณโรค (Recently acquired tuberculosis infection) และผู้ที่ได้รับเชื้อวัณโรคมา

ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือระยะแฝง (Latent tuberculosis infection) ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อ

เอชไอว ีทีต่ดิเชือ้วณัโรคจะป่วยเป็นวณัโรคสงูถงึร้อยละ 10 ต่อปี พ.ศ. 2553 พบผูป่้วย

วัณโรคในประเทศไทยมีการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 16 (รายงานสรุปสถานการณ์และ

การด�าเนินงานวัณโรค ส�านักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554) และใน พ.ศ. 

2555 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการผู ้ป่วยวัณโรคที่ติดเช้ือเอชไอวีของ

ประเทศไทย ร้อยละ 13(5) 

วัณโรคเป็นโรคท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส์ ผูป่้วย

อาจมีพฤตกิรรมเสีย่งต่อการการตดิเชือ้เอชไอว ีเช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ๆ ทัว่ไป ดงันัน้ 

หลงัจากการได้รบัวนิจิฉยัว่าเป็นวณัโรค ควรให้มบีริการปรึกษาและประเมนิพฤตกิรรม

เสี่ยง เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงแรกที่มารับบริการ 

การป่วยเป็นวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี จะพบว่ามีการกระจาย

ต�าแหน่งของการเกิดวัณโรคไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และยากต่อการวินิจฉัยและ

การรักษา ผลกระทบของการป่วยด้วยวัณโรคและโรคเอดส์ ส่งผลให้การรักษาวัณโรค

ใช้ระยะเวลามากกว่าการรักษาปกติ ลดโอกาสการรักษาวัณโรคให้หาย เพิ่มการป่วย

เป็นวณัโรคซ�า้ เกดิการดือ้ยารกัษาวณัโรค แนวโน้มการขาดยาวณัโรคของผูป่้วยสงูขึน้ 

ส่งผลให้อตัราการเสยีชวิีตของผูป่้วยวัณโรคสงูขึน้ การทีผู่ป่้วยวณัโรคทราบว่าตดิเชือ้

เอชไอวี จะท�าให้ได้รับข้อมูลเพื่อการดูแลตนเอง ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และข้อมูล

การป้องกันการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ีส�าหรับการดแูลสุขภาพนัน้ หากถึงเกณฑ์

ท่ีควรได้รับยาต้านไวรัสจะได้รับการรักษาควบคู่กับการรักษาวัณโรค จะท�าให้ผู้ป่วย

วัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

วัณโรคเป็นโรคที่รักษาหาย แต่เนื่องจากคนในสังคมยังขาดความเข้าใจที่

ถูกต้อง ยังมีความกลัวในเรื่องการติดต่อ เกิดความรังเกียจ เข้าใจว่าวัณโรคเป็นโรคที่

สงัคมรงัเกยีจ เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง ท�าให้ผูป่้วยวณัโรคมคีวามกงัวลเรือ่งการเจบ็ป่วย

วัณโรคและไม่พร้อมรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

1. ความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์และวัณโรค 

ผู้ป่วยวัณโรคบางรายอาจไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัณโรคและโรค

เอดส์อย่างชดัเจน รวมทัง้ไม่เข้าใจถงึความส�าคัญของการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

หากผู้ให้บริการปรกึษาไม่สามารถให้ข้อมลู และไม่เช่ือมโยงกับพฤตกิรรมเส่ียงต่อการ

รับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน จะท�าให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งปฏิเสธ

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากกลัวการถูกรังเกียจจากคนรอบข้าง

2. ผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจ�าตัวอื่นร่วมด้วย

ผู้ป่วยวัณโรคทีม่อีาการเจบ็ป่วยรนุแรง มอีาการเหนือ่ยหอบ ไอมาก หรอื

เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ประเมินพบว่า ผู้ป่วยไม่พร้อมจะพูดคุยกับผู้ให้บริการ

ปรึกษา หรือมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง 

จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และการด�ารงชีวิต มีความท้อใจและเบื่อหน่ายต่อ 

การรกัษา ส่งผลท�าให้ผูป่้วยส่วนหนึง่ปฏเิสธการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีเนือ่งจาก

เจ็บป่วยหลายโรคอยู่แล้ว

3. ครอบครัวและเศรษฐกิจสังคม ที่ส่งผลต่อความตั้งใจตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวี

ครอบครัวและบุคคลรอบข้างที่ให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรค มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจต่อการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวีของผูป่้วย บางรายอาจบงัคบัให้ผูป่้วยตรวจ 

และบางรายปฏเิสธแทนผูป่้วยหรอืไม่อนญุาตให้ผูป่้วยตรวจ นอกจากนี ้เศรษฐสถานะ

ของผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ปฏิเสธการตรวจ 
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การประเมินความเสี่ยง

การติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ป่วยวัณโรคพบได้ในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่อายุน้อย

กว่า 1 ปี ถึง 89 ปี  ผู้ป่วยวัณโรคส่วนมากไม่คิดว่าการเจ็บป่วยวัณโรคมีความสัมพันธ์

กับการติดเชื้อเอชไอวี จึงไม่ตระหนักถึงความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีของตนเอง 

ดงันัน้ ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรส่งเสรมิให้ผูป่้วยวณัโรคมคีวามตระหนกั ประเมนิพฤตกิรรม

เสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และมีแนวทางการป้องกันโรค ทั้งในรายที่มีผลการ

ตรวจเป็นลบหรอืตดิเชือ้เอชไอว ี ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาจงึควรให้ความสนใจ และพดูคยุใน

รายละเอียดของความเสี่ยงทุกด้านของผู้ป่วยทุกรายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ควร

ละเลยการตรวจเพยีงเพราะเห็นว่าอายุน้อยหรือสูงอาย ุมีอาชพีการงานทีด่ ีหรือเลือก

ปฏิบัติโดยใช้ทัศนคติของผู้ให้บริการมาตัดสิน

การจัดระบบบริการปรึกษา

1. กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคเป็นกลุ่มท่ีผู้ให้บริการจะต้องส่งเสริม ให้ได้รับการ

ปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ทุกราย โดยพิจารณาถึงสภาพความพร้อมของผู้ป่วยทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจเป็นส�าคัญ 

2. บูรณาการระบบบริการงานปรึกษาในงานวัณโรคและงานเอดส์ เพื่อ

จัดให้มีแนวทางที่สอดคล้องกัน ได้แก่ จัดระบบบริการปรึกษาก่อนและหลังตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี (Pretest and Posttest Counseling) การบริการปรึกษาต่อเนื่อง 

(Ongoing Counseling) และการส่งต่อเข้ารับบริการด้านการรักษา การป้องกัน และ

สวัสดิการทางสังคม 

3. ให้ความส�าคญักบัการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวณัโรค การป้องกัน

การติดต่อระหว่างผู้มารับบริการด้วยกัน และระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการอื่นๆ 

โดยจัดสถานที่ให้มีการถ่ายเทอากาศและเป็นสัดส่วน

4. การจดับรกิารปรกึษาในคลินิกวณัโรค จะท�าให้ผูป่้วยยอมรับการตรวจเลือด

ได้มากกว่า การส่งต่อหรือแนะน�าไปรับบริการตรวจเลือดที่อื่น
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แนวทางการให้บริการปรึกษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี

4. ผู้ให้บริการปรึกษาต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของวัณโรคและโรคเอดส์ 

และมีความเข้าใจผู้รับบริการที่ประสบปัญหาจากการเจ็บป่วยทั้งสองโรคในช่วงเวลา

เดียวกัน

5. การประเมนิสขุภาพจติ ภาวะซมึเศร้า ความเสีย่งต่อการท�าร้ายตนเอง

หรือผู้อืน่ การฆ่าตวัตาย ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรนดัหมาย ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งดงักล่าว

ข้างต้นเพื่อติดตามผลการให้บริการปรึกษา 

6. ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนช่วย

เหลือทางสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ การรับบริการต่อเนื่อง เช่น การรับยาต้านไวรัส

7. ผูใ้ห้บรกิารปรึกษาควรเลอืกใช้สือ่ทีเ่หมาะสม ประกอบการให้บริการและ

สร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัวณัโรคและเอดส์ ตามสภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้ป่วย

8. ควรส่งเสริมให้ก�าลังใจผู้ป่วย ให้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ  

การรักษาอย่างต่อเนื่อง และควรให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

9. การนัดหมาย และการส่งต่อเข้ารับบริการรักษา และช่วยเหลือที่

เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ป่วยวัณโรคไม่พร้อมหรือไม่สมัครใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ในการปรึกษาครั้งแรก ควรนัดหมายให้ผู้ป่วยมารับบริการปรึกษาต่อเนื่อง เพื่อการ

ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี โดยท้ิงระยะเวลาห่างจากการพูดคุยในคร้ังแรก เพื่อให้   

ผู้ป่วยมีความพร้อม และรับทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การวางแผนการดูแลสุขภาพต่อไป

10. การยอมรับหรือเข้าใจข้อจ�ากัดของผู้ป่วย รวมถึงการจัดระบบบริการ

ในคลินิกวัณโรค ควรเอื้ออ�านวย และมีจุดหมายร่วมกันในการค�านึงถึงสิทธิและ

ประโยชน์ต่อตัวผู้รับบริการเป็นหลัก แทนการค�านึงถึงแต่การบรรลุเป้าหมายเชิง

ปรมิาณ จะช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจ หรอือคตทิีม่อียู่ในการรกัษาวณัโรคและ

โรคเอดส์

การพูดคุยกับผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย  

ต้องเน้นการป้องกันและมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
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กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ความส�าคัญ

โรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์  มคีวามสัมพันธ์กับการตดิเช้ือเอชไอวแีละการ

ป่วยด้วยโรคเอดส์ โดยพบว่า ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสมากกว่า 

ผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2-5 เท่าในการติดเชื้อเอชไอวี

โดยผ่านการติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นหากเป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและ

มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย จะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อเอชไอวี โดย

การมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างเดียว(6) ในหน่วยบริการสุขภาพ      

มักพบผู้รับบริการที่มาตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แสดงอาการเจ็บป่วยด้วยโรค

ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เช่น มีหนอง แผล ตุม่คนั ปัสสาวะแสบขัด เป็นต้น ซึง่มสีาเหตุ

จากการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ หรอืการมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั ผูม้พีฤตกิรรม

เสี่ยงบางรายอาจไม่ปรากฏอาการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อได้รับ

บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอาจพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 

ปัจจัยทางจิตสังคม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อที่รักษาหายได้ แต่เนื่องจาก    

การตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในผูป่้วยบางราย จะไม่ปรากฏอาการ โดยเฉพาะ

เพศหญงิ ผูป่้วยส่วนหนึง่มกัซือ้ยากนิเอง โดยไม่เปิดเผยพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ และ

ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

1. ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังไม่พร้อมในการตรวจหาการติด

เชื้อเอชไอวี เพราะกลัวติดเชื้อเอชไอวี ท�าใจยอมรับฟังผลไม่ได้ ไม่ต้องการทราบผล

ในเวลาเดยีวกนั เพราะโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถรกัษาหาย และต้องการรกัษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว เมื่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หาย

แล้วจึงไม่ต้องการมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

2. การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักสร้างความหวาดระแวง 

ความสงสัยในคู่เพศสัมพันธ์ มีการปิดบังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือพฤติกรรมการ

นอกใจคูส่มรส จงึไม่ส่ือสารในการชักชวนคูเ่พศสมัพนัธ์มาตรวจรกัษา หรอืเพือ่การใช้

ถุงยางอนามยั  ซึง่ส่งผลให้ผูส้มัผสัโรคเป็นแหล่งแพร่โรค และไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ 

รวมทั้งไม่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
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3. ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เช่น การตรวจไม่พบการติดเชื้อโรคติดต่อ  

ทางเพศสมัพนัธ์ หมายความว่าผู้รบับรกิารไม่เสีย่งต่อการตดิเช้ือเอชไอวี การตรวจพบ     

การติดเชื้อซิฟิลิส (ผลผิดปกติ) คิดว่าจะติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย เป็นต้น 

4. การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจติดเชื้อโรคติดต่อทาง  

เพศสมัพนัธ์มากกว่าหนึง่ชนดิ รวมท้ังการตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมด้วย ดังน้ัน การทีผู่รั้บบริการ  

ได้รับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งหายแล้ว ในระยะ    

ต่อมาอาจมีการตรวจพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ ตามมา

5. ค่านยิมในการเข้าถงึการรกัษา ผูป่้วยส่วนหนึง่ซ้ือยากินเองเพราะอาย

ไม่อยากตรวจภายใน ไม่อยากตรวจอวัยวะเพศ และกลวัความลบัถกูเปิดเผย คดิว่าการ

ซือ้ยากนิเองมคีวามสะดวกกว่า และไม่เสยีเวลาในการตรวจรักษา ท�าให้การรักษาโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงไม่หายขาด เพราะอาจได้รับการรักษาที่ไม่ครบถ้วน และไม่

ได้รับข้อมูลในการดูแลรักษา ป้องกันควบคุมโรค และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

หรือการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม 

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งทางช่องทางการมเีพศสมัพนัธ์ 

โดยเน้นให้เห็นว่า เมื่อผู้รับบริการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น ในขณะ

เดยีวกนั ย่อมมีโอกาสตดิเชือ้เอชไอวีร่วมด้วย ท้ังนี ้เนือ่งจากสาเหตสุ�าคญั คอื การมี

เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ดงันัน้ ในการประเมนิพฤตกิรรมเสีย่ง ผูใ้ห้การปรกึษาต้อง

พูดคุยประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ (ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป ถือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูง)

1. มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชายให้บริการทางเพศ โดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัย ใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

2. มีคู่เพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน ใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

3. มีคู่เพศสัมพันธ์คนใหม่ใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

4. มเีพศสมัพันธ์โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยั หรอืถงุยางอนามัยแตก รัว่ หลดุ 

ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่สามี 

หรือภรรยา

5. คูเ่พศสมัพนัธ์เป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ หรือตนเองเป็นโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์
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การจัดระบบบริการปรึกษา

การจดัระบบบริการส�าหรบัผูป่้วยโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรได้รับการ

ให้บรกิารปรกึษาเรือ่งโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การแนะน�าถึงความจ�าเป็น

และความต่อเนื่องในการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การจัดบริการเฉพาะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การจัดบริการที่มี
การบูรณาการในระบบปกติ

การจัดบริการเฉพาะโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ ์มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ภายในสถาน

บริการสุขภาพ เช่น คลินิกพิเศษ คลนิกิ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เป็นต้น และ

ภายนอกสถานบริการสุขภาพ เช่น ศูนย์

กามโรคเขต คลีนิคนิรนาม

สภากาชาดไทย เป็นต้น

ข้อดี

1. สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพได้สะดวก

2. ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการด�าเนิน

งานดแูล รกัษา และป้องกนัควบคุมโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3. ลดการตีตรา ไม่ต้องรับบริการสุขภาพ

ที่ปะปนกับกลุ่มประชากรอื่นๆ

4. ผู้ให้บริการปรึกษามักเป็นคนเดียวกับ

ผูใ้ห้บรกิารตรวจสขุภาพแบบเบด็เสร็จ

ในคลินิกเฉพาะ

5. ผู้ให้บริการสุขภาพมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน มีความคุ้นเคยกับผู้มารับ

บริการ เป็นกนัเอง รกัษาความลบัของ

ผู้มารับบริการ ได้รับบริการท่ีมีความ

ช�านาญเฉพาะด้าน

ข้อดี

1. ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ถูก

แบ่งแยก

2. กรณีที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพด้าน

อืน่ๆ สามารถเข้าถงึบริการได้ครบวงจร

ข้อจ�ำกัด

1. ไม่เป็นส่วนตัว ท�าให้ผู้รับบริการปิดบัง

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

ส่งผลให้ ผู้ให้บริการไม่ได้นึกถึงเรื่อง

การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการ

ให้บรกิารปรกึษาเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง

ของผู้รับบริการ

2. ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับการตรวจ     

คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อื่นๆ เช่น ตับอักเสบบี การตรวจหา 

เอชไอวี เป็นต้น

3. ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนถุงยาง

อนามัย

4. ไม่ได้รับบริการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
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การจัดบริการเฉพาะ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การจัดบริการที่มี
การบูรณาการในระบบปกติ

ข้อจ�ำกัด

1. บางหน่วยงานมีการจัดบริการเฉพาะ 

โดยให้บรกิารบางวนัหรอืครึง่วนัเท่านัน้ 

เนื่องจากมีผู้มารับบริการจ�านวนน้อย

2. ผู้ให้บรกิารปรึกษามีเวลาให้บรกิารน้อย 

เนื่องจากมีผู้มารับบริการจ�านวนมาก

ในเวลาเดียวกัน

แนวทางการให้บริการปรึกษา

การให้บรกิารปรกึษาในผูป่้วยโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ัวไป ใช้หลักการ

ให้บริการปรึกษารายเดีย่ว  โดยเน้นการป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้ ทัง้โรคตดิต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอวีของตนเองและคู ่การส่ือสารเร่ืองการต่อรอง การป้องกนั 

และพาคู่มาตรวจ รวมทั้งการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งตนเองและคู่
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กลุ่มผู้ป่วยผู้ให้บริการทางเพศ
ความส�าคัญ

กลุม่ผูใ้ห้บรกิารทางเพศเป็นกลุม่ท่ีมภีาวะเสีย่งต่อการรบัและถ่ายทอดเชือ้

เอชไอว ี เนือ่งด้วยเป็นอาชพีทีม่โีอกาสสัมผสัเชือ้เอชไอว ี โดยไม่ได้ป้องกันค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้ การรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มนี้ ทั้งหญิง

และชาย เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างสม�่าเสมอเป็นสิ่งส�าคัญ เพ่ือ

ประโยชน์ในด้านสขุภาพของผูร้บับรกิารเอง และการป้องกนัคูส่มัผสั รวมท้ังครอบครัว

และสังคมในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นอุปสรรค    

ในการเข้ารบัการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอว ีแนวทางการให้บริการปรกึษาเพือ่ตรวจหา 

การติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ มีประเด็นส�าคัญหลายเรื่อง ที่ผู้ให้ 

บรกิารปรกึษาควรพจิารณาจดัระบบบรกิาร และพฒันาทักษะบรกิารปรกึษาทีเ่หมาะสม

ปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ให้บริการทางเพศ

บรบิทและปัจจยัทางจติสงัคมของกลุม่ผูใ้ห้บรกิารทางเพศ ซึง่รวมทัง้หญงิ

และชายให้บริการทางเพศ มีความหลากหลายในเรื่องภูมิหลังและรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิต ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาควรมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และมี

ความพร้อมในการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  

จำกกำรศึกษำในกลุ่มประชำกรท่ัวไป พบว่ำ กำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่

ปลอดภัยท�ำให้มีโอกำส (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะ

มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี เพิ่มขึ้น 2 - 9 เท่า) ข้อมูลจาก UNFPA ลักษณะอาชีพ

ของผู้ให้บริการทางเพศ ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และเอชไอวีสูงกว่าในกลุ่มประชากรทั่วไป รวมทั้งมีโอกาสในการป่วยซ�้า เนื่องจากมี

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

การเข้าสูง่านบรกิารทางเพศ ของผูใ้ห้บรกิารทางเพศ ส่วนหน่ึงมสีาเหตจุาก

การถกูชกัชวน ล่อลวงให้เข้าสูก่ารให้บริการทางเพศ เพราะการขาดโอกาสในการศกึษา 

ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาทางเศรษฐกจิและด้อยโอกาสทางสงัคม ปัจจบุนั ผูใ้ห้บรกิาร

ทางเพศบางส่วน มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว มีค่านิยมการหา

รายได้ที่ง่ายและเร็ว ใช้โอกาสทางสังคมในทางที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการปรึกษาควร
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ให้มุมมองในอนาคตระยะยาว เพื่อเตรียมการวางแผนชีวิต เมื่อหยุดท�างานให้บริการ

ทางเพศ

ปัจจยัท่ีน�ำไปสูก่ำรมีเพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภัย ในกลุ่มผูใ้ห้บรกิารทางเพศ 

ได้แก่ ขาดทักษะในการสื่อสาร การต่อรอง ขาดทักษะในการใช้ถุงยางอนามัย ความ

ไว้วางใจแขกประจ�า คูป่ระจ�าหรอืสาม/ีภรรยา ความจ�าเป็นด้านเศรษฐกจิ มคีวามต้องการ

รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ขาดอ�านาจในการต่อรองกับแขก หรือเจ้าของสถานประกอบการ  

ขาดความรู ้ความตระหนกัในการป้องกนัโรค หรอืมคีวามเชือ่ทีผ่ดิๆ เกีย่วกบัการป้องกนั 

เช่น การใช้ถุงยางอนามัยเพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภ์เท่านัน้ การสวนล้างช่องคลอด หรือ

ทวารหนกัด้วยน�า้ยาท�าความสะอาดเฉพาะที ่การกินยาขับปัสสาวะ เพ่ือลดการตดิเช้ือ

หรือเพื่อขับเชื้อ การใช้อุปกรณ์เสริม และสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ การใช้

สุราและสารเสพติด เป็นต้น

รูปแบบกำรให้บริกำรทำงเพศ มีการเปลี่ยนรูปแบบจากให้บริการตรง (ใน

แหล่งบริการ เช่น ซ่อง โรงน�้าชา เป็นต้น) เป็นการให้บริการทางเพศแฝง ตามร้าน

อาหาร อาบอบนวด คาราโอเกะ หรือผ่านช่องทางสื่อสารผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 

ทางโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ให้บริการแฝง อาจมีการปิดบังครอบครัว 

(สามี/ภรรยา/แฟน) และมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ซึ่งรูปแบบบริการทางเพศที่เปลี่ยน

ไป ท�าให้เข้าไม่ถงึบรกิารสุขภาพ และขาดการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามยั  เนือ่งจาก

การไม่ยอมรับว่ามีการให้บริการทางเพศ ของจากทั้งผู้ประกอบการและพนักงานใน

แหล่งบริการทางเพศ

ผู้ให้บรกิารทางเพศมักมกีารโยกย้าย เปล่ียนสถานทีท่�างานบ่อยและมกัไม่

เปิดเผยชือ่-นามสกลุ และทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่ท้จรงิ จงึท�าให้ยากต่อการตดิตามมารับการตรวจ

รักษา และไม่ชอบเข้ารบับรกิารตรวจรกัษา ในสถานบรกิารสาธารณสขุทีใ่กล้บ้าน เพราะ

กลัวคนรู้ ดังนั้น การส่งต่อเพื่อให้รับบริการสุขภาพในพื้นที่ จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ให้บริการทางเพศ ส่วนใหญ่  

ไม่กล้าเข้ารับบริการสุขภาพ ไม่กล้าเปิดเผยต่อผู้อื่น เกรงว่าไม่ได้รับการยอมรับ และ

ถูกตีตราว่าเป็นผู้ให้บริการทางเพศ มีความเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อโรคติดต่อทาง      

เพศสัมพันธ์และเอชไอวี ช่วงเวลาท่ีสะดวกในการมารับบริการไม่สอดคล้องกับเวลา

ให้บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นวันและเวลาราชการ
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ดังนั้น สถานบริการสุขภาพ อาจต้องเปิดให้บริการตรวจสุขภาพให้

สอดคล้อง หรือมีการจัดบริการเฉพาะส�าหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ โดยเปิดช่อง

ทางพิเศษในการติดต่อเข้ารับบริการสุขภาพ จัดให้มีระบบบริการที่เป็นมิตร บริการ

ตรวจสขุภาพโดยไม่เกบ็ค่ารกัษาพยาบาล สถานทีต่ัง้ของสถานบรกิารสขุภาพ ควรอยู่

ใกล้กับสถานบริการ (หรือแหล่งบริการ) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางเพศ

สามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพสะดวกมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ให้บริการทางเพศ

1. เจ้าของสถานบริการเห็นถึงความส�าคัญด้านภาวะสุขภาพของผู้ให้

บริการทางเพศ มกีารส่งเสริมให้ได้รบัการตรวจสุขภาพอย่างสม�า่เสมอ สนบัสนนุเร่ือง

การใช้ถุงยางอนามัย

2. เจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพ มีสัมพันธภาพที่ดี มีการเยี่ยมติดตาม

ผู้ให้บริการทางเพศ เพื่อส่งเสริมให้มารับบริการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ  

3. ผู้ให้บริการทางเพศ มีความตระหนัก เห็นความส�าคัญของการตรวจ

สุขภาพตนเอง

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงผู้ให้บริการทางเพศ

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของผู้ให้บริการทางเพศท�าได้     

ค่อนข้างยาก เนื่องจาก ลักษณะการท�างานให้บริการทางเพศ มีการเปลี่ยนคู่บ่อย    

มีทั้งคู่เพศสัมพันธ์ประจ�าและช่ัวคราว มีความเส่ียงในทุกช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ 

(ปาก ช่องคลอด ทวารหนัก และช่องคลอดดัดแปลงของกลุ่มที่ได้รับการแปลงเพศ)

ดังนั้น ควรมีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ให้บริการทางเพศ ดังนี้ 

1. ช่องทางในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ช่องปาก ช่องคลอด อวัยวะเพศ 

ทวารหนัก และช่องคลอดดัดแปลง

2. รูปแบบในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่ การ

เปลี่ยนคู่นอนสลับคู่ (Swinging) การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ หรือคู่เพศเดียวกัน 

เป็นต้น

3. การใช้ถุงยางอนามัย ควรใช้ทุกครั้งกับทุกคน และตลอดช่วงที่มี     

เพศสัมพันธ์ และระวังการแตก รั่ว หลุดของถุงยางอนามัย
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4. ประวตักิารป่วยเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ รวมถงึผลการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ของผู้ให้บริการทางเพศและคู่เพศสัมพันธ์

5. พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสัก การใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 

หรือปัจจัยท่ีเอื้อต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้

อุปกรณ์เสริม การตกแต่งอวัยวะเพศ การฝังมุก การใส่ห่วงปลายอวัยวะเพศ เป็นต้น

การตรวจทวารหนักในชายให้บริการทางเพศ/ตรวจภายในหญิงบริการทางเพศ

อย่างน้อยเดือนละครั้ง การตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง

การตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสในครั้งแรกที่มารับบริการและทุก 3 เดือน

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวทีุก 3 เดือน เป็นต้น

 (ตามมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2551)

แนวทางการให้บริการปรึกษาผู้ให้บริการทางเพศ

1. การสือ่สารที่ใช้ภาษาพดูทีส่ัน้ กระชบั เพือ่ให้ผูร้บัการปรกึษาเข้าใจง่าย 

2. ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรพิจารณาประเดน็ต่างๆ ทีส่่งผลต่อการดแูลสุขอนามยั

ทางเพศและความเชื่อที่ผิดๆ เช่น การใช้ฮอร์โมน การใช้ฟองน�้า (ลูกเจี๊ยบ) ใส่เข้าไป

ในช่องคลอดในระหว่างมีประจ�าเดือน การสวนล้างช่องคลอดด้วยน�้ายาล้างเฉพาะที่

การกนิยาขบัปัสสาวะ การซ้ือยากนิเอง การกินยาแก้อกัเสบ การเชือ่ว่าไม่มอีาการ คอื

ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไว้วางใจคู่นอนประจ�าโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น

3. ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา ควรให้ค�าแนะน�าถงึผลกระทบต่อสขุภาพ ส่งเสริม

การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ การป้องกนัโรค โดยใช้ถุงยางอนามยัทกุครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์ 

ซึ่งผู้ให้บริการปรึกษา ควรมีการสอนสาธิต หรือการฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย 

4. การพดูคยุถึงโอกาสในการโยกย้ายสถานทีท่�างาน ของผู้ให้บรกิารทางเพศ

ตลอดจนความสะดวก ความสมัครใจในการรับบริการสุขภาพที่หน่วยบริการสุขภาพ

ในแต่ละพื้นที่   

5. การรักษาความลับและค�านึงถึงผลกระทบ หากข้อมูลส่วนตัวของ   

ผู้รับบริการถูกเปิดเผย เช่น ผลการติดเชื้อ การประกอบอาชีพให้บริการทางเพศ 
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6. สือ่สขุศกึษาทีใ่ช้ในกระบวนการให้บรกิารปรกึษา ควรมรีปูภาพท่ีชดัเจน 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการให้ข้อมูลเรื่องโรคและการป้องกัน  

7. ทักษะการสื่อสารกับผู้ซื้อบริการทางเพศ ในเรื่องการปฏิเสธ กรณีที่   

ผูซ้ื้อบรกิารทางเพศไม่ใช้ถงุยางอนามยั การต่อรองให้เกดิความร่วมมอืใช้ถงุยางอนามยั 

รวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการป้องกันมากกว่าการให้ความส�าคัญเรื่องเงิน  

8. ผูใ้ห้การปรกึษาควรมกีารสอนสาธติแก่ประชาชนทัว่ไป หรอืผูใ้ห้บรกิาร

ทางเพศท่ียงัขาดความรู ้ความเข้าใจ และยงัไม่มัน่ใจในการใช้ถงุยางอนามยั ประเดน็

ที่ควรย�้า คือ ขนาดของถุงยางอนามัย วิธีใช้ การเก็บรักษา และการใช้สารหล่อลื่น 

เป็นต้น รวมถึงการสอนเทคนิคการลดความเสี่ยง กรณีที่ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุด 

ควรหยุดการมีเพศสัมพันธ์ และให้เปลี่ยนใหม่ และเทคนิคการหลีกเลี่ยงการสัมผัส   

สิง่คดัหลัง่ เช่น การใช้ปากสวมถงุยางอนามยั กรณท่ีีลูกค้าไม่ยอมให้ใช้ถงุยางอนามยั 

(ซึง่ยงัไม่มผีลการศกึษาว่า สามารถช่วยลดการติดเชือ้เอชไอว/ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

แต่เป็นอกีวธิ ีหากหญงิบรกิารทางเพศไม่สามารถต่อรองให้คูเ่พศสัมพนัธ์ยอมใช้ถงุยาง

อนามยั กจ็ะแอบใช้ปากสวมถุงยางอนามยัให้ลกูค้า โดยทีล่กูค้าไม่รู้ตวั เพือ่การป้องกนั

ตนเองให้ปลอดภัยจากการถ่ายทอดเชื้อ)

9. ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ควรได้รับ

ข้อมลู หรอืส่งต่อไปยงัสถานบรกิารสขุภาพอืน่ เพ่ือเข้าถึงบริการดแูลและรักษาทีต่่อเนือ่ง

1. ผู้ป่วยที่มีอาการสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์  

กลุม่ผูป่้วยทีมี่อาการสมัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส์ ส่วนใหญ่

แพทย์จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและส่งตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี เพ่ือประกอบในการ

ดูแลรักษา ผู้ให้บริการปรึกษาจ�าเป็นต้องเปิดประเด็นพูดคุย ความจ�าเป็นในการรับ

การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี และมกัพบว่าผูป่้วยกลุ่มนีส่้วนใหญ่จะตรวจพบการตดิ

เชือ้เอชไอว ีดงันัน้ การเตรยีมความพร้อมผูร้บับรกิาร ในการยอมรบัสถานะการตดิเชือ้

จึงมีความส�าคัญเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อเนื่อง

ในการให้บรกิารปรกึษา ต้องพดูคยุในเร่ือง การป้องกนัการรับและถ่ายทอดเชือ้

เอชไอวรีะหว่างผูป่้วยกับคู ่การเปิดเผยผลเลอืด การพาคูม่าตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรให้ข้อมูลในเรื่องการรักษา ดูแลตนเอง และส่งต่อเข้าสู่

ระบบการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง
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2. การให้บริการปรึกษากลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ 

กรณีกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น กรณียุติการตั้งครรภ์ ผู้มีอาการ  

ทางผวิหนงัท่ีมอีาการสมัพนัธ์กบัโรคเอดส์ ผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้ในระบบต่างๆ เป็นต้น 

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาสามารถใช้หลกัการ กระบวนการ และขัน้ตอน เช่นเดยีวกบักลุม่ผู้รบั

บรกิารสขุภาพอืน่ๆ โดยเน้นตามบรบิทของปัญหาสขุภาพแต่ละด้าน โดยเข้าใจปัญหา

ท่ีซับซ้อน ของการทีต้่องประสบปัญหาทัง้สขุภาพจติ สุขภาพกาย และภาวะทางสังคม

ที่แตกต่างกัน
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

ความส�าคัญ 

กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพันธ์กบัชาย หรอื MSM (Men who have sex with men) 

เป็นกลุม่ทีเ่ข้าถงึบรกิารปรึกษาและตรวจหาเชือ้เอชไอวไีด้น้อย โดยในกรงุเทพมหานคร 

มแีนวโน้มความชกุของการติดเชือ้เอชไอวสีงูข้ึนอย่างชดัเจน จาก พ.ศ. 2548 ร้อยละ 

24.6 เป็นร้อยละ 29.4 ใน พ.ศ. 2554 โดยในกลุ่มนี้เคยตรวจเอชไอวีมาก่อนเพียง 

ร้อยละ 42.7(7) 

จากข้อมลูดงักล่าว จะเหน็ได้ว่ากลุม่ชายทีมี่เพศสมัพนัธ์กบัชาย เป็นกลุม่

ท่ีมีความชกุของการตดิเช้ือเอชไอวีเพิม่ข้ึนในอัตราทีร่วดเร็ว รวมทัง้มพีฤติกรรมเส่ียง

ต่อการตดิเชือ้เอชไอวี ดงันัน้ การส่งเสรมิให้เข้าถึงบรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

โดยสมคัรใจ จะท�าให้กลุม่นี้ได้รบัรูเ้รือ่งการรกัษาสขุภาพ ความรูแ้ละทกัษะการป้องกนั 

รวมท้ังมีความเข้าใจในเรือ่งสขุภาพทางเพศมากขึน้ ซึง่จะเป็นวธีิการหนึง่ทีจ่ะสามารถ

ลดการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มนี้ได้   

ผู้ให้บรกิารปรกึษาจึงควรได้รบัการอบรม และฝึกทกัษะการให้บรกิารปรกึษา

ทีเ่กีย่วข้องกบับรบิททางสงัคมจิตวทิยา พฤตกิรรมของกลุม่ชายทีมี่เพศสมัพนัธ์กบัชาย 

รวมท้ังทักษะในประเดน็ของ ความหลากหลายทางเพศ (Diversity) ความละเอยีดอ่อน

ในเร่ืองเพศกายภาพ (Sensitivity) ความตระหนกัในเรือ่งบทบาททางเพศ (Awearness) 

เพือ่จะช่วยให้มคีวามเข้าใจ และสามารถให้บรกิารกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายได้

ตรงตามจุดมุง่หมาย เนือ่งจากพฤตกิรรม หรอืรปูแบบการใช้ชวีติ และการมเีพศสมัพนัธ์

ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีความหลากหลาย รวมทั้งช่องทางท่ีใช้ในการมี     

เพศสัมพันธ์เอื้อต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย
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ปัจจัยทางจิตสังคม 

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน 

(sensitive) ในเชิงสังคมและพฤติกรรม มีความคิดว่าสังคมยังไม่เข้าใจค่านิยม และ

วถิชีวิีตของการมพีฤตกิรรมท่ีไม่ตรงกบัเพศชายของตน ปัญหาความซับซ้อนในกลุม่นี้ 

ได้แก่ การรกัษาสถานะทางสงัคม เช่น การมเีพศสัมพนัธ์กบัเพศเดยีวกนั เพือ่ความสขุ 

และการมเีพศสมัพันธ์กบัเพศตรงข้ามเพ่ือรกัษาสถานะ ในขณะทีบ่างคนมเีพศสัมพนัธ์

กบัเพศเดยีวกนั หรอืกบัเพศตรงข้ามเพือ่ผลประโยชน์ ซึง่ครอบครัว คนรอบข้าง หรือ

แม้แต่บุคลากรสุขภาพส่วนหนึ่ง ยังไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับในวิถีชีวิตดังกล่าว ไม่

สามารถให้บริการอย่างเป็นมิตร บางกรณีเกิดอคติ และอาจเกิดการเลือกปฏิบัติได้

ในการให้บรกิารปรกึษากลุม่ชายทีมี่เพศสมัพนัธ์กบัชาย ผูใ้ห้บริการปรกึษา

จึงควรเข้าใจความหมาย และรปูแบบการด�าเนนิชวีติของประชากรกลุ่มนี ้ตามค�านยิาม

ต่อไปนี้ 

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) โดยค�านิยามศัพท์นั้น สะท้อนความ

เป็นตวัตนทีเ่กดิจาก การมกีจิกรรมทางเพศหรอืมเีพศสมัพนัธ์ ระหว่างผูช้ายกบัผูช้าย 

โดยไม่ได้ค�านึงว่า บุคคลนั้นจะมีความรู้สึกรัก ชอบ พึงพอใจหรือไม่ หรือมีตัวตนทาง

เพศภาวะแบบใด (ได้แก่ การแต่งกาย การมีกริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน 

ต้องการแปลงเพศ หรอืไม่ต้องการแปลงเพศ) หรอืมีตวัตนทางเพศวถีิแบบใด (การเป็น

ผู้ชายที่รักต่างเพศ รักเพศเดียวกัน หรือรักได้ทั้งสองเพศ)

พฤตกิรรม หรอืรปูแบบการมเีพศสมัพนัธ์ของชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย 

แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท และสามารถเรยีกแตกต่างกนัออกไปตามประเดน็ ดงันี้

1. บทบาทของการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยเป็นฝ่าย

กระท�า (ฝ่ายรุกหรือฝ่ายที่ใช้อวัยวะเพศ) หรือเป็นฝ่ายถูกกระท�า (ฝ่ายรับหรือฝ่ายที่

ใช้ทวารหนัก) หรือเป็นทั้งฝ่ายกระท�าและฝ่ายถูกกระท�า 

2. รสนิยมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ชาย และการมี

เพศสัมพันธ์ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง 

3. ภาพลักษณ์การแสดงออก ไม่สามารถบอกหรือตัดสินได้
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

1. อุปสรรคในส่วนของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

 - ผูร้บับรกิารไม่กล้าเปิดเผยสถานะของการเป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชาย และสถานะการติดเชื้อ

 - กลัวถูกต�าหนิ กลัวถูกรังเกียจ กลัวถูกเลือกปฏิบัติ

 - กลัวความยุ่งยากในการใช้บริการ หรือในการขอรับบริการ

2. อุปสรรคของผู้ให้บริการ 

 - ทัศนคติที่เป็นลบของผู้ให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมบริการ

 - ขาดความเข้าใจในบริบท เร่ืองความหลากหลายในพฤตกิรรมทางเพศ

ของผูร้บับริการ เช่น มเีพศสมัพนัธ์หลายช่องทาง เรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีม่คีวามหลากหลาย 

เรื่องบทบาททางเพศ

 - สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ  

การจัดบริการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อด ี คือ มีการจัดบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มได้

สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัว

ข้อเสยี คอื อาจถกูเปิดเผยสถานะภาพตนเองด้วยความเฉพาะของสถานที่

การจัดบริการโดยบูรณาการกับระบบบริการปกติ

ข้อดี คือ มีบริการที่หลากหลาย สามารถตรวจได้ทุกระบบ และไม่ถูก  

เปิดเผยสถานะตนเอง

ข้อเสยี คอื ผูใ้ห้บรกิารอาจไม่เข้าใจในอาการเจบ็ป่วยหรือโรคท่ีจะเชือ่มโยง

กบัพฤตกิรรมทางเพศ ผู้ท่ีสมัภาษณ์ประวัต ิอาจไม่ได้พจิารณาถงึระบบทีเ่กีย่วข้องกบั

เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ เนื่องจากไม่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น การ

ตรวจคอเนือ่งจากการท�า Oral sex หรอืหากมอีาการแสดงของหดูทีท่วารหนกั ซฟิิลิส 

ต้องนึกถึงเรื่องเพศสัมพันธ์

นอกจากน้ี สถานทีอ่าจไม่เป็นส่วนตวั ท�าให้มีข้อจ�ากดัในการรกัษาความลบั 

ดังนั้น ผู้ให้บริการปรึกษาจ�าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีท่าทีที่เป็นมิตร มีความ
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เข้าใจในวถิทีางเพศของกลุม่ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย รวมถงึการไม่ตดัสนิด้วยความ

รู้สึกของตน รวมทั้งการใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม จะเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มนี้

เข้าถึงบริการมากขึ้น 

การประเมินความเสี่ยง

เนือ่งจากรปูแบบ และรสนยิมการมีเพศสมัพนัธ์ของกลุม่นี ้มีลกัษณะทีไ่ม่มี

รูปแบบเฉพาะ และมีความซับซ้อน มีคู่นอนหลายคน ทั้งหญิงและชาย อาจเชื่อมโยง

กันไปหลายคู่ ดังนั้น การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศ 

ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยทักษะการให้บริการปรึกษา ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อเท็จจริงใน

พฤติกรรมต่างๆ มากกว่า และท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 

ในขณะท่ี การใช้แบบสอบถามจะมีข้อจ�ากดั เน่ืองจากอาจไม่ได้รับทราบข้อมลูทีเ่พียงพอ 

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

ผู้ให้บริการปรึกษาควรประเมินพฤติกรรมเส่ียงโดยสอบถามข้อมูลหรือ

พฤติกรรมทางเพศในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- การใช้ถงุยางอนามยัในทกุช่องทาง เช่น การ Oral sex และการสอดใส่

เข้าช่องทวารหนัก หรือแม้กระทั่งการสัมผัสใกล้ชิดบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก

- การใช้สารเสพติด สารหรือยากระตุ้นทางเพศในการมีเพศสัมพันธ์ 

เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้ถุงยางอนามัย

- การสวนล้างทวารหนกั ผูท้ีเ่ป็นฝ่ายรับหลายคน ยังคงมคีวามเข้าใจว่า 

การสวนล้างจะท�าให้ช่องทวารหนกัมคีวามสะอาดมากขึน้ แต่ในความเป็นจรงิ อาจท�าให้

เกิดการฉีกขาด หรือเกิดบาดแผล ซึ่งเป็นช่องทางในการรับและถ่ายทอดเชื้อได้

- จ�านวนคู่นอน และข้อมูลเกี่ยวกับคู่นอนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น 

เพศ บทบาทรกุหรอืรบั เพ่ือเช่ือมโยงถงึผู้สมัผสัโรค ทีเ่กีย่วข้องกบัการรับและถ่ายทอด

เชื้อ รวมทั้งการเข้าถึงการรักษา

- รปูแบบการมเีพศสมัพันธ์ ควรระวงัท่าทกีารพดูคยุในประเดน็อ่อนไหว
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แนวทางการให้บริการปรึกษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ผู้ให้การปรึกษาควรให้บริการโดยเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การจัดบริการที่เป็นมิตร โดยจัดสถานที่และการสร้างสัมพันธภาพ    

ที่เอื้อต่อการพูดคุยในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเพศสัมพันธ์ 

- การประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุม โดยการสอบถามถึง เร่ืองพฤตกิรรม

ทางเพศที่ผ่านมา คู่เพศสัมพันธ์ รูปแบบการป้องกัน ฯลฯ 

- การให้บริการปรกึษา เกีย่วกบัการส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนั โดยควร

หลกีเลีย่ง การถามถงึเหตผุลในการเลอืกด�าเนนิชวีติ เช่น เหตใุดจงึท�างานขายบริการ 

เหตุใดจึงไม่รักผู้หญิง ฯลฯ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและอาจเกิด

การต่อต้าน

การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันที่ส�าคัญในกลุ่มชายที่
มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

1. การให้การปรึกษาเรื่องเพศศึกษา เทคนิคการต่อรอง เทคนิคการ

สื่อสารเรื่องเพศ

2.  การใช้ถุงยางอนามัย และการแก้ปัญหาในการใช้ถุงยางอนามัย ได้แก่

 - การต่อรองการใช้ถุงยางอนามัย พกถุงยางมากกว่า 1 ชิ้น

 - การใช้ถุงยางอนามัยในที่มืดหรือห้องมืด เนื่องจากกลุ่มชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชาย มักมีสถานที่เที่ยวเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ และมีบางแห่งไม่มีแสง

สว่าง เช่น ห้องมืดในเซาว์น่า มุมมืดในสวนสาธารณะ และการมีเพศสัมพันธ์ในที่มืด

ท�าให้เกิดปัญหาในการป้องกนั เช่น การสวมถงุยางอนามยัไม่ถกูต้อง เกดิการฉกีขาด

ของถุงยางอนามัย หรือการที่คู่เพศสัมพันธ์ถอดถุงยางอนามัยออกโดยที่ไม่รู้ตัวและ

มองไม่เห็น เป็นต้น

3. การใช้สารเสพติด

4. การใช้สารหล่อลื่นชนิดน�้า เช่น KY Jelly ร่วมกับถุงยางอนามัยเพื่อ

ลดการฉีกขาด

5. การท�าความสะอาดช่องคลอดเทยีม เนือ่งจากเป็นสรรีะทีส่ร้างขึน้ใหม่ 

และต้องมีวิธีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ
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6. การลดความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สอดใส่ การ

สัมผัสภายนอก และการป้องกันอื่นๆ เพื่อป้องกันและเข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวี และการเข้าถึงการดูแลรักษา การลดจ�านวนคู่นอน

การให้บริการปรึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชายที่มี       
เพศสัมพันธ์กับชาย 

1. กำรใช้ฮอร์โมนเพศหญงิ ยาหรอืฮอร์โมนทีส่าวประเภทสองนยิมใช้กนั 

โดยทัว่ไปจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ยาลดฮอร์โมนเพศชาย และยาเพิม่ฮอร์โมนเพศหญงิ 

ซึง่จะมทีัง้ชนิดทีเ่ป็นฮอร์โมนเด่ียวและฮอร์โมนรวม (ยาคมุก�าเนดิ) ซึง่ผลดแีละผลเสยี 

จะพบมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ขนาดยา และระยะเวลาการ

ใช้ยา ดังนั้น การใช้ฮอร์โมนควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้น

2. ปัญหำกำรใช้ถุงยำงอนำมัย เนื่องจากมีผู้ชายหลายคนที่มีอาการแพ้

ถงุยางอนามยั หรอืขนาดอวัยวะเพศใหญ่กว่าขนาดถงุยางอนามยัทีม่ขีายทัว่ไป ถงุยาง

อนามยัทีท่�าจากโพลยีรูเีทน จงึเป็นอกีทางเลอืกในการป้องกนั โดยมลัีกษณะโปร่งแสง

นิ่มและแข็งแรงทนทาน มีความยาว 17 ซม.(หรือประมาณ 6.5 นิ้ว) ประกอบด้วย

ห่วงด้านในและห่วงด้านนอก (ข้อมลูจากโครงการถงุอนามยักบัทางเลอืกในชวีติทางเพศ

ที่ปลอดภัยและมีสุขภาวะ ด�าเนินโครงการโดยมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย)

3. กำรส่งเสริมกำรพูดคุยกำรป้องกัน และลดควำมเสี่ยงท่ีหลำกหลำย 

ไม่เฉพำะกำรใช้ถุงยำงอนำมัย ได้แก่

- การต่อรองการใช้ถุงยางอนามัย 

- การส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้การฝึกทกัษะ

การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี 

- การให้บริการปรึกษาเพื่อเปิดเผยสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีกับคู่

- ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา ควรเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีส่อดคล้องกับบรบิทของ

กลุม่นี ้เนือ่งจากกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพันธ์กบัชาย มักใช้อนิเตอร์เนตเป็นช่องทางหนึง่

ในการสื่อสารระหว่างกัน ในการพูดคุยกับเพ่ือนหรือค้นหาคู่ ดังนั้น การเข้าถึงช่อง

ทางการสื่อสาร จะท�าให้ผู้ให้บริการปรึกษามีความเข้าใจบริบท และวิถีชีวิตของกลุ่ม

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากขึ้น
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การจัดระบบบริการท่ีเป็นมิตร เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชายที่มี   
เพศสัมพันธ์กับชาย

การจัดบรกิารท่ีเป็นมติร จะลดปัญหาการเข้าไม่ถงึบรกิารปรกึษาและตรวจ

หาการติดเช้ือเอชไอวีของกลุม่ชายท่ีมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย โดยควรพจิารณาในประเดน็

ต่อไปนี้ 

1. จัดบริการในแหล่งที่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เข้าถึงได้ง่าย 

เดินทางสะดวก 

2. จัดสถานที่ให้กลมกลืนกับคลินิกทั่วไป เพื่อไม่ให้รู้สึกแตกต่าง (แต่ให้

บริการเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) 

3. ห้องให้บรกิารปรกึษา ควรเน้นความเป็นสดัส่วนและการรักษาความลับ

4. จัดบุคลากรผู้ให้บริการปรึกษาทั้งเพศชายและหญิงที่ได้รับการฝึก

อบรมและมีทัศนคติที่ดียอมรับและเข้าใจผู้รับบริการกลุ่มนี้  

สื่อประกอบการให้บริการปรึกษา

ผู้ให้บรกิารปรกึษา ควรจัดเตรียมส่ือและอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม กับการให้บรกิาร

ปรึกษาส�าหรับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยศึกษาข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องกับ

การใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 

1. อุปกรณ์สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย  

2. รปูภาพสรรีะ ประกอบการอธบิายเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาด การ

ลดการบาดเจ็บ และการดูแลรักษา 

3. ถุงยางอนามัยรูปแบบต่างๆ

4. สารหล่อลื่นชนิดที่ละลายในน�้า เช่น KY jelly

5. ภาพพลิก แผ่นพับ และโปสเตอร์ ฯลฯ

6. แหล่งข้อมูลข่าวสาร ทีส่ามารถศกึษาเพิม่เตมิ ได้แก่ รายการโทรทศัน์ 

วิทยุ อินเตอร์เนต และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การส่งต่อไปรับบริการและช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการสุขภาพ หรือแหล่งช่วยเหลือ

สนับสนุนที่จ�าเป็นแล้ว ผู้ให้บริการปรึกษา ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการส�าหรับ

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ค่อนข้างกว้างขวางทั่วประเทศ

ผู้ให้บรกิารปรึกษา ควรศกึษาและรวบรวมข้อมลูเครือข่ายองค์กรต่างๆ ใน

พื้นที่ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อให้การปรึกษาและส่งต่อ

ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รูปแบบพฤติกรรมทางเพศกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ช่องคลอดเทียม หมายถงึ ช่องคลอดทีส่ร้างขึน้ใหม่จากการผ่าตดัเลยีนแบบ

ให้ได้ใกล้เคียงคล้ายกับช่องคลอดของเพศหญิง สร้างจากผิวหนังของอวัยวะเพศชาย 

ม้วนเข้าไปด้านในโพรงที่ท�าไว้ เป็นการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศชายเป็นหญิง

ล้างตู้เย็น หมายถึง ใช้ลิ้นเลียบริเวณทวารหรือแหย่เข้าไปในรูทวารของ

คู่นอน
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด

ความส�าคัญ

การใช้สารเสพติดทั้งชนิดฉีดเข้าเส้น และสารเสพติดชนิดอื่น เช่น สุรา 

กัญชา แอมแฟตตามีน (ยาบ้า) รวมทั้งยากล่อมประสาท และยากระตุ้นประสาทชนิด

ต่างๆ เป็นปัจจัยน�าไปสู่การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีของผู้เสพ ผู้เสพร่วม และผู้มี

พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับผู้เสพ ซึ่งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อ

เอชไอวโีดยตรง จากการใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกนั การใช้เขม็และกระบอกฉดียาร่วมกบั

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่มีการท�าความสะอาดก่อนใช้ การเสพในขณะถูกคุมขัง ท�าให้

ไม่สามารถท�าความสะอาดอุปกรณ์การเสพได้อย่างถกูวธีิ ส่วนผูใ้ช้สารเสพตดิชนดิอืน่ 

ได้แก่ สุรา กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ ฯลฯ ผู้เสพส่วนใหญ่จะขาดสติ ขาดการควบคุม

ตนเอง และมกัอยูใ่นสภาพแวดล้อม ทีเ่อือ้ต่อการมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวี 

เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด     

เป็น กลุ่มที่เสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีที่ค่อนข้างสูง

            

ปัจจัยทางจิตสังคม

กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคม จากปัญหา    

ยาเสพติด รวมทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ จากฤทธิ์ของสารเสพติด และ

ปัญหาสัมพันธภาพของครอบครัวและคนรอบข้าง  

1. สารเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดย

เฉพาะด้านบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัย ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทย มี

อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 21.5(8) นอกจากนี้ตัวยาบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน

หรือยาบ้า หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่อระบบจิตและ

ประสาทส่วนกลาง และท�าลายสมอง โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และเยาวชน อาจจะท�าให้
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ผู้เสพมีอาการประสาทหลอน มีความสับสน กังวลใจและนอนไม่หลับ หวาดระแวง  

หูแว่ว หรือคลุ้มคลั่ง รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ จนสร้างความเดือดร้อนให้

แก่ผู้อื่น

2. ผู้ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และถูก

จ�ากัดสิทธิทางกฎหมาย เช่น การสมัครเข้าท�างาน หรือการเข้ารับราชการ 

3. ผู้ใช้สารเสพติดที่เป็นผู้ใช้แรงงาน ขณะเสพมักปฏิบัติงานด้วยความ

ประมาท ขาดสติ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่น�าไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน เช่น กลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุก และผู้ที่ท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ฯลฯ เป็นเหตุ

ให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าว เป็นผลท�าให้ผู้ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่มีสังคมเฉพาะ

กลุ่ม หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีและการสนับสนุนจากครอบครัว 

เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก และพบว่า อัตราการเข้ารับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีค่อนข้างต�่าเช่นกัน 

  

การประเมินความเสี่ยง

นอกจากการใช้สารเสพติดชนิดฉีดโดยไม่ปลอดภัยจะเป็นสาเหตุของการ

รบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวโีดยตรงแล้ว สารเสพตดิบางชนดิ อาจเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้

มีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัยมากข้ึน ท้ังจากการขาดสติของผู้ใช้สารเสพติด และ     

การออกฤทธิ์ของสารเสพติดที่มีผลกระตุ้นความต้องการทางเพศ ผู้ให้บริการปรึกษา

ควรประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของผู้รับบริการที่มีประวัติการใช้สารเสพติด เกี่ยวกับ

ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ประวัตกิารใช้สารเสพตดิชนดิต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ ชนดิและวธีิการใช้  

- ประวัติการรักษาการติดสารเสพติด และประวัติปัญหาสุขภาพอื่นๆ  

- พฤติกรรมการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ วิธีการ 

ความสม�่าเสมอของการป้องกัน  

- ค้นหาแรงจูงใจในการลด ละ เลิกการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะผู้ใช้

สารเสพติดด้วยวิธีการใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาร่วมกันจะมีความเส่ียงสูงต่อการรับ

และถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
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- การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) ซึ่งเป็น

บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและการรกัษาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ และยาเสพตดิ 

ที่คลอบคลุม 10 บริการ (ค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553: ปฏิบัติการ

ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน, 2553) ได้แก่ 

 1) การให้ความรูเ้พ่ือสร้างความเข้าใจ ความตระหนกั และการประเมนิ

ความเสีย่งของตนเอง รวมถงึ การฝึกทักษะการป้องกนัการตดิเช้ือเอชไอวแีละยาเสพตดิ

 2) การบ�าบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว 

 3) การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด 

 4) การแจกถุงยางอนามัย 

 5) การให้บรกิารปรกึษาและตรวจการติดเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ และ 

ส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษา 

 6) การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 7) การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค 

 8) กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

 9) การให้บรกิารรกัษาด้านจติเวช และการให้บริการปรึกษาแนะน�าเก่ียว

กบัยาเสพติด 

 10) การบ�าบัดรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมถงึกจิกรรมกลับสู่สังคมและ

ป้องกันการเสพติดซ�้า 

นอกจากนี ้การประเมนิความเสีย่งจากพฤตกิรรมเส่ียงอืน่ๆ ก็มคีวามส�าคญั 

ทั้งนี้ พบวา่ผูใ้ห้บริการปรึกษาส่วนหนึ่ง อาจประเมนิความเสี่ยงจากการใช้สารเสพตดิ 

มากกว่าประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ผู้รับบริการจึงขาดโอกาสในการประเมินตนเอง   

เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ  

ดังนั้น ผู้ให้บริการปรึกษา จึงจ�าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงด้านอื่นด้วย

เช่นกัน ได้แก่

- พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ป้องกัน 

- รปูแบบการมคีูเ่พศสมัพนัธ์ทีเ่ส่ียงต่อการรับและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี  

- การรับเลือด หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ จากกรณีของการสัก การรับเลือด

จากบริการสุขภาพ ฯลฯ
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แนวทางการให้บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้
สารเสพติด

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับกลุ่มผู้ใช้สาร  

เสพติด ใช้กระบวนการ และมีขั้นตอนการให้บริการเช่นเดียวกับกลุ่มผู้รับบริการกลุ่ม

อื่น ผู้ให้บริการปรึกษา ควรศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม เกี่ยวกับบริบทและวิถีชีวิตของ

ผู้ใช้สารเสพติด เพื่อให้บริการปรึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

นอกจากการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจ การประเมิน

ความเสีย่งอย่างรอบด้าน การให้บรกิารปรกึษา จ�าเป็นต้องเน้นเรือ่งการรกัษาความลบั 

ในกรณีที่ต้องส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปให้หน่วยงานอื่น เช่น การส่งต่อเพื่อรับการ

รักษา ควรให้ข้อมูล และต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการที่ใช้

สารเสพตดิส่วนใหญ่จะมคีวามกงัวล ไม่ต้องการให้ผูอ้ืน่ทราบประวตักิารใช้สารเสพติด 

และจะให้ความร่วมมือในการรับบริการ หากมีความมั่นใจเกี่ยวกับการรักษาความลับ  

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา ควรส่งเสรมิให้ผูใ้ช้สารเสพตดิเข้าถงึบรกิาร ลดอนัตราย

จากการใช้สารเสพตดิ (Harm Reduction) ซึง่ในกรณกีลุม่ผูใ้ช้สารเสพตดิชนิดฉดี ควร

เสนอและส่งต่อเข้ารบับรกิารรกัษาด้วยเมธาโดนระยะยาว และการส่งเสรมิการใช้เขม็

สะอาดด้วยวิธีต่างๆ  

การส่งต่อรับบริการรักษาและช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

การให้บรกิารปรกึษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี  หากผูร้บับรกิาร

ยังมีปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด ปัญหาการลด

อันตรายจากการใช้ยา หรือปัญหาด้านสังคมอื่นๆ  ผู้ให้บริการปรึกษาควรส่งต่อผู้รับ

บริการไปรับบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายด้านยาเสพติด ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาความสมัครใจของผู้รับบริการ

องค์กรภาครัฐ ที่ท�างานด้านยาเสพติด ได้แก่

1. สถาบันธัญญารักษ์  โทรศัพท์ 02 - 531 - 0080 - 8

2. ศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดจังหวัด

 (เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น อุดรธานี ปัตตานี แม่ฮ่องสอน)
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3. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

 o โรงพยาบาลตากสิน

 o วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล

 o ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

 o ศูนย์บริการสาธารณสุขมีคลินิกยาเสพติดทั้งหมด 18 แห่ง (ศูนย์ 

  1, 3, 4, 9, 7, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 40, 41, 43, 48, 

  และศูนย์ 51)

4. โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

เครือข่ายองค์กรเอกชน ที่ท�างานด้านยาเสพติด ได้แก่

1. เครือข่ายผู้ใช้ยาแห่งประเทศไทย โทร. 053 - 220090

2. เครือข่ายลดอันตรายจากสารเสพติดแห่งเอเชีย โทร. 053 - 893175

3. มูลนิธิรักษ์ไทย  โทร. 0 - 2265 - 6888 

4. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย โทร. 0 - 2377 - 5065

5. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0 - 2372 - 2222

6. มูลนิธิพีเอสไอ/บ้านโอโซน โทร. 0 - 2655 - 4001

7. บ้านออเด้นท์  โทร. 0 - 2435 - 7287

8. ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาบ้านมิตรสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มผู้ต้องขัง

ความส�าคัญ

ผู้ต้องขังควรได้รับการบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีใน

กรณีที่เจ็บป่วย มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ เช่น วัณโรค มีหรือเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อเอชไอวี ในการให้การปรึกษาส�าหรับกลุ่มผู้ต้องขัง มีประเด็นที่ควรค�านึง

ถึง คือ การตกลงบริการเรื่องการรักษาความลับ โดยควรให้ความมั่นใจในเรื่องนี้ก่อน

ถามค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง จะช่วยให้ผู้ต้องขังรู้สึกผ่อนคลายขึ้น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก และจะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถบอกรายละเอยีดเกีย่วกบัพฤติกรรม

เสีย่ง พฤตกิรรมทางเพศสมัพันธ์ หรอืการใช้สารเสพตดิชนดิฉดีเข้าเส้น ฯลฯ ทัง้ก่อน

ต้องขังและในระหว่างต้องขัง 

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรประเมนิอย่างครอบคลมุทกุพฤตกิรรมเสีย่ง และควร

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งพฤติกรรมที่ปลอดภัย 

เช่น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยา ใน

กรณทีีจ่ะพ้นสภาพจากการถกูต้องขงั เพือ่ป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอวด้ีวย

เสมอ

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

โดยทัว่ไป ผูต้้องขังส่วนใหญ่จะมโีอกาสพบผูใ้ห้บรกิารปรกึษาได้ 3 ทาง คอื

1. เมื่อมีภาวะความเจ็บป่วย

2. จากการประชาสัมพันธ์โดยระบบของเรือนจ�า

3. จากอาสาสมัครที่ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่แล้ว หรือจากบุคลากรที่

ได้ไปตรวจเยี่ยมพบปัญหาและส่งต่อเข้ารับบริการ
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การให้บรกิารปรกึษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในกลุม่ผูต้้องขงั สามารถ

จัดบริการในรูปแบบ CITC คือ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังขอรับบริการด้วยตนเองโดย

ความสมัครใจ หรือรูปแบบ PITC คือ บุคลากรสุขภาพเสนอบริการ ขึ้นอยู่กับสภาวะ

สุขภาพและความจ�าเป็น ตามความเหมาะสมของผู้ต้องขังในแต่ละราย ซึ่งโดยปกติ

ทั่วไป จะรณรงค์ส่งเสริมให้รับบริการด้วยความสมัครใจ แต่บุคลากรสุขภาพจะเป็น    

ผู้เสนอบริการในรายที่ป่วยเป็นวัณโรค หรือโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง

ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาจ�าเป็นต้องให้บรกิารโดยยดึหลกั 5C และควรให้บรกิาร

โดยเน้นในประเด็นต่อไปนี้

1. การประเมินพฤติกรรมเส่ียงอย่างครอบคลุมทุกพฤติกรรม ทั้งก่อน

ต้องขัง และอยู่ในระหว่างต้องขัง 

2. ผู้ให้บริการปรึกษาควรเน้นประเด็นส�าคัญ เร่ืองการมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัย (safe sex) ได้แก่ การสัมผัสภายนอกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง 

(small sex) และการใช้ถุงยางอนามัยทกุคร้ังเมือ่มเีพศสมัพนัธ์ พฤตกิรรมเสีย่งด้านอืน่ๆ 

เช่น การสักลาย การดัดแปลงอวัยวะเพศในกลุ่มผู้ต้องขังชาย การสัมผัสเลือดและ 

สารคัดหลั่งในทุกกรณี เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดภัยมากขึ้น

3. ควรเคารพการตัดสินใจของผู้ต้องขัง และยินยอมตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวีด้วยความสมัครใจ

4. ให้ข้อมลูผลด ีผลเสยี ของการตรวจและไม่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

5. ให้ข้อมูลแหล่งช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ต้องขัง ทั้งทางด้านบุคคลและ

หน่วยงานในสังคม

6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ติดเช้ือได้รับ เช่น แนวทางการรักษา

พยาบาลและสิทธิสวัสดิการรักษาต่างๆ

7. ควรให้บริการโดยค�านึงถึง ปัญหาและมีแนวทางช่วยเหลือ ในปัญหา

ที่ซ่อนอยู่ของผู้ต้องขัง เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน การให้บริการทางเพศ 

การเป็นบุคคลข้ามชาติ การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ เป็นต้น 
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8. ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีปัญหาซับซ้อน ผู้ให้บริการปรึกษาควรประสาน

แหล่งช่วยเหลืออื่นๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาที่เผชิญอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่

ให้บริการตามระบบหรือองค์กรอื่นๆ

9. ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและจ�าเป็นจะต้องพบแพทย์ ควรจัดระบบให้ได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว เพื่อจะช่วยการลดความเครียดให้ผู้ต้องขัง

ปัจจัยที่สนับสนุน

1. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการปรึกษา กับผู้รับบริการปรึกษา

2. ระบบปิดของเรอืนจ�า อาจท�าให้ทราบพฤตกิรรมเสีย่ง และสามารถตดิตาม

การรักษาได้ง่ายกว่าผู้รับบริการปรึกษาภายนอกเรือนจ�า

3. การได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ท่ีได้รับการอบรมความรู้และ

ทักษะในการช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์และเร่ืองสุขภาพ สามารถมีส่วน

กระตุ้นให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยง และเห็นความส�าคัญของการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการดูแล รักษาได้อย่างเหมาะสมหากได้

รับเชื้อเอชไอวี

4. ผู้ให้บริการปรึกษา ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการให้การดูแลรักษา และ

ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ หลังพบการติดเชื้อเอชไอวี

ปัญหาอุปสรรคที่อาจพบในการบริการกลุ่มผู้ต้องขัง

1. ทณัฑสถานหลายแห่ง มข้ีอจ�ากดัในการสนบัสนนุการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่บุคคลากรและผู้ต้องขัง

2. การสนบัสนนุการป้องกนัการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ีโดยการแจก

ถงุยางอนามยั ยงัเป็นแนวทางปฏบิตัทิีม่ข้ีอจ�ากัด เนือ่งจากพฤตกิรรมทางเพศระหว่าง

ผู้ต้องขัง ยังไม่เป็นที่ยอมรับให้เกิดขึ้นในเรือนจ�า และเกรงว่าผู้ต้องขังบางรายอาจน�า

ถงุยางอนามัยไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การซกุซ่อนโทรศพัท์ หรือส่ิงผดิกฎหมาย 

อื่นๆ ได้
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3. ปัญหาระบบส่งต่อจากเรอืนจ�าไปโรงพยาบาลภายนอก เนือ่งจากขาด

อตัราก�าลงัผูน้�าส่ง จงึมีความเสีย่งทีผู่ต้้องขงัจะหลบหนรีะหว่างทีน่�าส่ง หน่วยรบับรกิาร

มีข้อจ�ากัดในการรับรักษาผู้ต้องขัง ท�าให้การบริการด้านสุขภาพยังท�าได้ไม่สมบูรณ์

4. กลุ่มที่พ้นโทษ ขาดการเตรียมผู้ต้องขัง ในการส่งต่อเข้ารับการรักษา

อย่างต่อเนือ่ง หรอืได้รบัข้อมลูท่ีเพียงพอ เกีย่วกบัหน่วยบรกิารปรึกษาและหน่วยงาน

ที่ท�าการรักษาของหน่วยงานภายนอก 

แนวทางการแก้ไข

การแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการจัดบริการที่เหมาะสมส�าหรับผู้ต้องขัง  

ควรด�าเนินงานตามนโยบาย บริบท และทรัพยากร ดังนี้ 

1. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ประเมินการใช้ถุงยางอนามัย เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการใช้ ปริมาณ

การใช้จริง และนัดรับถุงยางอนามัยต่อเนื่องในรายที่จ�าเป็น

3. ประสานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน ในการ

ส่งบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเข้าไปให้บรกิาร หรอืจดักจิกรรมในเรอืนจ�า หรอืพฒันาบคุลากร

ในเรือนจ�า กรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือและให้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติ

ความส�าคัญ

ปัจจุบนักลุม่บคุคลข้ามชาต ิเป็นประชากรทีม่คีวามส�าคญัเข้ามารบับรกิาร

สุขภาพ ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ด้วยปัญหา

สขุภาพต่างๆ รวมทัง้โรคเอดส์ การรับบรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีซึง่ผูร้บับรกิาร

จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ การประเมินพฤติกรรมเส่ียง 

และเข้าใจแนวทางการป้องกันและรักษาสุขภาพ ซึ่งพบว่าข้อจ�ากัดด้านภาษาและ

วัฒนธรรมของผู้รับบริการเป็นอุปสรรคส�าคัญ 

ปัจจัยทางจิตสังคม

ปัจจัยทางจิตสังคมของบุคคลข้ามชาติที่ผู้ให้การปรึกษาควรค�านึงถึงและ

พิจารณาในการให้บริการ ได้แก่   

1. ภาษาและการสื่อสาร บุคคลข้ามชาติส่วนใหญ่ สื่อสารด้วยภาษาไทย

ไม่ได้ หรือได้ไม่ดีนัก เมื่อมารับบริการสุขภาพพบว่า แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ไม่สามารถสือ่สาร หรอืท�าความเข้าใจได้ชัดเจน อาจต้องอาศัยญาต ินายจ้าง หรอืเพือ่น

ช่วยในการแปลและอธิบาย การสื่อสารในลักษณะดังกล่าว อาจท�าให้เกิดความเข้าใจ

ที่ไม่ตรงกนั เกดิความเข้าใจผดิ และไม่สามารถพดูคยุในประเด็นส่วนตวั หรอืยากท่ีจะ

รักษาความลับ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเพศและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

2. มีความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ โรคต่างๆ และการรักษาที่แตกต่างกัน 

เช่น บุคคลข้ามชาติส่วนหนึ่ง เข้าใจว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม หรือขาด

ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ที่ต้องเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต เป็นต้น

3. บริบทการท�างาน งานส่วนใหญ่ที่แรงงานข้ามชาติท�าเป็นงานที่หนัก 

รายได้น้อย ท�างานไม่เป็นเวลา บางงานต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง และเนื่องจาก
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ส่วนใหญ่ท�างานโดยไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและไม่ได้ท�าประกันสุขภาพ จึงไม่

ต้องการรบัการตรวจรกัษา ขาดนดั ได้รบัการตรวจวนิจิฉยัและการรกัษาที่ไม่ครบถ้วน

ต่อเนื่อง ฯลฯ

4. การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ท�าให้เกิดความกังวลในการมารับ

บรกิารสขุภาพ มกัปกปิดข้อมลู ประวตัส่ิวนตวัและประวตัสิขุภาพ เกรงว่าจะถกูจบักมุ

หรือถูกส่งกลับประเทศ กลัวครอบครัว ชุมชนและเพื่อนรังเกียจ หรือกลัวนายจ้างรู้

และถูกไล่ออกจากงาน

5. ทศันะของผูใ้ห้บรกิารส่วนหนึง่ทีม่ต่ีอผูร้บับริการกลุม่น้ี บางรายเหน็ว่า

เป็นการเพ่ิมภาระงานมากข้ึน เป็นการเบียดเบียนสิทธิของคนไทย บุคคลข้ามชาติ

สว่นหนึง่อาจถูกเลือกปฏิบัต ิเปน็ผลท�าให้เกิดบรกิารที่ไมเ่ปน็มิตร มีผลต่อการเข้าถึง

บริการของกลุ่มบุคคลข้ามชาติ

6. ผู้ติดตาม ได้แก่ ภรรยา บุตร และครอบครัวไม่มีสวัสดิการ ท�าให้เป็น

ภาระของกลุ่มประชากรข้ามชาติจึงเป็นปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

การสื่อสารเพื่อการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมีความละเอียดอ่อนมาก

ส�าหรับกลุ่มนี้ ผู้ให้บริการปรึกษาจึงควรเน้นความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน โดยใช้ภาษา

ที่เข้าใจง่าย และควรพิจารณาถึงข้อจ�ากัดทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ ทั้งนี้ พบว่า

บางชาตพัินธุ ์ชายหญงิจะไม่พดูคุยกนัเร่ืองเพศ หรือภาษาที่ใช้ต่างกัน อาจสร้างความ

เข้าใจผิด แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ อาจท�าได้โดยการมอบหมายผู้ให้บริการปรึกษา

ที่เป็นเพศเดียวกับผู้รับบริการ การใช้ภาษาท่าทางโดยเข้าใจได้ การใช้ส่ือภาพหรือ 

สื่ออื่นๆ ที่เป็นสากล จะเพิ่มความเข้าใจในการประเมินสุขภาพหรือการประเมินความ

เสี่ยงได้ดีขึ้น

ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลข้ามชาติ จ�านวนน้อยมากที่มาขอรับการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี จากความตระหนักในพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง (CITC) โดยส่วน

ใหญ่จะเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือมาฝากครรภ์ 

(PITC) การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง จึงควรด�าเนินการควบคู่ไปกับการประเมินภาวะ

สขุภาพ ความจ�าเป็นในการรบัการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว ีและประเมนิพฤตกิรรม
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เสี่ยงที่ผ่านมา เพื่อประกอบการอธิบายเรื่อง window period และการตัดสินใจตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังการตรวจซ�้าเพื่อยืนยันผลการ

ตรวจท่ีถูกต้องทั้งนี้ ในรายที่ผู้รับบริการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์มา

ก่อน ผู้ให้บริการปรึกษาควรให้ข้อมูล และอธิบายด้วยศัพท์และภาษาที่ง่าย และทวน

ความเข้าใจเป็นระยะๆ เพื่อประเมินความเข้าใจที่ถูกต้อง

แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี มีรูปแบบและมี     

ขัน้ตอนเช่นเดยีวกบักลุม่อ่ืนๆ เนือ่งจากบุคคลทีเ่ข้ารบัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม ควรต้องได้รับการปรึกษาและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ   

ตัดสินใจตรวจเช่นเดียวกัน เพียงแต่ควรปรับเนื้อหา และทักษะบางประการให้

สอดคล้องตามบริบทของผู้รับบริการ ได้แก่ 

1. มอบหมายผู้ให้บรกิารท่ีเป็นเพศเดยีวกบัผูรั้บบริการ หรือผูท้ีส่ามารถ

สื่อสารและเข้าใจภาษาของผู้รับบริการ เพื่อลดข้อจ�ากัดทางด้านภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม 

2. จดัหาล่าม หรอืพฒันาอาสาสมคัรข้ามชาต ิให้สามารถช่วยในการเป็น

ล่ามขณะให้การปรึกษา

3. การให้บริการปรึกษา ควรเน้นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดย

การประเมินความเข้าใจเป็นระยะๆ ได้แก่ การให้ผู้รับบริการทบทวนความเข้าใจและ

ข้อมูลที่ส�าคัญ เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย ประสานอาสาสมัครเป็นล่ามช่วย

แปลและให้ข้อแนะน�าที่จ�าเป็น เป็นต้น

4. ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลข้ามชาติให้เข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจการ

ติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถรับบริการด้านการป้องกัน

และการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย

5. ให้ข้อมูลเกีย่วกบัแหล่งสนบัสนนุด้านต่างๆ ในพืน้ที ่เพือ่ให้ผูร้บับรกิาร

สามารถไปรับบรกิารเมือ่มคีวามจ�าเป็น เช่น แหล่งบรกิารสขุภาพ หน่วยงานสวสัดกิาร

สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครข้ามชาติและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

เป็นต้น 
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1. ส่งเสรมิการเข้าสูร่ะบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาต ิเพ่ือลดข้อจ�ากัด

เรือ่งค่าใช้จ่ายของการได้รับบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีและบรกิาร

สุขภาพอื่นๆ 

2. ส่งเสริมให้มีการส่งต่อประวัติด้านสุขภาพ เพ่ือรองรับปัญหาการ

เคลื่อนย้ายของประชากรข้ามชาติ

3. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

ควรด�าเนินงานทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ ตามบริบทของกลุ่มประชากรและ

สภาพแวดล้อม ได้แก่ การประชาสมัพันธ์ผ่านอาสาสมคัรข้ามชาต ิสถานประกอบการ 

หน่วยบริการสุขภาพ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ที่เกี่ยวข้อง

4. ทศันคตแิละมมุมองทางด้านสงัคมของบคุลากรผูใ้ห้บรกิาร มผีลต่อการ

เข้าถึงบริการของบุคคลข้ามชาติ จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน

วถิชีวีติของบคุคลข้ามชาต ิได้แก่ การมองปัญหาทีแ่ตกต่างกนั ปรบัท่าท ีการพดูและ

การแสดงออกต่อบุคคลข้ามชาติอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจข้อจ�ากัดด้านสังคม

จิตวิทยา ที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือในการรับบริการ เป็นต้น

5. พัฒนาสื่อประกอบการให้การปรึกษาให้มีเนื้อหา ภาษา ให้มีความ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรข้ามชาติ เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง   

ตรงกัน

6. ส�าหรับกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยภูเขา

กลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยทางสังคม จิตใจ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ที่คล้าย

กับกลุ่มประชากรข้ามชาติ ควรให้การปรึกษาโดยมีแนวทางการให้บริการที่ค�านึงถึง

ปัจจัยดังกล่าวอย่างรอบด้านเช่นเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าถึงบริการตามสิทธิ

ประโยชน์ และพิจารณาในบริบทของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม โดยควรติดตามนโยบาย

ในเรื่องสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มผู้บริจาคโลหิต

ความส�าคัญ

กลุ่มผู้บริจาคโลหิต เป็นกลุ่มที่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตาม

ระบบคัดกรองโลหติบรจิาค โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือการคดักรองโลหติ ด้วยวิธกีารตรวจ

ต่างๆ เพื่อให้ได้โลหิตที่ปลอดภัยสูงสุด พร้อมที่จะน�าไปใช้ในการบริการแก่ผู้ที่จ�าเป็น

ต้องได้รบัโลหติ แต่ท้ังนีก้ารตรวจดงักล่าวไม่ได้เป็นการตรวจเพือ่การวนิจิฉยัรายบคุคล 

การรับบริจาคโลหิตจะมีระบบการคัดกรองด้วยตัวผู้บริจาคเอง โดยใช้แบบสอบถาม 

เกี่ยวกับภาวะสุขภาพประวัติการเจ็บป่วย โรคประจ�าตัว พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติด

เชื้อโรคต่างๆ ที่จ�าเป็นในการคัดกรอง ประวัติการใช้ยา รวมทั้งความสมบูรณ์ของ

ร่างกาย เพือ่พจิารณาความพร้อมในการบรจิาคครัง้นัน้ๆ (ศกึษาเพิม่เตมิในภาคผนวก) 

ซึ่งพบว่าแม้จะได้ประเมินตนเองตามแนวทางที่ก�าหนดแล้ว ยังพบว่าโลหิตบริจาคได้

ตรวจพบการตดิเชือ้โรคต่างๆ อยูเ่สมอ เนือ่งจากผูบ้รจิาคส่วนหนึง่ไม่สามารถประเมนิ

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองอย่างถูกต้อง 

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

การประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งตามระบบการบริจาคโลหติ ในเบือ้งต้น ผูบ้ริจาค

โลหติจะได้รบัแบบสอบถามคดักรอง เพือ่ประเมนิสุขภาพของตนเองในหลายด้านด้วยกัน 

แม้จะมข้ีอความอธบิายเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ ประกอบการตดัสินใจยนืยนัความพร้อม

ที่จะบริจาคในครั้งนั้นๆ หรือชะลอการบริจาคออกไป และบริจาคอีกคร้ังเมื่อพร้อม 

หรืองดบริจาค เมื่อประเมินพบว่ามีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือมีคุณสมบัติที่จะบริจาค

โลหิตไม่ครบถ้วนตามข้อก�าหนด

ท้ังนี้ พบว่าผู้ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยที่ไม่ทราบว่า

ตนเองติดเช้ือจ�านวนหนึ่ง ได้บริจาคโลหิตและตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีในโลหิต

บริจาคอยู่เสมอ
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ปัญหาการประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งจากการบรจิาคโลหิตทีพ่บบ่อย เนือ่งจาก

1. ผู้บริจาคโลหิตบางรายเข้าใจผิดว่าการบริจาคโลหิตเป็นการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี โดยเข้าใจว่า หากตรวจพบจะได้รับการแจ้งผลการติดเชื้อหรือ

เข้าใจว่าเทคโนโลยีการตรวจโลหิตสามารถตรวจคัดกรองได้ 100% ดังนั้น แม้จะ

ประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็ยังยืนยันที่จะบริจาค

2. ผู้บริจาคโลหิตบางรายประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนไม่ถูกต้อง โดย

ประเมินพฤติกรรมเส่ียงจากข้อความในแบบสอบถามที่ว่า “ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงทาง

เพศสัมพันธ์หรือส�าส่อนทางเพศ ได้แก่ ท่านหรือคู่สมรสของท่านเคยมีเพศสัมพันธ์

กับหญิงหรือชายที่ขายบริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย” แล้วเห็น

ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักที่มีวิถีชีวิตปกติหรือมีสุขภาพดี ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การ

ประเมินดังกล่าว จึงคิดว่าไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

3. การบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เมื่อผู้บริจาคโลหิตประเมินพฤติกรรม

เสี่ยงและพบวา่ตนเองมีความเสี่ยง แต่ไม่ต้องการใหบุ้คคลอืน่เกิดความสงสยั หรือไม่

ต้องการอธบิายความเสีย่งของตนเอง บางรายจึงยนืยนัความต้องการทีจ่ะบรจิาคโลหติ

ตามหมู่คณะ

  

แนวทางการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม

หน่วยบริการสุขภาพที่มีบริการบริจาคโลหิต ควรจัดบริการโดยเน้นความ

ส�าคัญเรื่องการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อโลหิตที่ปลอดภัย โดยจัด “บริการปรึกษา

แก่ผู้บริจาคโลหิต” โดยเน้นว่า การบริจาคโลหิตครั้งนี้ไม่ใช่ เป็น “บริการปรึกษาและ

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว”ี แต่เป็นการปรกึษา เพือ่ให้ผูร้บับรกิารเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์

ของการบริจาคโลหิต และแก้ไขประเด็นที่มีความเข้าใจผิดเก่ียวกับการบริจาคโลหิต

ดงักล่าว เมือ่ประเมนิตนเองอย่างถูกต้องว่าไม่มพีฤติกรรมทีเ่ส่ียงต่อการตดิเชือ้เอชไอวี

แล้วจึงสามารถบริจาคโลหิต  และหากพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง ควรได้รับการแนะน�า

ให้ไปรับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

และระบบบริจาคโลหิต
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ส�าหรับผู้มี
ความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิต

• ส่งเสริมให้มีบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ก่อนการ
บริจาคโลหิต

หน่วยบริการสุขภาพ ควรรณรงค์ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตได้รับบริการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี โดยมกีารประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งทีถ่กูต้องและ

ได้รับผลการตรวจเป็นลบและไม่ได้อยู่ในช่วงระยะที่ยังตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี 

(window period) เสียก่อน คือตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวีแล้วจึงไปบริจาคโลหิต 

เพื่อจะได้โลหิตที่มีความปลอดภัยสูงสุด 

การปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีส�าหรับผู้ที่แสดงความจ�านงที่

จะบริจาคโลหิต จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริจาคโลหิตได้รับการปรึกษา ประเมิน

พฤติกรรมเสี่ยง และตัดสินใจตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองในช่วงเวลาที่

เหมาะสม และเมือ่ตรวจไม่พบการติดเชือ้เอชไอว ีจงึจะเป็นการพร้อมทีจ่ะบรจิาคโลหิต

อย่างแท้จริง จากนัน้ หากผูบ้รจิาคโลหติมพีฤตกิรรมเส่ียงต่อการรับเช้ือเอชไอว ีก็ควร

ต้องได้รบัการปรกึษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวก่ีอนทีจ่ะไปบริจาคโลหติ ซึง่ผูรั้บ

บริการจะได้รับการปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ จะท�าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคเอดส์ การติดเชื้อเอชไอวี และมีแนวทางการป้องกันได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รูปแบบการปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควร

ให้บริการปรึกษาโดยมีขั้นตอน กระบวนการปรึกษา

• บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หลังการได้รับแจ้งถึง
ผลการตรวจโลหิตบริจาคพบความผิดปกติ

เมื่อผู้บริจาคโลหิตแสดงความจ�านงขอรับทราบผลการตรวจหลังจาก

บริจาคโลหิต และระบบการบริจาคโลหิตได้ประสานแจ้งผลการตรวจที่พบความผิด

ปกติ และนัดหมายให้ผู้บริจาคโลหิตไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการปรึกษาและชี้แจงใน

ประเด็นเกี่ยวกับผลการตรวจ  
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กรณีพบการติดเชื้อเอชไอวีในเลือดบริจาค และแจ้งให้ผู้บริจาคมาพบ ณ 

สถานบริการสุขภาพ ผู้ให้การปรึกษาควรให้การปรึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ โดยการเปิดประเด็นเกี่ยวกับการ

บริจาคโลหิตในครั้งนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดการประเมินพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการรับ

เชื้อเอชไอวีก่อนการบริจาคโลหิต

2. ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาแจ้งผลการตรวจท่ีพบในเลอืดบรจิาค โดยอธบิายขัน้

ตอนการตรวจยืนยัน อธิบายว่าการตรวจเลือดบริจาคได้ก�าหนดให้มีการตรวจหลาย

วิธี  ด้วยกัน 

ในการคัดกรองเบื้องต้นนั้น ได้ตรวจพบปฏิกิริยาบางอย่างที่อาจเป็นการ

ตรวจพบการตดิเชือ้เอชไอวีในเลอืดบรจิาค และโดยระบบการตรวจเลอืดบรจิาคจะไม่

ใช้ประโยชน์เลือดดังกล่าว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริจาคโลหิต ให้ได้ทราบภาวะ

สุขภาพ และเป็นการตรวจยืนยัน รวมทั้งเป็นการตรวจสอบเพื่อป้องกันการผิดพลาด

ท่ีอาจเกดิขึน้จากการส่งตรวจ จงึจ�าเป็นต้องตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวจีากเลอืดของ

ผู้รับบริการอีกครั้งหนึ่ง

3. จากนัน้ ผูใ้ห้บรกิารปรึกษาให้การปรึกษาตามบริบทของผูรั้บบริการ โดยมี

การประเมนิความเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวีอย่างรอบด้าน และให้การปรึกษาในประเดน็

ที่มีความส�าคัญ ตามกระบวนการ การปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี  

โดยเน้นการรับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ 

4. ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาส่งผูรั้บบรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีด้วยวธิกีาร

ตรวจยืนยัน และนัดหมายให้มารับทราบผลการตรวจ 

5. หลังจากรับทราบผลการตรวจแล้ว ผู้ให้บริการปรึกษาให้การปรึกษา   

ตามกระบวนการ และเนือ้หา ของการปรกึษาหลงัจากตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี และ 

นัดหมายรับบริการปรึกษาต่อเนื่อง 

ในกรณีที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี ควรส่งต่อเพ่ือรับบริการด้านการ

ป้องกันการตรวจสุขภาพและการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปัจจัยทางจิตสังคม

การล่วงละเมิดทางเพศในปัจจุบันพบว่าเกิดขึ้นในประชากรหลายกลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มเด็กหญิง เด็กชาย วัยรุ่น หญิงสาว หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ และเกิดขึ้นใน

หลายกรณี ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด และ

พบว่าผู้ถกูล่วงละเมิดทางเพศ เป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างสูงจากปัจจัยหลายประการ

1. ผูล่้วงละเมดิทางเพศ ซึง่อาจมพีฤตกิรรมทางเพศทีม่เีสีย่งค่อนข้างสงู 

หรอืมปัีญหาสุขภาพจติ โดยอาจตดิเช้ือเอชไอวอียูก่่อน ทัง้ที่ไม่ทราบหรือทราบว่าตน

ติดเชื้อเอชไอวี

2. พฤตกิรรมในเหตกุารณ์ล่วงละเมดิทางเพศ ซึง่พบว่าส่วนใหญ่เกดิขึน้

โดยขาดสตยิัง้คิด ขาดการป้องกนั กระท�าด้วยความรนุแรง และมีแนวโน้มเกดิบาดแผล

บริเวณท่ีสัมผัสสารคดัหลัง่ซึง่เป็นการเพิม่โอกาสการรบัเชือ้เอชไอว ีและโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์

3. ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีความกังวล กลัว ไม่กล้าแจ้งความ หรือ

ปรึกษาครอบครัว ท�าให้ขาดโอกาสรับการช่วยเหลือในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

หรือการช่วยเหลือด้านต่างๆ 

การประเมินความเสี่ยง

ความเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวท่ีีเกดิขึน้โดยตรงกบัผูร้บับรกิารกลุม่นี ้คือ 

การถกูล่วงละเมดิทางเพศ นอกจากนี ้พฤตกิรรมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการมเีพศสมัพันธ์

และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในอดีต เช่น การใช้สารเสพติดชนิดฉีด การสัก ฯลฯ ยังเป็น

สิ่งที่ต้องประเมินด้วยเช่นกัน 
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การประเมนิความเสีย่งจากการถกูล่วงละเมดิทางเพศ ควรพจิารณาอย่าง

รอบด้าน เนื่องจากค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและอาจประเมินได้ยาก ผู้ให้บริการ

ปรึกษาจึงควรใช้ทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา รวมทั้งให้เวลาอย่างเพียงพอ 

เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และประเมิน

ความเสี่ยงต่อการรับเช้ือเอชไอวี ซ่ึงส่วนใหญ่ ผู้รับบริการจะมารับการตรวจหาการ 

ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

1. การประเมินความเสี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพ่ือพิจารณา

ถึงความสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รายละเอยีดของพฤตกิรรมของผูก้ระท�าและผูถู้กล่วงละเมิด

ทางเพศ สามารถท�าให้ประเมินได้ว่าเป็นความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด หรือลักษณะใด

ที่อาจไม่มีความเสี่ยง และจ�าเป็นต้องตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ หากพบว่ามี

ความเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวี ควรอธบิายถงึความจ�าเป็นทีค่วรรบัการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวี 

2. การประเมินความเสี่ยงก่อนการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ให้บริการ

ปรึกษาควรประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ก่อนเหตกุารณ์ถูกล่วงละเมดิทางเพศ ได้แก่ 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อน และระหว่างประมาณ  3 เดือนก่อน การป้องกัน และวิธีการ

ป้องกัน เป็นต้น 

ผู้ให้บริการปรึกษาควรประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทั้ง 

2 กรณี ในการให้บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

แนวทางการให้บริการปรึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้ให้การปรึกษาใช้ทักษะ และกระบวนการให้การปรึกษาตามขั้นตอน    

การให้การปรกึษาก่อนการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีและเพิม่เตมิเนือ้หาทีค่รอบคลมุ

ประเด็นต่างๆ ในการอธิบายให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ได้แก่

1. ผูร้บับรกิารสามารถรบัยาต้านไวรสัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่

ควรได้รับยาภายใน 72 ชัว่โมง โดยอธบิายรายละเอยีดเก่ียวกับยาต้านไวรัส ประสิทธผิล

ของยา วิธีการกินยา ระยะเวลาที่จ�าเป็นต้องรับยาต่อเนื่อง อาการข้างเคียงที่อาจเกิด

ขึ้น ฯลฯ รายละเอียดควรศึกษาจากแนวปฏิบัติของสถานพยาบาล ในการให้บริการ

การป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส ตามข้ันตอนหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานนั้นๆ
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2. การตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวมีคีวามจ�าเป็น แม้จะทราบว่าผูก้ระท�า

เป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ก็ตาม โดยการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีจะ

ต้องท�าเป็นระยะๆ ตามมาตรฐาน จ�านวน 3 ครั้ง คือ การตรวจครั้งแรกมีความจ�าเป็น

ต้องตรวจทันที เพือ่เป็นการยืนยนัความเสีย่งก่อนถูกล่วงละเมดิทางเพศ หากผูรั้บบริการ

ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ให้นัดตรวจเลือดครั้งที่ 2 ประมาณ 1 เดือนหลังจากถูกล่วงละเมิด

ทางเพศเพือ่ตดิตามผลเลอืด และเป็นการตรวจวนิจิฉยัว่าผูรั้บบรกิารได้รบัเช้ือเอชไอวี

จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้หรือไม่ หากผลการตรวจเลือด พบว่าไม่ติดเชื้อ 

ให้นัดตรวจยืนยันผล อีกครั้ง เมื่อ 3 เดือนหลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ(8) 

3. หากตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจครั้งแรก แสดงว่าผู้รับ

บรกิารตดิเชือ้เอชไอวก่ีอนถกูล่วงละเมดิทางเพศ ควรให้บรกิารปรกึษาเพือ่รบัการดแูล 

ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป 

4. หากตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี ในช่วงระยะการตรวจเลือดคร้ังที่     

2 - 3 โดยไม่มีความเสี่ยงอื่นระหว่างนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเกิดการติดเชื้อเอชไอวี

จากการถกูล่วงละเมดิในคร้ังนี ้ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารปรกึษา ควรจดับรกิารปรกึษาทางเพศ 

และบริการปรึกษาหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวอีย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากปัญหา

ของผู้รับบริการส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อน ควรมีการวางแผนให้การช่วยเหลืออย่าง

รอบด้าน ท้ังด้านสังคมจิตใจ ภาวะสุขภาพจิตด้านการรักษาพยาบาล การคัดกรอง

และรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ การประเมนิและการป้องกนัการตัง้ครรภ์ รวมทัง้

สวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้งให้การปรึกษาครอบครัวร่วมด้วย

5. กรณผู้ีรับบรกิารไม่พร้อมในการตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีผูใ้ห้บรกิาร

ควรประสานงานกบัแพทย์เพือ่พจิารณาให้ยาต้านไวรสั วางแผนการช่วยเหลอืและให้ 

การปรึกษาต่อไป

การให้บรกิารปรกึษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอว ีส�าหรบัผูถ้กูล่วงละเมดิ
ทางเพศ

กรณีที่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศถูกจับกุม และได้รับการส่งต่อมารับการตรวจ

หาการตดิเชือ้เอชไอว ีตามกระบวนการทางกฎหมาย ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาจ�าเป็นต้องให้ 

การปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวตีามขัน้ตอนท่ีจ�าเป็นเช่นเดยีวกบั

ผูร้บับรกิารท่ัวไป โดยควรมกีารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวอีย่างน้อย 2 ครัง้ คอื ตรวจ

ครั้งแรกในทันที และตรวจครั้งที่ 2 หลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อให้

สามารถอธิบายถงึระยะการถ่ายทอดเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ในผูถ้กูล่วงละเมดิทางเพศ และ

เพื่อประกอบการด�าเนินคดีตามกฎหมาย
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แนวทางการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ส�าหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หลังการสัมผัสเลือด

และสารคัดหลั่งต่างๆ จากการท�างาน
(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP)

ความส�าคัญ 

ภายหลังจากท่ีบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือด หรือของเหลวจาก

ร่างกายของแหล่งสมัผัส จากการท�างาน สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมามากมาย ได้แก่ บคุลากร

ผู้สัมผัสเกิดความทุกข์ใจและวิตกกังวลสูง จ�าเป็นต้องได้รับการปรึกษาพูดคุย และ

ดแูลตามกระบวนการของการตดิตามประเมนิหลงัสมัผสั ได้รบัการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และตรวจหา

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ร่วมด้วย ส�าหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นแหล่งสัมผัส 

ได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี บุคลากรผู้สัมผัสบางรายจ�าเป็น

ต้องได้รับยาป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และเกิดผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส  

เอชไอว ี บคุลากรผูสั้มผสัต้องได้รบัการตดิตามเจาะเลอืดตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวซี�า้ 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก กระทบต่อการท�างาน และ

การด�าเนินชีวิตของบุคลากรผู้สัมผัส จนกว่าจะมั่นใจว่าตนเองไม่ติดเชื้อเอชไอวี หรือ

จนกว่าจะสามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ 

แนวทางการให้บริการปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้สัมผัสเลือด และ
สารคัดหลั่งต่างๆ จากการท�างาน

1. ลดความวิตกกังวล ในระยะแรกจะพบว่าบุคลากรผู้สัมผัสจะมีความ

วติกกงัวลสงู ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาควรให้เวลารับฟัง ท�าความเข้าใจกับปัญหา เป็นทีป่รึกษา 

ให้ก�าลังใจ และประคับประคองใจ

2. เตรยีมความพร้อมบคุลากรในการพดูคยุ ถงึโอกาสเสีย่งต่อการตดิเชือ้

เอชไอวีจากการสัมผัสในครั้งนี้



124

3. ประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งในอดตีของผูส้มัผสัทีม่ผีลต่อการรบัเชือ้เอชไอวี 

ก่อนการสัมผัสครั้งนี้

4. ท�าความเข้าใจกบัความหมายของผลเลอืด และช่วงระยะเวลาของการ

ตรวจหาเชื้อไม่พบ (window period)

5. การตดัสนิใจตรวจเลือด การคาดหมายผลเลือดและรบัฟังผลเลือดของ

ผู้สัมผัส 

6. การประเมินตดิตามตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวีหลงัสมัผสัภายใน    

24 ชม. ตรวจเลือดเอชไอวีซ�้าหลังสัมผัส 1 เดือน และ 3 เดือน (แต่ถ้าบุคลากรที่

สัมผัสมีการติดเชื้อ HCV จากแหล่งสัมผัสด้วย ควรตรวจเลือดเอชไอวีซ�้าหลังสัมผัส 

12 เดือนอีกครั้งหนึ่ง) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภูมิที่ 7.2 แนวปฏิบัติเมื่อ

บุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือ body fluid ขณะปฏิบัติงาน)

7. หาแหล่งช่วยเหลอืสนบัสนนุด้านก�าลังใจ เช่น หวัหน้างาน เพือ่นร่วมงาน 

หรือบุคคลที่ผู้สัมผัสไว้วางใจ

8. ในกรณีท่ีบุคลากรมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี พิจารณาให้ 

oPEP ตามแนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย ปี 2557

9. ในกรณีที่พบว่าบุคลากรมีการติดเชื้อเอชไอวี 

 - ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัอาการและ/หรืออาการแสดงในระยะเฉยีบพลัน 

 - ให้ได้รบัการดแูลรกัษาด้วยยาต้านไวรสัต่อเนือ่ง ตรวจระดบั CD4

 - พูดคุยให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม

 - พูดคุยให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ และวางแผนชีวิต

 - ในกรณีที่มีคู่เพศสัมพันธ์ ผู้ให้การปรึกษาพูดคุยเรื่องการเปิดเผย

ผลเลือดกับคนใกล้ชิด และ/หรือคู่

 - พาคู่มารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรผู้สัมผัส 
วัตถุประสงค์การประเมิน

1. เพ่ือทราบว่าผู้เป็นต้นตอแหล่งสัมผัสติดเชื้อเอชไอวี และ/หรือไวรัส

ตับอักเสบบี และ/หรือไวรัสตับอักเสบซี หรือไม่

2. เพื่อทราบว่าบุคลากรผู้สัมผัสติดเช้ือเอชไอวี และ/หรือไวรัสตับอัก

เสบบี และ/หรือไวรัสตับอักเสบซี หรือไม่

3. เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ผู้สัมผัส และผู้เป็นต้นตอแหล่งสัมผัส ตาม

มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

กรณีท่ีผู้เป็นต้นตอแหล่งสัมผัส ยินยอมให้ตรวจเลือด แต่พบว่าแหล่ง   

สมัผสัมพีฤติกรรมเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอชไอว ีและผลเลือดเป็นลบ เป็นไปได้ว่าต้นตอ

แหล่งสัมผัส อยู่ในช่วงระยะเวลาของการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบ (window period) 

ให้ถือว่าต้นตอแหล่งสัมผัสอาจติดเชื้อเอชไอวี 

กรณีที่ผู้เป็นต้นตอแหล่งสัมผัสไม่ยินยอมให้ตรวจเลือด ให้ปฏิบัติเสมือน

ว่าผู้เป็นต้นตอแหล่งสัมผัสติดเชื้อเอชไอวี

กรณทีี่ไม่รูต้้นตอแหล่งสมัผสั ให้ถอืว่าเลอืดหรือของเหลวจากแหล่งสมัผสั

ติดเชื้อเอชไอวี

วิธีการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรผู้สัมผัส

1. ซักประวัติ ประเมินลักษณะของอุบัติเหตุ และวิธีการสัมผัสกับสารที่

จะท�าให้ติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจัยที่จะท�าให้เกิดการติดเชื้อ ได้แก่

 1. วิธีการสัมผัส ได้แก่

  - ถกูเขม็ต�า ความลกึของบาดแผล ขนาดของเขม็ ลกัษณะของ

เข็ม เช่น เข็มกลวง เข็มตัน

  - ถูกมีดหรือของมีคมบาด 

  - ของเหลวกระเด็นเข้าร่างกาย เช่น เข้าตา เข้าปาก 

  - สัมผัสกับเยื่อบุต่างๆ เช่น เยื่อบุตา เยื่อบุปาก

  - สมัผสัทางผวิหนงัทีม่บีาดแผลอยูก่่อนแล้ว เช่น ผวิหนงัอกัเสบ 

รอยขีดข่วน

  - ถูกคน (ผู้ติดเชื้อ) กัด
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 2. ชนิดและปริมาณของของเหลวที่สัมผัส เช่น เลือด น�้าไขสันหลัง 

หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ เป็นต้น

 3. ระยะเวลาที่สัมผัส

 4. รายละเอียดของแหล่งสัมผัส เช่น ภาวะการติดเช้ือเอชไอวีของ  

ผู้ป่วย

 5. สภาวะสขุภาพของบุคลากรเอง เช่น การได้รับวัคซนี ภาวะภมูคิุม้กัน

 6. สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อ

2. ประเมินว่า ผู้สัมผัสมีโอการเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีมาก่อนการ

สัมผัสครั้งนี้ จากสาเหตุต่างๆ เช่น คู่เพศสัมพันธ์ของผู้สัมผัสมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด

เชื้อเอชไอวี คู่เพศสัมพันธ์ของผู้สัมผัสเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

บันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้สัมผัส ตามแบบบันทึก ตัวอย่างแบบบันทึก/

รายงานส�าหรับบุคลากรกรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม ของมีคมทิ่มต�า/บาด หรือสัมผัส

เลือด/ของเหลวของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่(8) 

3. ตรวจร่างกายผู้สัมผัส

4. ตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร ได้แก่ การตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีตรวจ

หาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 

(Anti-HCV)

5. กรณีมีข้อบ่งชี้ในการให้ HIV oPEP จะต้องให้โดยเร็วที่สุดหลังสัมผัส 

(ภายใน1 - 2 ชั่วโมง และอย่างช้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัส) โดยต้องกินจนครบ 

4 สัปดาห์ ศึกษาเพิ่มเติมจากแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ประเทศไทย พ.ศ. 2557

ผูใ้ห้การปรกึษาจ�าเป็นต้องให้การดแูลบคุลากรผูส้มัผสัตลอดช่วงระยะเวลา

ของการติดตามประเมิน เพื่อให้คลายความวิตกกังวล ความทุกข์ใจ ให้บุคลากรเกิด

ความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีชัดเจนในการป้องกันตนเองจากการเกิด

อุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีซ�้า สามารถใช้ศักยภาพของตนเองและท�างาน

ด้วยความสุข
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บทน�า

การตรวจวนิจิฉยัการตดิเชือ้เอชไอวทีางห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ เป็น

บริการช่องทางหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ ที่จะท�าให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สถานภาพการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง การที่จะท�าให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันใน

การเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีของหน่วยบริการ หน่วยบริการ

สุขภาพจึงต้องพัฒนางานบริการ (Service) ให้มีระบบที่ดี มีมาตรฐาน ทั้งในด้าน

บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมถูกต้อง รวมทั้งบริการปรึกษา

ที่มีความสอดคล้องกัน

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยการ    

ติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้แก่ผู้ให ้

การปรึกษาสามารถตอบค�าถามและให้แนวทางปฏิบัติให้ผู้รับการปรึกษาได้อย่าง      

ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ผู้ให้การปรึกษาต้องศึกษาข้อมูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

ทั้งในด้านการให้การปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และสิทธิ

ประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ชีววิทยาของเชื้อเอชไอวี 

โรคเอดส์ หรือกลุ ่มอาการภูมิคุ ้มกันบกพร่องภายหลัง (Acquired          

Immunodeficiency Syndrome : AIDS) เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human 

Immunodeficiency Virus : HIV)สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 Type คือ HIV-1 และ 

HIV-2 เชื้อ HIV-1 พบมีการระบาดรุนแรงทั่วโลก ยังสามารถแบ่งเชื้อ HIV-1 ออกได้

เป็น Subtype หรือ Claude ได้มากกว่า 10 Subtypes ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 โดยที่

แนวทางการตรวจวินิฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
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ในประเทศไทยเชื้อไวรัส HIV-1 Subtype A/E ซึ่งเป็นลูกผสม (CRFs) ระหว่าง    

Subtype A และ E ระบาดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเชื้อ HIV-2 พบการระบาดน้อย มักพบ

ในอัฟริกาตะวันตก

แผนภูมิที่ 2	การแบ่งกลุ่มของเชื้อเอชไอวี

ความส�าคัญของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์

การทีจ่ะบ่งชีส้ถานถาพการตดิเช้ือเอชไอวีของบคุคล ไม่สามารถท�าได้โดย

การตรวจร่างกายภายนอก หากแต่ต้องใช้การตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิารทางการ

แพทย์เพยีงอย่างเดยีว การแจ้งสถานภาพการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นเร่ืองทีม่คีวามละเอยีด

อ่อน ดังนั้น หน่วยบริการสุขภาพที่จัดให้มีการให้ค�าปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ

เอชไอวคีวรจดัให้มีแผนกการตรวจรกัษา แผนกให้บรกิารปรกึษาและแผนกห้องปฏบิตัิ

การทางการแพทย์ และท�าความเข้าใจในระบบบริการ ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ตรง

กนั ซึง่จะท�าให้สามารถอธบิายให้ผู้รบับรกิารได้อย่างถกูต้อง และเป็นทศิทางเดยีวกนั 

ผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี จากแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ควร

เป็นผลที่ได้มีการตรวจยืนยันแล้วตามแนวทาง การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

ทางห้องปฏิบัติการที่ออกโดยกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2549/2550 และข้อมูลการตรวจ

วนิจิฉยัจะต้องมรีะบบเกบ็รกัษาข้อมลูให้เป็นความลับ และใช้เฉพาะในส่วนผูเ้ก่ียวข้อง 

ในการให้บริการสุขภาพเท่านั้น 

HIV-1

Group M

A B C D F G H J K CRFs

Group N Group O Group P

HIV-2
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ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ในปัจจุบันวิธีการทางห้องปฏิบัติการส�าหรับการติดเชื้อเอชไอวี ได้ถูกน�า

มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์โรค (Epidemiological Surveillance) 

การตดิตามสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจบุนัอาศยัเทคนคิทางระบาดวทิยา 

ที่เรียกว่า Sentinel Surveillance เพื่อบ่งบอกถึงความชุกของการติดเช้ือในกลุ่ม

ประชากรต่างๆ ที่มีความเส่ียงต่อการติดโรคแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม ในระยะ

เวลาหนึง่ในแต่ละพืน้ที ่ เจตนารมณ์ของการตรวจเลอืดในกรณีนีต้้องการทราบความชุก

ในแต่ละกลุม่ประชากร มไิด้ต้องการทราบถงึการติดเชือ้เป็นรายบคุคล ดงันัน้ การตรวจ

มักไม่ระบุหลักฐานรายละเอียดบุคคลที่ถูกตรวจ 

2. การตรวจเลือดบริจาค (Screening of donated blood) 

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญของการตรวจกรองเลือดที่ได้รับบริจาคก่อนให้แก่   

ผู้ป่วย กค็อื ลดความเสีย่งต่อการตดิโรคเอดส์ทางการรบัเลอืด ดงันัน้ แม้เพยีงผลการ

ตรวจที่ก่อความไม่แน่ใจโดยไม่ต้องตรวจยืนยัน ก็ไม่ควรที่จะใช้เลือดยูนิตนั้นให้กับ

ผู้รับบริการ ผลกำรตรวจด้วยวิธีนี้ไม่เพียงพอในกำรใช้แจ้งผลว่ำมีกำรติดเชื้อแก่        

ผู้บริจำคโลหิต

3. การตรวจเพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล (Diagnosis of 
Infection) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลเพื่อ

ให้รู้สถานภาพของการติดเช้ือ การป้องกัน และการได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะ 

เริ่มต้น การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีต้องกระท�าโดยใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการที่

ได้มาตรฐานและชดุตรวจที่ใช้ต้องผ่านการรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีความถูกต้องสูงสุด 
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แนวปฏิบัติทั่วไปของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเป็นรายบุคคล

1. การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีต้องเป็นการตรวจโดยสมัครใจและได้รับ

การยินยอมจากผู้รับบริการ

2. สถานบริการที่ให้บริการต้องมีมาตรการในการป้องกันการเปิดเผย

ความลับของผู้รับบริการ

3. สถานบริการต้องมีการให้ค�าปรึกษาก่อนละหลังการตรวจทุกครั้ง

การให้บรกิารควรจดัให้สามารถเข้าถงึได้ง่าย การจดับรกิารอาจเป็นรปูแบบ

นิรนาม ส�าหรับผู้ที่ต้องการรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองโดยไม่ระบุชื่อ  

(anonymous counseling and testing service) หรือการตรวจแบบระบุหลักฐานแต่

ไม่ระบุชื่อ (Linked anonymous testing) ซึ่งเปิดบริการที่ “คลินิกนิรนำม”

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี  

1. ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงที่เข้าได้กับการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

2. ผู้ท่ีมีหรือเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ได้แก่ เพศสัมพันธ์

ระหว่าง ชาย - ชาย  หญิง - หญิง  ชาย - หญิง

3. ผู้ป่วยวัณโรค

4. ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5. ผู้ใช้สารเสพติดด้วยการฉีดเข้าเส้นและใช้เข็มร่วมกัน

6. หญิงตั้งครรภ์และสามี

7. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี

8. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

9. ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

10. ผู้ที่ต้องการตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือผู้ที่วางแผนจะมีบุตร

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวีซ�้า

1. ชายท่ีมเีพศสมัพันธ์กบัชายทีม่คีวามเส่ียงต่อการตดิเชือ้เอชไอวอีย่าง

ต่อเนื่อง ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่า หากพบว่า

ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี
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2. บุคคลท่ีมีโอกาสเสี่ยง หากตรวจไม่พบการติดเชื้อภายใน 3 เดือน 

เนือ่งจากอาจอยู่ในระยะแฝง (Window Period) แนะน�าให้ตรวจซ�า้ภายในสองสปัดาห์ 

และ/หรือ 3 เดือน เพื่อตรวจหา Antibody ที่เพิ่งเกิดขึ้น (Seroconversion)

3. บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่องควรได้

รบัการตรวจวนิจิฉยัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่เป็นการเฝ้าตดิตามสถานภาพการตดิเชือ้

4. การตรวจเพื่อการวิจัย (Testing for research) 

การตรวจนีเ้พือ่ศึกษาวจิัยในแง่ระบาดวทิยา วทิยาคลนิิก ไวรัสวทิยา การ

ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวี 

การให้ค�าปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลวันเดียว 
(Same Day Result)

การให้การปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีแบบทราบผลในวนัเดยีว 

เป็นทางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีมิได้เป็นวิธีที่มาทดแทนระบบการให้บริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน แต่เป็นการจัดบริการเพิ่มเติม 

เพื่อขยายการให้บริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน นอกจากนี้ ยังเป็นการ

แก้ไขปัญหาในกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มสูงที่จะไม่กลับมาฟังผลการตรวจเลือด 

(Posttest counseling) การจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบ

ทราบผลในวันเดยีวนัน้อาจท�าได้หลายรปูแบบทัง้ในการต้ังรบัอยู่ในสถานบรกิาร หรอื

การออกในเชิงรุก ในกรณีของการให้บริการในเชิงรุก การใช้ชุดตรวจชนิดให้ผลไว 

(Papid test) อาจเหมาะสมกว่าการใช้ชุดตรวจท่ีต้องการเคร่ืองมอืทางห้องปฏิบตักิาร 

อื่นๆ ร่วมด้วย

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารนัน้ เป็นการตรวจหาแอนติบอดต่ีอเชือ้เอชไอวี 

และรายงานผลให้ผูร้บับรกิารทราบผลการตรวจได้ภายในวนัทีม่ารับบริการ โดยก�าหนด

ให้ปฏบิตัติามแนวทางการตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอวขีองประเทศไทยฉบบั พ.ศ. 

2553 ซึ่งปัจจุบันใช้ชุดตรวจ 3 วิธี ที่มีหลักการต่างกันในการรายงานผลบวก และมี

ขั้นตอนการให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือด (Pretest counseling และ 

Posttest counseling) การเลือกใช้ชดุตรวจเพือ่ทราบผลในวนัเดยีวต้องค�านงึถงึระยะ
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เวลาในการรายงานผลการตรวจเลือด ความสะดวกของขั้นตอนการท�า ซึ่งระยะเวลา

ไม่ควรเกิน 1 - 2 ชั่วโมง โดยอาจใช้เทคโนโลยีของชุดตรวจชนิดเร็ว คู่กับการตรวจ

ชนิดเร็วชุดอื่น หรือการตรวจแบบ immuno - assay ในการตรวจยืนยันได้

เทคโนโลยีของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

ในปัจจุบันการตรวจวินจิฉัยการตดิเชือ้เอชไอวทีางห้องปฏบิตักิารแบ่งออก

เป็น 2 ประเภทคือ การตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อและการตรวจหา

แอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี  

การตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อ 

การตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของของเชื้อเป็นการตรวจหาโปรตีน 

(p24 Ag) หรือสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีโดยตรง ส่วนมากใช้ตรวจในระยะที่ยัง

ไม่สามารถตรวจหาแอนติบอดีของตัวเชื้อได้ (ระยะแฝง หรือ Window period) เช่น 

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในระยะเริ่มแรก 

เป็นต้น หรือในกรณีการตรวจวินิจฉัยในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่อายุ  

น้อยกว่า 18 เดอืน ในการตรวจหาสารพันธกุรรมของเชือ้เอชไอวสี�าหรับการวนิจิฉยันี้

เป็นการตรวจเชงิคณุภาพ (qualitative assay) สามารถตรวจได้ทัง้ส่วนของ RNA จาก

พลาสม่า และหรือ proviral DNA ที่อยู่ในเซล์ โดยปัจจุบันจะใช้หลักการตรวจท่ี     

เรียกว่า NAT (Nucleic acid Amplification Testing) อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการตรวจ

จะมีผลบวกหรือผลลบ ควรตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือเอชไอวีซ�้าในเวลาต่อมาที่ระดับ

แอนติบอดีแสดงผลได้ด้วย

การแปลผลการตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อ

• เมื่อผลการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือโปรตีนของเช้ือเอชไอวีได้ผล

บวก (positive) แสดงว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี  

• เมือ่ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือโปรตนีของเช้ือไวรัสเอชไอวไีด้

ผลลบ (negative) หมายถึง 

 - ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี หรือ



133

 - มีการติดเช้ือเอชไอวี แต่ปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี 

ต�่าเกินกว่าขีดความสามารถของวิธีการตรวจในการตรวจพบ หรือ 

 - ติดเช้ือเอชไอวีสายพันธุ ์อื่นๆ ที่วิธีการตรวจที่ใช้ไม่สามารถ

ครอบคลุมถึงได้

การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี

การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเป็นการตรวจหาโปรตีนที่ร่างกาย

สร้างขึน้อย่างจ�าเพาะเมือ่ได้รบัเชือ้เอชไอวเีข้าสู่ร่างกายและเป็นมาตรฐานส�าหรับการ

ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีหลักการที่ใช้ส�าหรับการผลิตชุดตรวจท่ีใช้ใน

การตรวจนี้ เช่น อีไลซ่า (ELISA; Enzyme - linked immunosorbent assay) หรือ 

การเกาะกลุ่ม (Agglutination assay) หรือ Dot หรือ line immunoassay ที่ใช้ผลิต

ชุดตรวจ Rapid test เป็นต้น ซึ่งในแต่ละหลักการมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันซึ่งแสดง

ในตารางท่ี 3 ปัจจบัุนมกีารผลติชุดตรวจท่ีตรวจได้ทัง้แอนตบิอดีและแอนตเิจนต่อเชือ้

เอชไอวีในชุดตรวจเดียวกันซึ่งชุดตรวจใช้หลักการอีไลซ่า 
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การตรวจหาแอนติบอดีสามารถใช้ตัวอย่างในการตรวจได้จากตัวอย่าง

เลือด ซีรัม พลาสมา สารคัดหลั่งจากช่องปากหรือปัสสาวะ แต่การตรวจในของเหลว

จากเยื่อบุช่องปากหรือปัสสาวะ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก จึงมีใช้อยู่ในวงจ�ากัด เช่น 

การตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่เข้าถึงยาก 

(Hard to Reach Population) ในปัจจุบันชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในของเหลว

จากเยื่อบุช่องปากหรือปัสสาวะ เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในรายบุคคล    

ยังไม่ได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ UNAIDS ได้แนะน�า 3 กลวีธีการตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวีตามวัตถุประสงค์การตรวจและความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี

ในกลุม่ประชากรนัน้ การใช้กลวธิเีหล่านีท้�าให้สามารถรายงานผลการตรวจการตดิเช้ือ

เป็นบวกหรือเป็นลบได้โดยไม่ต้องใช้การตรวจยืนยันด้วยวิธี Western Blot ท�าให้การ

ตรวจยืนยันสามารถท�าได้เองโดยห้องปฏิบัติการ เพิ่มความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่าย

ในการตรวจวินิจฉัย

ตารางที่ 4	 กลวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

กลวิธีที่ 1 (Strategy I) กลวิธีที่ 2 (Strategy II) กลวิธีที่ 3 (Strategy III)

1. ใช้ชดุตรวจเพยีงชดุเดียว 1. ใช้ชุดตรวจ 2 ชุดตรวจ 1. ใช้ชุดตรวจ 3 ชุดตรวจ

2. ส�าหรับการวินิจฉัยการ

ติดเชื้อในกลุ่มประชากรที่มี

ความชุกของการติดเชื้อ

มากกว่าร้อยละ 30 ของกลุม่

ที่มีอาการของโรค 

2. ส�าหรับการวินิจฉัยการ

ติดเชื้อในกลุ่มประชากรที่มี

ความชกุของการติดเช้ือน้อย

กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

ของกลุ่มที่มีอาการของโรค 

และในกลุ ่มประชากรที่มี

ความชุกของการติดเชื้อ

มากกว่าร้อยละ 10 ของกลุ่ม

ที่ไม่มีอาการของโรคเอดส์

2. ส�าหรับการวินิจฉัยการ

ติดเชื้อในกลุ่มประชากรที่มี

ความชกุของการติดเช้ือน้อย

กว่าร้อยละ 10 ของกลุ่มที่

ไม่มีอาการของโรคเอดส์ 
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กลวิธีที่ 1 (Strategy I) กลวิธีที่ 2 (Strategy II) กลวิธีที่ 3 (Strategy III)

3. ใช ้ส�าหรับการติดตาม

สถานการณ์การติดเชื้อใน

กลุ่มประชากรที่มีความชุก

ของการติด เชื้ อ เอชไอวี

มากกว่าร้อยละ 10 โดยไม่มี

การบอกผล 

3. ใช ้ส�าหรับการติดตาม

สถานการณ์การติดเชื้อใน

กลุ่มประชากรที่มีความชุก

ของการติดเชื้อเอชไอวีน้อย

กว่าร้อยละ 10 โดยไม่มีการ

บอกผล

4. ใช้ส�าหรับตรวจในเลือด

บริจาคในทุกอัตราความชุก

ของการติดเชื้อ

การใช้กลยุทธ์การตรวจตามท่ีทาง WHO/UNAIDS นัน้ได้จากการค�านวณ

ค่าความคาดประมาณในการรายงานผลเป็นบวก (Positive predictive value : PPV) 

ค่าความคาดประมาณ ในการรายงานผลเป็นลบ (Negative predictive value : NPV) 

ไว้ในตารางที่ 5 

จากข้อมูลความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไปใน

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2545 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ

เอชไอวีรายบุคคล ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป(9) (แสดงไว้ใน 

แผนภูมิท่ี 3) ซึ่งจะให้ผลค่าคาดประมาณความถูกต้องของการรายงานผลบวกอยู่

ระหว่างร้อยละ 99.993 ถึง 99.995 หมายความว่า การตอบผลบวกมีความถูกต้อง

มากกว่าร้อยละ 99.99 โดยชุดตรวจกรองต้องมีความไวไม่ต�่ากว่าร้อยละ 99.5 และมี

ความจ�าเพาะไม่ต�่ากว่าร้อยละ 99.0
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ตารางที่ 5	 ค่าคาดประมาณในการรายงานผลเปรียบเทียบกับค่าความชุก	 โดยการใช้จ�านวน
ชดุตรวจทีแ่ตกต่างกัน	โดยท่ีชดุตรวจท้ังหมดมีความไวร้อยละ	99.5	และมีความจ�าเพาะร้อยละ	99

Prevalence %PPV:1 test %PPV: 2 tests %PPV:3 tests %NPV

0.05 4.7 83.2 99.8 100.00

0.5 33.3 98.0 99.98 99.997

1.4 58.6 99.3 99.993 99.99

2.0 67.0 99.5 99.995 99.98

5.0 83.97 99.8 99.998 99.97

10.0 91.7 99.9 99.9999 99.94

จากตารางจะเห็นได้ว่าในกลุ่มประชากรที่มีความชุกสูงกว่าร้อยละ 10   

การใช้ชุดตรวจเพียงสองชุด ก็ได้ค่าความถูกต้องของการรายงานผลบวกอยู่ที่ร้อยละ 

99.9 ในขณะที่หากมีค่าความชุกต�่ามากที่ร้อยละ 0.5 ต้องใช้จ�านวนชุดตรวจ 3 ชุด

ตรวจเพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องในการรายงานผลบวกมากกว่าร้อยละ 99.98  

การควบคุมชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  

การจ�าหน่ายชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยทั้ง 2 ประเภท

ข้างต้น มีการควบคุมคุณภาพของชุดตรวจก่อนและหลังการขาย โดยออกเป็น

กฎหมายบังคับใช้ผ่านทางคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีการ

ก�าหนดให้ชุดตรวจประเภทต่างๆ ต้องผ่านการประเมินและรับรองซ่ึงมีเกณฑ์ในการ

รับรองเร่ืองของความไว (Sensitivity) และความจ�าเพาะ (Specificity) ส�าหรับชุดตรวจ

ที่จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 5 

ตาราง 6	 เกณฑค์วามไวและความจ�าเพาะของชุดตรวจชนดิต่างๆ	ทีข่ึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ล�าดับ ประเภทของชุดตรวจ ความไว ความจ�าเพาะ

1 การตรวจหาโปรตีน (p24 Ag) ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.5

2 ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.5

3 ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 99.5 ร้อยละ 99.0
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แผนภูมิที่ 3	แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ	ส�าหรับผู้ใหญ่	
หรือเด็กอายุมากกว่า	18	เดือน	ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี		

ตรวจคัดกรอง(1)

ดวยชุดตรวจกรองที่ 2 (A2)

ตรวจคัดกรอง(1)

ดวยชุดตรวจกรองที่ 3 (A3)

มีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ
A1, A2 และไมมีปฏิกิริยา
ใน A3 (A1+, A2+, A3 _)

มีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ
A1, A2 และ A3
(A1+, A2+, A3+)

ไมมีปฏิกิริยาโดย
ชุดตรวจ A1 และ A2

(A1_, A2 _)

มีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ A1
และไมมีปฏิกิริยาโดย

ชุดตรวจ A2  (A1+, A2 _)

มีปฏิกิริยาโดย
ชุดตรวจ A1 และ A2

(A1+, A2+)

ไมมีปฏิกิริยา
(Non Reactive) (A1_)

มีปฏิกิริยา
(Reactive) (A1+)

ตรวจคัดกรองเบื้องตน(1)

ดวยชุดตรวจกรองที่ 1 (A1)

รายงานผลลบ
(anti-HIV negative)

รายงานผลบวก(2)

(anti-HIV positive)
รายงานผลไมชัดเจน(3,4)

(inconclusive)

ตรวจซ้ำโดยชุดตรวจ A1 และ A2

มีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ A1 และ
ไมมีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ A2 (A1+, A2 _)

มีปฏิกิริยาโดยชุดตรวจ
A1 และ A2 (A1+, A2+)
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ค�ำอธิบำย

(1) A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ   

เอชไอวี ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามล�าดับที่มี antigen ที่ต่างชนิดกัน โดยชุดทดสอบที่ 

1 ต้องมีความไวมากกว่าชุดทดสอบที่ 2 และ 3 เสมอ

(2) ก่อนการแจ้งผลการตรวจในกรณทีีเ่ป็นผลบวกทกุครัง้ต้องมกีารตรวจ

สอบความถูกต้องตรงกันของตัวอย่างและผลการตรวจกับผู้มารับบริการว่าไม่มีการ

สลบักนัในทุกข้ันตอน หากไม่มัน่ใจ ควรเจาะเลือดผูม้ารับบริการคร้ังที ่2 และส่งตรวจ

เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องของขบวนการโดยใช้ชดุทดสอบเดมิในการตรวจสอบความ

ถูกต้องอย่างน้อย 1 วิธี

(3) การรายงานว่าผลตรวจไม่ชัดเจน (Inconclusive) ให้ติดตามตรวจซ�้า

ภายหลัง 2 สัปดาห์และ/หรือในเดือนที่ 3 โดยทดสอบตามล�าดับขั้นตอน A1 A2 และ 

A3 เช่นเดิม หากยังได้ผลไม่ชัดเจนเหมือนเดิมภายหลัง 3 เดือนให้รายงานผลลบ 

และปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ อย่างไรกต็ามผูใ้ห้ค�าปรกึษาควรเน้นให้ผูถ้กูตรวจมกีารป้องกนั

การแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(4) ในกรณีที่ชุดตรวจแรกที่เลือกใช้เป็นชุดตรวจชนิดที่ตรวจได้ทั้ง

แอนติเจนและแอนติบอดีในเวลาเดียวกัน และชุดตรวจที่ 2 หรือ 3 เป็นชุดตรวจที่

ตรวจได้เฉพาะแอนติบอดอีย่างเดยีว หากผลการตรวจเป็น ยงัสรุปผลไม่ได้ ให้ด�าเนนิ

การตามข้อท่ี (3) และถ้ำเป็นไปได้ควรส่งตัวอย่างผู้รับบริการตรวจด้วยวิธีการอื่นๆ 

เช่น NAT หรือ neutralization p24 assay หากประเมินได้ว่าผู้มารับบริการมีความ

เสี่ยงมากและอาจอยู่ในช่วงระยะแฝง (Window period)

ข้อควรพิจารณาในการเลือกชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

1. ชุดตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีต้องผ่านการประเมินและรับรองจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. ในห้องปฏิบัติท่ีให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคลควรมี

ชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้ครบทั้ง 3 ชุดตรวจเพื่อที่จะสามารถรายงานผลการ

ตรวจได้ในกรณีผลบวก   
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3. ชุดตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีทั้งสามชุดตรวจที่เลือกใช้ควรใช้

แอนติเจนที่ผลิตชุดตรวจที่แตกต่างกัน 

4. ชุดตรวจที่จะใช้เป็นชุดตรวจชุดแรกควรใช้ชุดตรวจที่มีความไว    

(sensitivity) สูงที่สุดใน 3 ชุดตรวจที่จะเลือกใช้ 

5. ชุดตรวจที่ใช้เป็นชุดตรวจในล�าดับที่ 2 และ 3 ควรมีความจ�าเพาะสูง

ขึ้นเรื่อยๆ ตามล�าดับ 

6. ชุดตรวจทกุชนดิเช่นชุดตรวจทีต้่องใช้เครือ่ง (ELISA base - machine) 

หรือชุดตรวจแบบให้ผลรวดเร็ว (Rapid test) หรือชุดตรวจแบบง่าย (simple test) 

สามารถเป็นชุดตรวจที่ 1 ชุดตรวจที่ 2 หรือชุดตรวจที่ 3 ได้ ตามความเหมาะสมของ

การใช้ชุดตรวจโดยพิจารณา จากปรมิาณตวัอย่าง หากตวัอย่างส่งตรวจต่อวันในจ�านวน

น้อย การใช้ชุดตรวจ simple test หรือ rapid test อาจมีความเหมาะสมในการใช้เป็น

ชุดตรวจแรกมากกว่าวิธีการตรวจแบบใช้เครื่อง

7. สามารถใช้ชุดตรวจทีมี่หลักการเดยีวกนัได้ทัง้สามชดุตรวจหากทัง้สาม

ชุดตรวจนั้นใช้แอนติเจนที่ผลิตชุดตรวจที่แตกต่างกัน

8. ชุดตรวจควรมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับภาระงาน ความพร้อม

ของสถานที่ตรวจ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าที่

ความหมายของผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

1. Positive แสดงว่า ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี หมายถึง มี

การตดิเชือ้เอชไอวีมาก่อน  แต่อาจมบีางรายไม่ได้เกดิจากการติดเชือ้แต่หากว่าได้รบั

แอนติบอดีมาจากผู้อื่น เช่น ในเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี หรือบางรายที่ได้

รับวัคซีนต่อเชื้อเอชไอวี หรือวัคซีนอื่น 

2. Negative แสดงว่า ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี หมายถึง 

ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ยกเว้นบางรายที่มาท�าการตรวจเลือดในช่วงระยะ window 

period ซึ่งยังไม่สร้างแอนติบอดีหรือยังสร้างได้น้อย เนื่องจากอยู่ในระยะติดเชื้อระยะ

แรก (early Seroconversion) ท�าให้ตรวจไม่พบ นอกจากนี้ กรณีผู้ป่วยเอดส์เต็มขั้น

อาจตรวจไม่พบ antibody ซึ่งควรต้องมีการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
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การรายงานผล

• ผลการตรวจและรายงานต่างๆ ควรรักษาไว้เป็นความลับ

• วิธีการรายงาน  

 1. รายงานผลเป็นลบ (anti - HIV negative) เมื่อชุดตรวจแรกให้ผล

เป็นไม่มีปฏิกิริยา (Non - Reactive) 

 2. รายงานผลเป็นบวก (anti - HIV positive) เมื่อการตรวจโดย 3 

ชุดตรวจ ซ่ึงต้องกระท�าการตรวจโดยห้องปฏิบัติการเดียวกันให้ผลมีปฏิกิริยา         

(Reactive) ตรงกันทั้ง 3 ชุดตรวจ

 3. รายงานผลสรุปไม่ได้ (Inconclusive) เมื่อการตรวจโดย 3 ชุด

ตรวจซึ่งต้องกระท�าการตรวจโดยห้องปฏิบัติการเดียวกันให้ผลขัดแย้งกัน ให้ติดตาม

ผู้มารับบริการมาตรวจซ�้าหลังจากครั้งแรกในเวลา 2 สัปดาห์ และ 3 เดือน ถ้าผล    

ยังคงแสดงเช่นเดิม ให้สรุปว่าผลเป็นลบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามผู้ให้      

ค�าปรึกษาควรเน้นให้ผูถ้กูตรวจมกีารป้องกนัการแพร่เชือ้แก่ผู้อืน่ในช่วงเวลาดงักล่าว

อย่างเคร่งครัด

การตรวจวนิิจฉยัการตดิเชือ้ในเดก็อายุต�า่กว่า 18 เดอืน ทีค่ลอดจากมารดา
ที่ติดเชื้อเอชไอวี 

ส�าหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 

ส�าหรบัเดก็อายนุ้อยกว่า 18 เดอืนค่อนข้างซับซ้อน เนือ่งจากเดก็ท่ีอายนุ้อยกว่า 12 - 18 

เดอืน ท่ีคลอดจากมารดาทีต่ดิเชือ้เอชไอวมีแีอนตบิอดทีีผ่่านมาจากมารดา ท�าให้การ

ตรวจพบแอนติบอดีไม่สามารถบ่งชี้การติดเชื้อได้ แต่การตรวจไม่พบแอนติบอดีอาจ

ชีบ่้งว่าไม่มีการตดิเช้ือได้ วิธกีารตรวจทางห้องปฏิบัตกิารทีเ่หมาะสมควรเป็นการตรวจ

หาเชื้อ หรือส่วนประกอบของไวรัสโดยตรง (Viral Testing) ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 

ชึง่จะช่วยในการวนิจิฉยัการตดิเชือ้ในเดก็ได้เรว็ขึน้ อย่างไรกต็ามหากสามารถด�าเนนิการ

ได้ ควรมีการตรวจยืนยันด้วยแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี เมื่อเด็กมีอายุครบ 18 เดือน

อีกครั้ง ดูในแผนภูมิที่ 4
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หมายเหตุ

1. ในกรณไีม่ทราบประวัตกิารตดิเชือ้เอชไอวขีองมารดา สามารถใช้วธิกีาร

ตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเชือ้เอชไอวีเพือ่ช่วยในการวนิจิฉยั หากผลการตรวจให้ผลไม่มี

ปฏกิริยิาแสดงว่าเดก็ไม่ติดเชือ้ แต่หากผลการตรวจมีปฏกิริยิาและเดก็มอีายตุ�า่กว่า 18 

เดือน ให้ท�าการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงต่อไป 

2. การตรวจด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมหากใช้การตรวจวิธี NAT 

(Nucleic Acid Amplicification Testing) เชิงคุณภาพด้วยวิธีต่างๆ ผู้ใช้ควรศึกษา   

วิธีการแปลผลให้เข้าใจเสียก่อน ก่อนน�าไปใช้กับผู้ป่วย

3. ข้อแนะน�ำ ควรมกีารตรวจแอนตบิอดต่ีอเชือ้เอชไอวซี�า้อกีครัง้ เม่ือเดก็

มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 เดือน  

4. หากเป็นเดก็อาย ุ18 เดอืนแล้ว สามารถตรวจด้วยชุดตรวจหาแอนตบิอดี

ที่มีหลักการต่างกันอย่างน้อย 3 วิธีและให้ผลมีปฏิกิริยาตรงกัน แต่หากเด็กมีอาการ 

น่าสงสัย แพทย์ผู้รักษาอาจจะพิจารณาส่งตรวจด้วยวิธีการตรวจเชื้อไวรัสโดยตรง   

เพิ่มเติมได้

5. ตรวจด้วยชดุตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเช้ือเอชไอวด้ีวยน�า้ยาทีมี่หลักการ

ต่างกันอย่างน้อย 3 วิธี และให้ผลมีปฏิกริยาทั้ง 3 วิธี รวมทั้งมีการตรวจซ�้าด้วยเลือด

ครั้งที่ 2 หากเป็นการตรวจครั้งแรก หรือยังไม่มีอาการตามดุลยพินิจของแพทย์

6. ก่อนการแปลผลว่า ไม่ติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจสอบว่าไม่ได้รับนม

มารดามาแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการติดตามและประเมินผลการดูแลรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เมือ่ผูป่้วยเข้ารบัการดแูลรักษาแล้ว ควรมกีารตรวจทางห้องปฏบิติัการเพือ่

การประเมนิผลการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อกี โดยการตรวจหาระดบั

เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (CD4 + T-cell) การตรวจหาปริมาณไวรัสในกระแสเลือด 

(Viral load) ในแต่ละชนิดการตรวจจะมีเทคโนโลยีและวิธีการตรวจที่หลากหลายและ

มีข้อบ่งชี้ในการตรวจที่แตกต่างกัน 
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การตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (CD4 + T-cell)

เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ถือว่าเป็นเซลล์เป้าหมายที่ส�าคัญต่อการติดเชื้อ

เอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวีเข้าไปเพิ่มจ�านวนและท�าลายเซลล์ชนิดดังกล่าว ท�าให้ผู้ป่วย

เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องทางด้านเซลล์ มีผลให้ติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมะเร็งบางชนิด  

ท�าให้ผู้ติดเชื้อป่วยเป็นเอดส์ และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น การตรวจหาระดับ CD4 ที่

ลดลงโดยอัตราร้อยละหรือจ�านวนของ CD4 เป็นเครื่องชี้ถึงความรุนแรงของโรคใน  

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้ 

แนวทางในการส่งตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ตารางที่ 7	 ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด	CD4	และข้อแนะน�าในการดูแลรักษา

อาการทางคลินิก ระดับ CD4
(cells/mm3) ค�าแนะน�า

มคีวามเจบ็ป่วยของระยะเอดส์ 
(AIDS-defining illness)

เท่าใดก็ตาม เริ่มยาต้านไวรัส

มีอาการ เท่าใดก็ตาม เริ่มยาต้านไวรัส

ไม่มีอาการ ≤ 350 เริ่มยาต้านไวรัส

ไม่มีอาการ ≥ 350 ยังไม่เริ่มยาต้านไวรัสให้ติดตามอาการ
และตรวจระดับ CD4 ทุก 6 เดือน

หญิงตั้งครรภ์ เท่าใดก็ตาม เริม่ยาต้านไวรัส และหยดุยาหลงัคลอด
ถ้าก่อนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมี
ระดับ CD4 >350 cells/mm3

ศกึษาเพิม่เตมิจาก แนวทางการตรวจวนิจิฉยัและการดูแลรักษาผูติ้ดเชือ้เอชไอวีและผูป่้วย
เอดส์ระดับชาติ ฉบับล่าสุด

ในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี แนะน�าให้พิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ CD4 เป็นหลัก 

และในเดก็อายุมากกว่า 5 ปี แนะน�าให้พิจารณาค่าสมับูรณ์ของ CD4 เป็นหลกั ในการ

ตดัสนิใจให้ยาต้านไวรสัเอชไอวี ตามแนวทางการดแูลรักษาเดก็และทารกทีค่ลอดจาก

มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี 
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ข้อควรระวงัทีจ่ะมผีลกระทบต่อการแปลผลตรวจหาระดบัเมด็เลอืดขาวชนิด 
CD4

1. ข้ันตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทั้ง CD4 และความ

สมบรูณ์ของเลอืด (CBC) มคีวามแปรปรวน ตามธรรมชาตขิองวิธทีดสอบ (Analytical 

variation) ดังนั้น การส่งตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้

บริการห้องปฏิบัติการเดิมตลอดการดูแลรักษาผู้ป่วย เพ่ือลดผลกระทบจากความ

แปรปรวนเหล่านั้น และเพื่อความแม่นย�าในการติดตามผู้ป่วย

2. ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 มีการแปรเปลี่ยนตามเวลาระหว่างวัน 

จึงควรนัดผู้ป่วยเจาะเลือดแต่ละครั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

3. ควรหลีกเลี่ยงการตรวจนับระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในช่วงเวลา

ที่มีอาการเจ็บป่วย ได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อไวรัส ได้รับสารสเตียรอยด์ การตรวจ

หลังการผ่าตัดใหญ่ หรือมีภาวะเครียดสูง  

การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด 

การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (Viral load) นิยมท�าโดยการตรวจหา

ปรมิาณ HIV - RNA จากพลาสมาโดยอาศยัเทคนคิการเพิม่ขยายปรมิาณกรดนวิคลอีกิ

ของไวรัสในห้องปฏิบัติการปัจจุบันมีอยู่ 3 หลักการคือ Reverse Transcriptase   

Polymerase Reaction (RT-PCR), Nucleic Acid Sequence Based Amplification 

(NASBA) และ Branched DNA (b-DNA) signal amplification ส�าหรับ RT-PCR 

และ NASBA ได้พัฒนาน�้ายารุ่นใหม่ออกมาท�าให้เวลาในการตรวจวิเคราะห์สั้นลง 

เรียกวิธีนี้ว่า Real Time RT- PCR และ Real Time NASBA ตามล�าดับ

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด

1. ประเมนิสภาพของผู้ตดิเชือ้เอชไอว ีและผูป่้วยเอดส์ก่อนการรกัษาเพือ่

ใช้เป็นค่าพื้นฐานและใช้ร่วมกับระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในการพิจารณาให้ยา

ต้านไวรัส

2. หลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้วที่ 6 เดือน และ 12 เดือนในปีแรก 

และตรวจทุก 6 - 12 เดือนในปีถัดมา
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ข้อควรระวังที่จะมีผลกระทบต่อการแปลผลตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด 

1. เพื่อลดผลกระทบของความแปรปรวน (Analytical variation) ของ 

การตรวจปริมาณไวรัสในเลือดดังนั้น แนะน�าให้พยายามใช้ชนิดชุดตรวจหาปริมาณ

ไวรัสในเลือดชุดผลิตภัณฑ์เดิมตลอดการดูแลรักษา 

2. ไม่ควรตรวจหาปรมิาณไวรสัในเลอืดในระหว่างมไีข้ ตดิเชือ้ต่างๆ หรอื

ได้รับวคัซนีต่อเชือ้ไวรสัทกุชนดิ เนือ่งจากระบบภมูต้ิานทานจะถกูกระตุน้ ท�าให้มกีาร

เพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัสได้เท่ากับหรือมากกว่า 10 เท่า ควรตรวจหลังภาวะดังกล่าว

ประมาณ 1 เดือน
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ความส�าคัญในประเด็นเรื่องสิทธิของผู้รับบริการปรึกษาและตรวจหาการ 
ติดเชื้อเอชไอวี

ในสภาวะที่น่าจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นจ�านวนมากที่ยังไม่รู้สถานะการ   

ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง แนวคิดการบริการเชิงรุกในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

ปรกึษาและตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวี จงึได้รบัการสนบัสนนุในเชงินโยบาย เพือ่บรรลุ

เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับประเทศ   

การตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีรวมถงึการรับทราบผลการตรวจเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องท้ังสิทธิผู้ป่วยและสิทธิของบุคคล ในทางกฎหมายผู้ท่ีมารับ

บริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือป่วยด้วยโรคเอดส์นั้น 

เป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งท่ีรัฐต้องให้ความคุ้มครองดูแลรักษา ประเด็นสิทธิผู้ป่วยจึงมี

ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ ดังนั้น การจัดบริการตรวจหาการ

ตดิเชือ้เอชไอวจีึงเปน็เรือ่งทีห่น่วยบรกิารสขุภาพควรด�าเนนิการด้วยความระมดัระวงั 

โดยการจดัระบบบริการท่ีเหมาะสม ไม่เป็นการบงัคบัตรวจ ผู้ให้บริการหรือผูใ้ห้การปรึกษา

ควรค�านงึถงึจรยิธรรมและสทิธมินษุยชนของผูรั้บบริการควบคูไ่ปด้วย ผูรั้บบริการทัง้ที่

เข้ามาขอรบับรกิารโดยสมคัรใจหรอืได้รบัการเสนอบริการโดยบคุลากรทางการแพทย์ 

ต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับข้อมูลข้อดีและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

อย่างชัดเจนจากการรู้สถานะการติดเชื้อ โดยยึดหลักการให้บริการที่ส�าคัญ 3 ประการ 

คอื 1. การรกัษาความลบั 2. ผูข้อรบับรกิารต้องยนิยอมทีจ่ะตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี 

3. การให้การปรึกษา

แนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ผู้รับบริการปรึกษา

และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
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แนวทางปฏบิตัใินการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอว ีส�าหรบัสถานบริการสขุภาพ
เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ

เพ่ือคุ้มครองท้ังประชาชนท่ัวไปที่มารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี   

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และบุคลากรที่ให้บริการ

สุขภาพ สถานบริการสุขภาพควรเตรียมความพร้อมในระบบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ดังนี้

1. ระบบรองรับเพื่อป้องกันปัญหำผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีทัง้ต่อผูร้บัการตรวจและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยสถานบรกิาร

สุขภาพดูแลให้มีการด�าเนินการดังนี้

 1.1 จัดให้มีบริการปรึกษาตามมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพบริการ 

ได้แก่ 

  - บริการปรึกษาแนะน�าก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

  - การขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการตรวจ

  - บริการปรึกษาหลังทราบผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

 1.2 จัดให้มีบริการตรวจวินิจฉัยที่ได้ตามมาตรฐาน 

 1.3 จัดให้มีระบบการรักษาข้อมูลของผู้รับการตรวจ การแจ้งผลการ

ตรวจต้องแจ้งต่อผู้รับการตรวจโดยตรงเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

หรือใช้ประโยชน์จากการตรวจ

2. แนวทำงปฏิบัติในกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีในประชำชนท่ัวไป 

สถานพยาบาลจัดให้มีการด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 2.1 กำรให้กำรปรึกษำก่อนตรวจ เป็นรายบุคคลเว้นแต่ในกรณีการ

ตรวจครั้งละหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน อาจให้บริการเป็นกลุ่มได้

 2.2 กำรขอควำมยนิยอม จากผูร้บัการตรวจเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

ใช้แบบฟอร์ม ท้ังนีจ้ะต้องให้ผู้รบัการตรวจอ่านและท�าความเข้าใจกับ “ชดุความรู้ก่อน

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี” ที่มีสาระส�าคัญครบถ้วนและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย   

รวมทั้งโอกาสซักถามข้อสงสัยจนเป็นที่น่าพอใจ ก่อนที่จะลงนามให้ความยินยอม 

(ตัวอย่างดังเอกสารแนบในภาคผนวก)
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 2.3 กำรแจ้งผลกำรตรวจ ให้แจ้งแก่ผู้รับการตรวจเป็นส่วนตัวเท่านั้น 

โดยผ่านกระบวนการให้บริการปรึกษาหลังทราบผลการตรวจ ทั้งนี้ ไม่ควรแจ้งทาง

โทรศัพท์ แจ้งทางสื่ออื่นๆ หรือแจ้งผ่านผู้อื่น

 2.4 กำรรักษำควำมลับ ให้รักษาความลับของผู้รับการตรวจอย่าง

เคร่งครดัและไม่แจ้งผลการตรวจให้ผูอ้ืน่ทราบ เว้นแต่จะต้องปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย 

3. แนวทำงปฏิบัติในเฉพำะกรณี

 3.1 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ การตรวจ

เพ่ือการสมัครงาน สมัครเข้าเรียน การร้องขอจากบริษัท สถานประกอบการหรือ   

ห้างร้านให้ตรวจพนักงาน การตรวจเพื่อการประกันชีวิต เป็นต้น การตรวจในกรณี

เหลา่นี้ไม่มีความจ�าเปน็ทีจ่ะต้องตรวจ และไม่สนบัสนนุใหม้ีการตรวจเพื่อจดุประสงค์

ดังกล่าว แต่หากเป็นความประสงค์และร้องขอจากผู้ขอรับการตรวจด้วยตนเอง ให้ใช้

แนวปฏิบัติตามข้อ 2 

 3.2 ผูเ้ยาว์ทีอ่ายนุ้อยกว่า 18 ปี และยงัไม่บรรลนุติภิาวะด้วยการสมรส 

(ไม่ว่าจะจดทะเบยีนตามกฎหมายหรอืไม่ก็ตาม) หรือเป็นผูท้ีบ่กพร่องทางกายหรือจติ 

ซ่ึงไม่สามารถเข้าใจหรอืตัดสนิใจในขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการตรวจหาการตดิเชือ้

เอชไอวไีด้ ให้พจิารณาด�าเนนิการดงักล่าวแก่ผูป้กครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ

ผู้รับการตรวจแทน 

 3.3 เด็กเล็ก ให้พิจารณาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยยึดหลัก

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เช่น การตรวจเพื่อรับภูมิคุ้มกัน การรับวัคซีนที่จะมีผลต่อ

อาการป่วยเอดส์ หรือเพื่อหาครอบครัวอุปการะให้เด็ก เป็นต้น ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์

ของเด็กไม่ควรให้บริการตรวจเลือด

 3.4 หญงิตัง้ครรภ์ เนือ่งจากในปัจจบุนัมยีาและวิธกีารทีส่ามารถป้องกนั

การถ่ายทอดเช้ือจากมารดาไปยังทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้น

สถานพยาบาลควรให้บริการปรึกษา เพื่อให้หญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์หรือมาคลอด

พิจารณาและตัดสินใจว่าต้องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และเพื่อให้หญิง

มคีรรภ์ทีต่รวจพบว่าตดิเชือ้เอชไอว ีพจิารณาและตดัสนิใจว่าจะรบัยาป้องกนัการติดเชือ้

ในทารกหรือไม่
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 3.5 เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานหรือนกัศกึษาในสถานพยาบาลทีอ่าจตดิเชือ้

จากการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน การ

ทราบผลการตดิเชือ้เอชไอวขีองเจ้าของเลอืดหรอืสิง่คดัหลัง่โดยเรว็จะมส่ีวนช่วยอย่าง

มากในการตัดสินใจรับประทานยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอันอาจเกิดจากการ

สัมผัสนั้น

 เมื่อมีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น แนวทางที่ควรถือปฏิบัติ คือ 

ให้แจ้งเหตผุลความจ�าเป็นและให้การปรกึษา และขอความยนิยอมจากเจ้าของเลอืดหรือ

สิง่คดัหลัง่โดยเรว็ โดยสอบถามความสมคัรใจด้วยว่าต้องการทราบผลการตรวจหรือไม่ 

โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2 ทั้งนี้ หากเจ้าของเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งนั้น

ไม่ยนิยอม อาจพิจารณาตดัสนิใจให้ผู้สมัผัสสารคดัหล่ังรับประทานยาเพือ่ป้องกนัการ

ตดิเชือ้เอดส์อนัอาจเกดิจากการสมัผัสนัน้เป็นกรณจี�าเป็นและเร่งด่วน ในกรณท่ีีเจ้าของ

เลือดหรือสิ่งคัดหลั่งมีโอกาสสูงที่จะมีเชื้อเอชไอวี

 3.6 กรณีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและผู้กระท�าการล่วงละเมิด ควร

ประเมินว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะที่จะสามารถรับบริการปรึกษาเพ่ือการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ แล้วให้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2 และอาจ

พิจารณาตัดสินใจให้รับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์อันอาจเกิดจากการ

สัมผัสนั้นเป็นกรณีจ�าเป็นและเร่งด่วน

 3.7 การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเช้ือเอชไอวีในการศึกษาวิจัยให้ยึด

ปฏิบัติตามข้อ 2

4. กำรตรวจเพื่อหำกำรติดเช้ือเอชไอวีที่แตกต่ำงไปจำกแนวทำงปฏิบัติ

ในกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยบุคคล มี 2 กรณีดังนี้

 4.1 การตรวจเลือดบริจาค

 4.2 การตรวจเลือดในระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพื้นที่ 
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ประเด็นที่ผู้ให้บริการควรตระหนักในการให้การปรึกษาและการตรวจหาการ
ติดชื้อเอชไอวี

สิทธิของผู้ป่วย 10 ประการ

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัเินือ่งจากความแตกต่างด้านฐานนะ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

สังคม สิทธิด้านการเมือง เพศ อายุและอายุลักษณะของการเจ็บป่วย

3. ผู้รับบริการมีสิทธิท่ีจะได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อ

สามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมและไม่ยินยอมให้การรักษาพยาบาล

4. ผูป่้วยทีอ่ยู่ในภาวะฉกุเฉนิมสีทิธทิีจ่ะได้รบัความช่วยเหลือโดยรบีด่วน 

ตามความจ�าเป็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีโดยไม่ค�านึกว่าผู้ป่วยจะ

ขอร้องหรือไม่

5. สทิธิของผู้รบับรกิารท่ีจะได้รบัทราบ ชือ่สกลุและประเภทของผูป้ระกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพที่จะเป็นผู้ให้บริการตน

6. ผูม้ารบับรกิารมีสทิธท่ีิจะขอความคดิเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีด้านอ่ืน

ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนเองและมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้บริการและสถานบริการได้

7. ผู ้รับบริการมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจาก        

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือปฏิบัติตาม

กฎหมาย

8. ผูร้บับรกิารมสีทิธทิีจ่ะได้รบัข้อมลูอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม/

ถอนตัว จากการเป็นผู้ถูกทดลองในการท�าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

9. ผู้มารับบริการมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการักษาพยาบาล

เฉพาะของตน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้บุคคลอื่น

10. บิดา มารดา โดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 18 

ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายและทางจิต ไม่สามรถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
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ประเด็นสิทธิที่ส�าคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ

• การให้การดูแลโดยไม่เลือกปฏิบัติ

1. ไม่ปฏเิสธ หรอืให้การดแูลต่างจากการปฏบิตัแิตกต่างจากผูร้บับรกิาร

ทั่วไป โดยใช้ผลเลือดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น การละเว้นการท�าหัตการต่างๆ

2. การแยกผู้ติดเช้ือเอชไอวีจากผู้ป่วยอ่ืนโดยเป็นเหตุผลเพื่อป้องกัน  

การติดเชื้อเอชไอวี

3. การไม่ใช้สัญลักษณ์ที่แบ่งแยกต่างจากผู้ป่วยอื่น

• การให้การดูแลโดยค�านึงถึงสิทธิ

1. สิทธิในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่จะรับการตรวจมีสิทธิดังนี้ 

 - ได้รับการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ

เอชไอวี

 - ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างครบถ้วนรอบด้าน

 - ได้รับโอกาสในการตัดสินใจตรวจด้วยตนเอง

 - ได้รับโอกาสในการเลือกสถานบริการสุขภาพในการตรวจเลือด 

2. สิทธิในการแจ้งผลเลือดแก่บุคคลที่สาม

การท่ีบคุคลทีส่ามทราบผลเลอืดของผูรั้บบริการ มผีลกระทบอย่างมากต่อ

การด�าเนินชีวิต สังคม และครอบครัว ดังนั้นผู้รับบริการจึงควรได้ตัดสินใจด้วยตนเอง 

ในการเปิดเผยผลเลือด และมีโอกาสประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับบริการที่จ�าเป็นต่างๆ

 - สทิธใินการเข้าถงึการป้องกัน การเข้ารับการรักษา การยตุกิารรักษา

 - การบริการทางสังคม การช่วยเหลือสงเคราะห์ การศึกษา
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จรรยาบรรณและแนวคิดการปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว

จรรยาบรรณในการป้องกันและการดูแล

เอชไอวี/เอดส์ เป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบทางอารมณ์ต่อตวับคุคลและสงัคม

ได้ง่าย และสามารถสร้างประเดน็ทีซ่บัซ้อนทางจรรยาบรรณให้กับผูใ้ห้การปรึกษาและ

บคุลากรทางการแพทย์ได้ ความรบัผิดชอบของผูใ้ห้การปรึกษาตามหลักจรรยาบรรณ

คอืการดแูลผูป่้วย แต่กม็หีน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบด้วยเช่นกัน มหีลายครัง้ทีม่สีถานการณ์

เกีย่วกบัจรรยาบรรณเกิดข้ึน เมือ่มคีวามขดัแย้งระหว่างความต้องการของผูป่้วย และ

ความต้องการของสังคม เช่น

1. ผูป่้วยท่ีไม่เลกิพฤตกิรรมเส่ียงหลงัจากทีรู้่ว่าผลการตรวจหาการติดเชือ้

เอชไอวีเป็นบวก

2. ผู้ป่วยท่ีมผีลการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นบวก แต่ไม่ต้องการรูผ้ล

3. ผูป่้วยทีรู่ว่้าผลการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นบวก แต่ไม่ยอมบอก

คู่นอนของตน

หลักจรรยาบรรณของผู้ให้การปรึกษา

หลักจรรยาบรรณค�านึงถึงประโยชน์พื้นฐานของการให้การปรึกษา ผู้ให้    

การปรึกษาควรจะมคีวามรูเ้กีย่วกบัประโยชน์เหล่านี ้เพือ่ช่วยรกัษาความสมัพันธ์ของ

ตนกบัผูร้บับรกิารให้มคีวามเป็นมอือาชีพ ผูใ้ห้การปรกึษาและผูร้บับรกิารจะต้องปฏิบตัิ

ตามมาตรฐาน เพ่ือคงไว้ซึง่ความซือ่สตัย์ ความเป็นกลาง และความเคารพกนัของทัง้

สองฝ่าย การพัฒนาแนวทางและหลกัการให้การปรกึษาตามจรรยาบรรณเป็นสิง่ส�าคญั

ที่ผู้ให้การปรึกษาควรยึดถือ มีดังนี้

1. ผูใ้ห้การปรกึษาควรแน่ใจว่าผูรั้บบริการไม่ได้รับอนัตรายทางกาย และ

ทางจิตใจ ในขณะที่เข้ารับบริการปรึกษา
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2. ผู้ให้การปรึกษาต้องรักษาความเคารพต่อผู้รับบริการ โดยหลีกเลี่ยง

การท�ากิจกรรมที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ให้บริการปรึกษา และ  

ควรหลีกเลี่ยงการรบกวนทางเพศ ความล�าเอยีง การกดีกนั การประณาม และการท�าให้    

ผูร้บับรกิารเสือ่มเสยี

3. ผู้ให้การปรึกษาควรให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง 

และต้องมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความประพฤติของตนเอง

ให้เหมาะสม

4. ผูใ้ห้การปรกึษาต้องมคีวรมคีวามรู้ในเรือ่งกฎหมายเกีย่วกบัการให้การ

ปรึกษา และต้องแน่ใจว่าตนท�างานภายใต้กฎหมายเหล่านั้น

5. ผูใ้ห้การปรกึษาต้องได้รบัการฝึกอบรมในทกัษะและเทคนคิการให้การ

ปรึกษาอย่างเพียงพอ

6. ผู้ให้การปรึกษาจะต้องตรวจสอบทักษะการให้ค�าปรึกษาของตนเป็น

ประจ�าและรักษาระดับศักยภาพของตนให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจเสมอ

7. ผูใ้ห้การปรกึษาแต่ละคนต้องรูข้อบเขตศกัยภาพตนเอง และให้ค�าปรกึษา

ภายในขอบเขตนั้นโดยใช้ทักษะและเทคนิคที่ตนได้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกฝนแล้ว  

ผู้ให้การปรึกษาต้องแนะน�าผู้รับบริการให้กับผู้ให้การปรึกษาท่านอื่นเมื่อจ�าเป็น

8. ผู้ให้การปรึกษาต้องท�างานโดยทราบถึงข้อจ�ากัดด้านศักยภาพของ

ตนเอง และเต็มใจที่จะแนะน�าผู้รับบริการให้กับผู้ให้การปรึกษาท่านอื่นเมื่อจ�าเป็น

9. ผู้ให้การปรึกษาควรตรวจสอบศักยภาพและข้อจ�ากัดของตนผ่าน    

การนิเทศด้านการให้การปรึกษาหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ และด้วย

การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้การปรึกษาท่านอื่น

10. ผู้ให้การปรกึษาต้องมคีวามรับผดิชอบต่อผูใ้ห้การปรึกษาท่านอืน่ด้วย 

โดยการแนะน�าวิธีที่ถูกต้องเมื่อเห็นท่านอื่นท�าไม่ถูกต้อง

11. ผูใ้ห้การปรกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิารแต่ละคน และสถาบนั

ที่ท�าการให้การปรึกษานั้น โดยรักษาความประพฤติที่มีมาตรฐาน

12. ผูใ้ห้การปรกึษาต้องพยายามสนบัสนนุให้ผูร้บับริการสามารถดแูลชวีติ

ของตนได้ และเคารพในการตดัสนิใจของผูร้บับริการตามความเชือ่และคณุค่าของตนเอง 

และเน้นให้ผู้รับบริการรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง และผลที่จะเกิดตามมา
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แนวคิดการปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว

แนวคิดท่ีส�าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานควรจะยึดหลักในการท�างานช่วยเหลือ        

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวที่ส�าคัญ ได้แก่

• ปัจเจกบุคคล 

เป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน  

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความสามารถ อุปนิสัย การมองผู้ติดเช้ือและ      

ผู้ป่วยเอดส์อย่างเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปนั้น จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ไม่ตดัสนิสรปุว่าผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยเอดส์จดัอยู่ในประเภทใด หรอืจ�าแนกผูต้ดิเชือ้และ

ผู้ป่วยเอดส์เป็นกลุ่มๆ และจัดให้ได้รับบริการตามกลุ่มหรือประเภท เพราะจะท�าให้    

ผู้ปฏิบัติงานมองข้ามศักยภาพของแต่ละคนที่จะแก้ปัญหาของตนเอง หรือมอง

แนวทางการแก้ไขปัญหาผิดพลาด ท้ังน้ีกระบวนการแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันไป 

ตามสภาพปัญหาและศักยภาพแต่ละบุคคล

• การยอมรับและไม่ตัดสิน 

เป็นหลักปฏิบัติที่ยึดถือในการเคารพ และยอมรับผู้ใช้บริการในลักษณะที่

เขาเป็นอยู่พฤติกรรมการแสดงออกและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลมีเหตุผลอยู่ใน

ตัวของมันเอง เช่น ไม่มองว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมไม่ดี (เช่น เที่ยวส�าส่อน 

ขายบรกิารทางเพศ) จงึท�าให้เขาต้องตดิเชือ้เอดส์ เป็นต้น เพราะจะท�าให้ผูป้ฏบิตังิาน

มอีคต ิแสดงอาการรงัเกยีจ หรอืแสดงความรูส้กึในทางลบต่อผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยเอดส์ 

เท่ากับเป็นการตีตรา ตอกย�้า ซ�้าเติมให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ยิ่งรู้สึกว่าตนเองมี

พฤติกรรมไม่ดีเอง และเป็นอุปสรรคต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อ

และผู้ป่วยเอดส์ การยอมรับนี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เกิดความรู้สึกอบอุ่น

ไว้ใจ และไม่วติกกงัวลว่าตนเองเป็นคนมีปมด้อย มปัีญหาหรอืเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

มีผู้ที่เข้าใจและพร้อมที่จะให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ
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• การตัดสินใจด้วยตัวเอง 

เป็นแนวคดิทีย่ดึถอืและยอมรบัว่า บคุคลทกุคนมสีทิธเิสรภีาพในการกระท�า 

ซึ่งส่งผลถึงการตัดสินใจเลือกการด�าเนินชีวิตด้วยตนเอง และบุคคลทุกคนมีศักยภาพ

ในการแก้ไขปัญหา ทัง้น้ี ผูใ้ห้บรกิารปรกึษาเป็นเพยีงผูก้ระตุ้นหรอืเสนอทางเลอืกให้กบั     

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ได้มองทางเลือกได้กว้างขึ้นกว่าที่มีอยู่ รวมทั้งต้องตระหนัก

อยู่เสมอว่า ทางเลือกในการแก้ป้ญหาใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้      

ถ้าผูต้ดิเชือ้และผู้ป่วยเอดส์ไม่ให้ความร่วมมอื ซึง่ความร่วมมือนีจ้ะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตระหนัก ยอมรับต่อทางเลือกนั้นๆ

• การรักษาความลับ 

พืน้ฐานแนวคดินีค้อื ไม่ต้องการให้มกีารเปิดเผยข้อมูลของผูต้ดิเชือ้เอชไอวี 

ผูป่้วยเอดส์ และครอบครวั ต่อบคุคลท่ีไม่เกีย่วข้องหรือผูร้บับรกิารไม่ยนิยอมให้เปิดเผย  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว อาจมีข้อยกเว้น โดย

พิจารณาจากผลประโยชน์ท่ีผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวจะได้รับ ทั้งนี้

จะต้องให้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง อย่างไรก็ตามในทุกกรณีผู้ให้บริการ

ปรกึษาควรชีแ้จงต่อผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ถึงเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูบางอย่าง     

โดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้อื่น เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

การให้การดูแลรักษา หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการ

หนึ่งของการปฏิบัติงาน และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการที่ติดเชื้อหรือ  

ผู้ป่วยเอดส์ก่อนเสมอ

• แนวคิดการพิทักษ์สิทธิ

ปัจจุบันผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ มักถูกละเมิดสิทธิจากสังคมอยู่เสมอ    

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเลือด การปฏิเสธสิทธิต่างๆ ที่ควรจะมีหรือควรได้รับ 

แนวคิดนี้สัมพันธ์กับการรักษาความลับ วิธีการพิทักษ์สิทธิท�าได้โดย ให้ความรู้หรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว รวมไปถึงการรณรงค์     

ส่งเสริมให้สังคมยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ให้การปรึกษาเพื่อ

ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ การประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ด�าเนินการด้านการ

คุ้มครองสิทธิ
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บริการให้ค�าปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV testing and   
counseling, HTC)

กรอบการด�าเนินงานให้บริการปรึกษาในสถานบริการสุขภาพ เร่ิมตั้งแต่

กระบวนการเข้าสู่บริการ จนถึงการส่งต่อเพื่อรับบริการป้องกันและบริการดูแลรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส 

รูปที่ 1	แผนผังแสดงรายละเอียดของบริการ	บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	

* PITC คือ บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยบุคลากรสุขภาพเป็น  

ผู้เสนอบริการ (provider - initiated testing and counseling) 

* CITC คอื บรกิารปรกึษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวโีดยผูร้บับรกิารเป็นผูข้อรบั

บรกิาร (client - initiated testing and counseling) หรือทีเ่รียกกันว่าการให้การปรึกษา

และตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ (voluntary counseling and testing: VCT)

การพัฒนาคุณภาพบริการให้ค�าปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

และระบบข้อมูล

ขั้นตอนการใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

PITC/CITC*
ใหการปรึกษากอนตรวจ -> ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี -> ใหการปรึกษาหลังตรวจเลือด

ผลเลือดเปนลบ
ลดความเสี่ยง และติดตาม

เพื่อใหผลเลือดเปนลบ
ตลอดไป

ผลเลือดเปนบวก
สงตอ

• OPD
• IPD
• ANC
• TB clinic
• STI clinic
• อื่นๆ

เขาถึงบริการ
• ตรวจ CD4 
• ยาปองกัน
 OI
• ยาตานไวรัส

จุดเริ่มตน การสงตอ
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บรกิารให้ค�าปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวทีีม่คีณุภาพ (Quality HTC)
หมายถงึ บรกิารทีเ่ข้าถงึสะดวก ตอบสนองความต้องการ เคารพสทิธแิละ

ความเสมอภาค เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี ได้มาตรฐานตามแนวทางของประเทศ  

รวมท้ังบริการน้ีต้องครอบคลมุกลุม่ประชากรหลกั (Key Affected Populations, KAPs) 

ในพื้นที่ทั้งหมดที่สถานบริการรับผิดชอบด้วย

การตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวทีีมี่คณุภาพ (quality testing) คอื การตรวจ

โดยไม่มกีารบงัคับ มีความถกูต้อง ปลอดภยั ใช้ SOP(standard operating procedures) 

ก�ากับ รักษาความลับ ได้ผลการตรวจโดยเร็ว แม่นย�า เชื่อถือได้ และมีระบบประเมิน

คุณภาพห้องปฏิบัติการโดยบุคคลภายนอก (external quality assessment) 

การให้บรกิารปรกึษาทีม่คีณุภาพ (quality counselling) ควรยดึหลกัไม่ตดัสนิ 

เข้าถึงง่าย ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้ให้บริการปรึกษาควรติดตามความรู้ใหม่ๆ   

เกีย่วกบัการป้องกันเอชไอวีอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการค้นหาวิธีลดความเสี่ยงที่

เหมาะสมกบัตนเอง และมรีะบบการส่งต่อทีเ่หมาะสม มัน่ใจได้ว่าผูร้บับรกิารจะยอมรบั

การดูแลและให้ความร่วมมือติดตามรักษาอย่างสม�่าเสมอ

ความครอบคลุม (coverage) ของบริการ หมายถึง กลุ่มประชากรหลัก

ในพื้นท่ีทั้งหมดที่สถานบริการรับผิดชอบ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าถึง

บริการ ซึง่ตามแนวทางการตรวจวนิจิฉยัและการดแูลรักษาผูต้ดิเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วย

เอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรตรวจหาการติดเชื้อ

เอชไอวี ได้แก่ ผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ หญิงตั้งครรภ์ สามีของหญิงตั้งครรภ์ 

ผู้ป่วยวัณโรค ผู้รับบริการมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คู่เพศสัมพันธ์ของ

ผู้ท่ีมีอาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ คูข่องผูต้ดิเช้ือเอชไอว ีผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศ 

เป็นบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากการ 

ปฏบิตังิาน กลุม่ประชากรหลกัท่ีมโีอกาสเสีย่งต่อการรบัและถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ี(KAPs) 

ดงันัน้ระบบบรกิารจงึควรมข้ีอมลูทีส่ามารถบอกถงึปรมิาณการเข้ารบับรกิารของกลุม่

ดังกล่าว สามารถบอกถึงคุณภาพของบริการที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น ร้อยละของ

ผูร้บับริการในกลุม่เหล่านีท่ี้ได้รบับริการปรกึษา ได้ตรวจเอชไอวี และทราบผลการตรวจ

เลือด ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่มาตรวจเลือดซ�้า หรือร้อยละของผู้รับบริการที่ผลเลือด

บวกได้เข้าถึงการรักษา เป็นต้น 

การสร้างระบบบริการที่มีคุณภาพ จึงต้องประกอบด้วย 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (quality improvement: QI) และ ระบบข้อมูลที่ดี
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การพัฒนาคุณภาพบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

การพัฒนาคุณภาพ (quality 

improvement: QI) เป็นกระบวนการที่มี

พลวัต ดั่งวงล้อซึ่งขับเคลื่อนไปด้วยองค์

ประกอบ 5 ประการ (ดงัภาพ) โดยมเีป้าหมาย

เพื่อค้นหารูปแบบวิธีให้บริการ ท่ีจะท�าให้

ผูร้บับรกิารได้รบัสิง่ทีค่วรได้รบัตามมาตรฐาน 

มีความพึงพอใจ ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและ

รกัษาตามแนวทางท่ีเหมาะสมกบัวิถชีีวิตของ

ตนเองได้อย่างสม�่าเสมอ  

นโยบายในระยะเริ่มต้นของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยในกว่าสิบปี

ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การขยายบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่ง

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้มีปัญหาภายในระบบต่อมา

อีกหลายประการซึ่งต้องการการพัฒนาคุณภาพต่อไป

ตัวอย่างปัญหาและการพัฒนาคุณภาพทีพ่ึงประสงค ์ตามองคป์ระกอบของการพัฒนา
คุณภาพ

องค์ประกอบ ตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้น การพัฒนาคุณภาพบริการที่พึง
ประสงค์

วางแผน • ขาดการเชญิทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เข้ามามส่ีวน

ร่วมเป็นทมีน�าการพฒันา ท�าให้

การกระจายของมาตรฐานบรกิาร

ไปไม่ทัว่ถงึ แนวทางต่างๆ ไม่น�า

สู่การปฎิบัติ

• ขาดการก�าหนดบทบาทและ

ความรบัผดิชอบด้านการพฒันา

ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ

• ท�างานพัฒนาแบบไม่มีทิศทาง

• มีทีมน�าการพัฒนา HTC ที่

ประกอบด้วยทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

เหน็ภาพใหญ่ร่วมกนั เหน็ทศิทาง

พัฒนาร่วมกัน คิดร่วมกันได้

• มีการก�าหนดบทบาทและความ

รับผิดชอบด้านงานการพัฒนา 

ของผู ้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ

อย่างชัดเจน

• การจัดการทรพัยากร งบประมาณ 

และคน มีประสิทธิภาพ

วางแผน
(plan)

ประเมิน
(evaluate)

พัฒนา
(improve)

ก�ากับติดตาม
(monitor)

ก�าหนดเป้าหมาย
(def ine)
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องค์ประกอบ ตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้น การพัฒนาคุณภาพบริการที่พึง
ประสงค์

ก�าหนด

เป้าหมาย

• ก�าหนดเป้าหมายไม่ชัด เพราะ

มีหลายเกณฑ์มาตรฐาน หลาย

แนวทาง มคีูม่อืแต่ท�าตามไม่ได้

• ก�าหนดเป้าหมายได้ชัด ตาม

แนวทางการปฏิบัติที่เป็น

มาตรฐานประเทศ ซึง่ควรมีความ

ยืดหยุ่น ปรับใช้ได้ในทุกบริบท

ก�ากับติดตาม • ต้องเก็บตัวชี้วัดมากมาย แต่น�า

มาใช้ได้น้อย

• ผูป้ฎบิตังิาน ไม่สามารถน�าข้อมูล

ประจ�าที่ท�าอยู่แล้วมาวิเคราะห์

ได้

• ขาดพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์

• ระบบติดตามข้อมูลไม่ดี

• เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม เก็บ

ข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น

• น�าข้อมลูประจ�า มาวเิคราะห์ได้ 

โดยไม่ต้องเก็บเพิ่ม

• มีการวิเคราะห์ข้อมูลสม�่าเสมอ

• วางระบบติดตามที่สม�่าเสมอ 

และท�าได้จริง

ปรับปรุง

พัฒนา

• ใช้ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน

ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

• เห็นปัญหาชัดจากการน�าข้อมูล

จริงมาวิเคราะห์และหาแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนา

• การวางแนวทางแก้ปัญหา มี

การจัดล�าดับความส�าคัญ และ

แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

ประเมิน • ขาดการประเมนิว่ารปูแบบบรกิาร

ต่างๆ ที่ท�าอยู่ ดีอย่างไร ไม่ดี

อย่างไร แก้ไขปัญหาใดได้บ้าง 

มีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง

• ขาดโอกาสในการรับรู้ และ

แบ่งปัน best practice รูปแบบ

บริการที่ดี

• ประเมินว่ารูปแบบบริการต่างๆ 

ที่ท�าอยู่ ดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร 

รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบบริการที่ได้ท�าไปแล้ว 

สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่

คาดหมายหรือไม่ อย่างไร

• มีพื้นที่ในการแบ่งปัน best 

practice รปูแบบบริการทีดี่ เพือ่

กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



161

องค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี(10)

1. การวางแผน สิ่งที่ควรพิจารณา ได้แก่ 

1.1 การสร้างภาวะผู้น�าร่วมของคณะท�างานคุณภาพ ให้เห็นภาพใหญ่ 

ร่วมกัน เห็นทิศทางพัฒนาร่วมกัน และคิดร่วมกันได้ อันจะน�าไปสู่ความรู้สึกเป็น

เจ้าของ และการเสนอความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกฝ่าย

คณะท�างานคุณภาพ ควรประกอบด้วยผู้เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(stakeholders) ผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับ อาจเป็นคณะท�างานที่มีอยู่ในระบบหรือ

แต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษ สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการท�างานร่วมกัน คือ ประชุมร่วมกัน

เป็นประจ�าสม�่าเสมอในบรรยากาศที่ดี 

หน้าที่หลักของคณะท�างานนี้คือ 

o น�าข้อมูลปัจจุบันมาทบทวน ค้นหาปัญหา

o ก�าหนดทิศทางพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

o ก�าหนดตัวชี้วัดคุณภาพ 

o ก�าหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

o จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาที่ต้องพัฒนาคุณภาพ

o จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

1.2  การก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบด้านงานการพัฒนาของ  
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น บุคลากรในโรงพยาบาล นอกจากท�างาน

ตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องท�าหน้าที่จัดระบบข้อมูลที่ดี รวบรวมข้อมูล ก�ากับติดตาม

ตัวชี้วัด จัดท�ารายงานให้คณะท�างานคุณภาพ รวมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้เกิด

การประชมุสม�า่เสมอ และส่งเสรมิการประสานความร่วมมอืจากหลายๆ ฝ่าย ส่วนผูท้ี่

ปฎิบัติงานในชุมชน มีหน้าท่ีน�าแนวทางการพัฒนาที่มาจากความเห็นร่วมของคณะ

กรรมการลงสู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจต่อผู้รับบริการ รวมทั้งเก็บข้อมูลในส่วนที่

รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ ส่งข้อมูลตรงเวลา เป็นต้น
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1.3  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ อุปสรรคที่ส�าคัญของการพัฒนา

คุณภาพ คือ ขาดความยั่งยืน อันเกิดจากหลายเหตุปัจจัย เช่น การเร่งการกระจาย

บริการที่เร็วเกินไป ท�าให้ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจเหตุผลและไม่รู้สึกเป็นเจ้าของงาน หรือ

แม้แต่การท�างานพัฒนาแบบ stand-alone ท�าให้ขาดการมีส่วนร่วมจากพื้นที่หรือ   

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ในระยะยาวย่อมน�ามาซ่ึงความอ่อนล้าหมดไฟ (burnout) ต้องเปล่ียน

คนท�างานในที่สุด เป็นต้น ดังนั้น โจทย์ส�าคัญของคณะท�างานคุณภาพคือ ท�าอย่างไร

ผู้ปฏบัิตงิานระดบัต่างๆ จะมทีศันคตทิีด่ต่ีอการพัฒนา รวมท้ังมสีมรรถนะในการท�างาน

ร่วมกับผู้อืน่ สามารถท�าให้ทกุฝ่ายเตม็ใจเข้ามามส่ีวนร่วมในงาน เกดิบรรยากาศของ

ความสร้างสรรค์และได้ผลลัพธ์เป็นบริการที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 

1.4  การเสริมสมรรถนะและทักษะที่จ�าเป็นแก่บุคลากรระดับต่างๆ ทักษะ

ท่ีจ�าเป็นในการท�างานคณุภาพในบคุลากรแต่ละระดับมคีวามแตกต่างกัน การได้เรียนรู้

ทกัษะทีจ่�าเป็น ช่วยให้บคุลากรมีสมรรถนะในการท�างานได้ดขีึน้ เป็นปัจจยัทีส่�าคญัของ

การท�างานคุณภาพทียั่งยืน ลดความทุกข์จากการท�างาน บรรเทาปัญหาการหมดไฟ 

(burnout) ของบุคลากรได้อีกด้วย 

2. การก�าหนดเป้าหมาย 

แนวนโยบายด้านเอดส์ในปัจจบุนัมุง่ทศิทางสู่เป้าหมายทีเ่ป็นศนูย์ บริการ

การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (HTC) นับเป็นส่วนส�าคัญของ

เป้าหมายนี ้กล่าวคอื บรกิารทีม่คีณุภาพและครอบคลมุ ย่อมท�าให้กลุม่ประชากรหลกั

มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและสมัครใจตรวจ

โดยสม�า่เสมอ อนัเป็นการเพิม่จ�านวนผูรู้ส้ถานะการตดิเชือ้และน�าเข้าสูก่ารรกัษาด้วย

ยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ เป็นการลดการเสียชีวิตจากเอดส์และลดการแพร่เชื้อ 

นอกจากทศิทางร่วมของประเทศคอืการมุง่สูเ่ป้าหมายทีเ่ป็นศนูย์แล้ว ควร

มีการก�าหนดเป้าหมายตามสภาพปัญหาของพืน้ทีด้่วย ในปัจจบุนัมกีารพฒันาวธิกีาร

ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวทีีม่คีวามยดืหยุน่มากขึน้ เช่นการท�า 

Couple counselling ใน ANC clinic และ STI clinic การเปิด Drop-in center หรือ

ศนูย์ outreach ในชมุชนเพือ่เพิม่การเข้าถงึของกลุม่ประชากรหลกั การเพิม่สมรรถนะ

ของเครือข่ายแกนน�า ผู้ติดเชื้อและ NGO ในการให้ค�าปรึกษา รวมทั้งมีเทคโนโลยีใน
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การตรวจหาการติดเชื้อใหม่ๆ เช่น การตรวจด้วยตนเอง (self test) การตรวจรู้ผลใน

วันเดียว (same day result) ซึ่งเทคนิควิธีการเหล่านี้ อาจน�ามาพิจารณาปรับใช้ตาม

บริบทของพื้นที่ได้   

ส่วนกลางได้ด�าเนินการปรับแนวทางการปฏิบัติการให้บริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ระดับประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักฐาน

เชงิประจกัษ์ และด�าเนนิการเผยแพร่แนวทางนีเ้ป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ดงัน้ัน

คณะท�างานพัฒนาคุณภาพในทุกสถานบริการ จึงควรน�าแนวทางนี้มาใช้ เพื่อการ

ก�าหนดเป้าหมายการท�างานได้อย่างชัดเจนขึ้น

 

3. การก�ากับติดตาม

การก�ากับติดตามคุณภาพการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ 

เอชไอวเีป็นสิง่จ�าเป็น เพราะหากขาดการก�ากบัตดิตาม ผูป้ฏบิตัิในระดบัสถานบรกิาร 

ผูป้ฏบิตังิานในระดบัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนได้ส่วนเสยี ย่อมไม่สามารถ

ทราบได้ว่า บริการนั้นได้คุณภาพตามแนวทางประเทศหรือไม่

 ขั้นตอนของการก�ากับติดตามได้แก่

3.1  การก�าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ ตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีก�าหนดขึ้น ควร

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และสามารถใช้ก�ากับติดตามการให้บริการตามปกติ

ได้ด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพที่ดี ควรสามารถแสดงให้เห็นว่าควรปรับปรุงคุณภาพในด้าน

ใด และที่ส�าคัญควรเป็นตัวชี้วัดที่สามารถก�ากับติดตามได้เป็นประจ�า โดยไม่เป็นการ

เพิ่มภาระงานจนเกินไป 

3.2  การวิเคราะห์และใช้ข้อมูล ข้อมูลการให้บริการปรึกษาและตรวจหา

การตดิเชือ้เอชไอว ีสามารถรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เช่น บนัทกึข้อมลูห้องให้บรกิาร

ปรกึษา บนัทกึข้อมลูห้องปฏบิติัการ การส�ารวจความคดิเห็นผูร้บับรกิารหลงัรบับรกิาร 

และการใช้เครือ่งมอืประเมินตนเองของผูใ้ห้บรกิาร เป็นต้น จากนัน้น�าข้อมลูท่ีรวบรวม

ได้มาวิเคราะห์ แล้วแสดงเป็นกราฟ ตาราง และแผนผัง ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณและ

คณุภาพของการบรกิารในช่วงระยะเวลาหนึง่ๆ เม่ือการวเิคราะห์และการตดิตามข้อมลู

มีระบบระเบียบมากขึ้น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพจะสามารถระบุปัญหาต่างๆ ได้

ชัดขึ้นโดยล�าดับ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าข้อมูลมาใช้ การร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล 

การคิดร่วมกันของคณะกรรมการเพื่อประเมินระบบและร่วมหาทางพัฒนาบริการ จะ

ส่งผลต่อดีต่อการพัฒนาระบบในภาพรวม 

3.3  การสนับสนุนและนิเทศงาน การก�ากับติดตามดูแลที่ผ่านมา มักจะ

เน้นด้านปริมาณ (จ�านวนการเข้ารับการตรวจ) มากกว่าคุณภาพ จึงส่งผลต่อการ

ปรับปรุงผลงาน (performance improvement) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น บทบาทส�าคัญ

ของผู้นิเทศติดตาม คือ การสนับสนุน ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ให้บริการ และ    

ทีมพัฒนาคุณภาพ ณ จุดให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้ง

ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

และต้องใช้ทักษะและความรู้ ความช�านาญเฉพาะ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาที่

ได้รับการอบรมตามมาตรฐานเท่านั้นที่สามารถด�าเนินการได้ 

การก�าหนดรูปแบบการนิเทศงานให้บริการปรึกษาเอชไอวี ควรระบุให้

สอดคล้องกบับรบิทของประเทศ การสนบัสนนุทีด่จีะกระตุน้ผูใ้ห้การปรกึษาเหน็คณุค่า

ของการท�างาน และคงคุณภาพของการบริการไว้ อย่างไรก็ดี สถานบริการสุขภาพ 

ควรให้ความส�าคัญและด�าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการท�างาน 

(burnout) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการให้บริการปรึกษา 

เพื่อลดจ�านวนการลาออกของเจ้าหน้าที่ และช่วยให้บริการมีความยั่งยืน

4. การปรับปรุงพัฒนา

ผู้ให้บริการทุกระดับควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างานพัฒนา

คุณภาพ โดยพ่ีเลี้ยงหน่วยงานส่วนกลางและระดับเขตต้องเข้ามามีบทบาทในการ    

ส่งเสริม สนับสนุน นอกจากการเสริมศักยภาพในการท�างานเฉพาะด้านแล้ว จ�าเป็น

ต้องมทัีกษะในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ ทกัษะการเกบ็ข้อมลู การใช้ข้อมลู การวเิคราะห์

ข้อมูล เป็นต้น เมื่อคณะท�างานพัฒนาคุณภาพเห็นปัญหาชัด จากการน�าข้อมูลจริง

มาวิเคราะห์ แนวทางปรับปรุงพัฒนาที่ร่วมกันคิดและมีการจัดล�าดับความส�าคัญที่ดี 

ย่อมสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นมากขึ้นโดยล�าดับ 
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ผู้ให้บริการเองควรมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะร่วมกันสร้างและหล่อเล้ียง

วฒันธรรมคณุภาพในองค์กรของตน โดยสมาชกิของคณะท�างานคณุภาพ ควรพยายาม

ท่ีจะส่งเสริมบรรยากาศของการท�างานร่วมกัน เพื่อเข้าใจความต้องการและความ  

คาดหวงัของผู้รบับรกิาร วิเคราะห์วิธีการท�างาน ขัน้ตอนและระบบต่างๆ รวมท้ังพฒันา 

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงผลงาน เมื่อคณะท�างานคุณภาพมีความมั่นใจและมีทักษะ

การพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบเพิ่มขึ้น กรอบงานและจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

คณุภาพก็จะชดัเจนมากขึน้ด้วย วฒันธรรมคณุภาพท่ีท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพจะแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของ  

สถานบริการสุขภาพได้ ซ่ึงความสามารถในการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น

เหมาะสมนี้ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพที่แท้จริงของทีมท�างานคุณภาพ 

5. การประเมิน

ความตระหนักจะเป็นตัวกระตุ้นที่ส�าคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานดีขึ้น    

ส่วนกลางมีหน้าท่ีประเมินว่ากลุ่มผู้ให้บริการ รูปแบบบริการต่างๆ ที่มีอยู่ มีข้อดี

อย่างไรไม่ดีอย่างไร จัดให้มีพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน best practice   

รูปแบบบริการที่ดี น�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวบรวมบทเรียน และเผยแพร่ไปยังผู้ให้

บริการในระดับพื้นที่ การจัดให้มีสถานบริการสาธิต หรือลงตรวจเยี่ยมสถานบริการที่

มีผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จะช่วยกระตุ้นสถานบริการเหล่าน้ันให้ยก

ระดับมาตรฐานของตนเอง

ระบบข้อมูลการให้บริการปรึกษา

ข้อมูลการให้บริการปรึกษา หมายถึง เนื้อหา ข้อความ ของผู้รับบริการ

ในเร่ืองการรบับรกิารปรกึษาที่ได้จากการบนัทกึของผูใ้ห้บรกิาร ซึง่เป็นข้อมูลทีม่คีวาม

เฉพาะเจาะจงและพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาแต่ละเรื่อง
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วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูล

1. เพ่ือตอบค�าถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษา หรือการ

รายงานทางระบาดวิทยา เช่น จ�านวนผู้รับบริการที่ได้รับการแจ้งผลการตรวจหาการ

ติดเชื้อเอชไอวี จ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

2. เพื่อช่วยในการติดตามก�ากับและประเมินผล ในบางกรณีอาจมีการ

เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย

การเกบ็ข้อมลูขึน้กบัวตัถปุระสงค์ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมลูที่ได้จาก

การออกแบบที่ดีจะสามารถเชื่อมโยงผลลัพท์จากการให้บริการในระบบบริการปกติ 

หรือจากการศกึษาวิจยัมาสูแ่นวทางปฏบิตัิในระบบบรกิารปกตไิด้ และช่วยให้เกดิการ

พฒันาระบบบริการปรกึษา โดยเฉพาะในประเทศทีม่ีทรัพยากรจ�ากดั เชน่ ในประเทศ

ที่มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในระดับต�่า (Low Prevalence) ควรให้ความส�าคัญเป็น

พิเศษกับกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสรับเชื้อเอชไอวี เช่น กลุ่มตั้งครรภ์ กลุ่มวัยรุ่น

การเก็บข้อมูลในการติดตามก�ากับ และประเมินผล จะช่วยอธิบายสภาพ

ปัญหาและสะท้อนให้เห็นถึงระบบบริการ คุณภาพบริการและความสามารถของผู้ให้

บริการ ในการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร เรือ่งการให้การปรกึษา ข้อมลู

ที่ได้จากการติดตามก�ากับ และประเมินผลจะช่วยในการวางแผนการด�าเนินงาน     

รวมถึงการจัดรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

การวัดผลลัพธ์ในการให้บริการปรึกษา

กรมสุขภาพจิต UNAIDS และ WHO ได้พัฒนาตัวชี้วัดของบริการปรึกษา

และตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี(HCT) ในปี 2540 และมข้ีอแนะน�าว่า ควรเลอืกตวัช้ีวดั

ท่ีง่ายในการเก็บข้อมูล และการวัดผลไม่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย เป็นข้อมูลที่มีอยู่ใน

ระบบบริการปกติและเป็นรูปธรรม ในการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดจะส่งผลต่อแนวทาง

ปฏิบัติในเรื่องระบบบันทึกบริการ แบบฟอร์มการบันทึก การจัดเก็บ ระยะเวลาในการ

เก็บข้อมูล การวัดผลในเชิงปริมาณ ซึ่งต้องมีความชัดเจน
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การพัฒนาแบบบันทึกบริการปรึกษา

การออกแบบบันทึกมีความส�าคัญเพื่อจะได้มั่นใจว่าข้อมูลที่จ�าเป็นและ

ส�าคัญในเรื่องนี้ได้รับการจัดเก็บ การออกแบบบันทึกมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

1. ไม่เก็บข้อมูลมากเกินไปในแบบบันทึกเดียว ซึ่งจะท�าให้พลาดต่อการ

ตรวจสอบได้ง่าย

2. ตรวจสอบข้อมูลที่ตอบไม่ครบสมบูรณ์หรือการใช้ค�าตอบต่างๆ

3. ค�าตอบควรมีความหมายเหมือนกัน เช่น ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่ระบุ

เป็นต้น

4. ควรมีค�าอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับแบบฟอร์มแนบไว้ด้วยกัน

ข้อมูลที่ควรบันทึกในการให้บริการปรึกษา

ข้อมูลที่ควรบันทึกในการให้บริการปรึกษา ขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อ    

ผลลัพท์ท่ีเราต้องการจากการให้บริการ และวิธีการวัดผล ซ่ึงจะช่วยให้เราทราบว่า  

เราควรบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลในการติดตามในเรื่องใดบ้าง

•  ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. ข้อมลูทัว่ไปของผูร้บับรกิารปรกึษา ได้แก่ อาย ุเพศ อาชพี ระดบัการ

ศึกษา ที่อยู่

2. ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร   

3. ข้อมูลเฉพาะในการรับบริการ ได้แก่ สาเหตุการมารับบริการตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีพฤติกรรมเสี่ยง ประวัติการแสดงอาการ และการเจ็บป่วยด้วยโรค

ท่ีมคีวามสมัพันธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอวีหรอืโรคเอดส์ เช่น โรควัณโรค โรคตดิเชือ้ทาง

เพศสัมพันธ์

4. ประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆ

5. การแสดงความยินยอม ตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีโดยสมคัรใจ ทาง

วาจา หรือโดยเอกสาร

6. ชนิดของการบริการ CITC และ PITC

7. ระยะเวลาของการรับบริการ



168

• ข้อมูลการให้การปรึกษา ประกอบด้วย

ข้อมูลการให้การปรึกษา เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียด ในกรณีที่มีการศึกษา

เฉพาะทีต้่องพัฒนาในเชิงคณุภาพ ได้แก่ข้อมูลกระบวนการให้การปรกึษาซึง่เป็นข้อมลู

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในระหว่างการให้บริการ เช่น เนื้อหาการพูดคุยในกระบวนการ

ปรึกษา รูปแบบการให้การปรึกษา การตัดสินใจของผู้รับบริการต่อปัญหาที่มารับการ

ปรึกษา เป็นต้น

• ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผล

ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผลมีความส�าคัญ จะช่วยให้ทราบถึงอัตราการ 

ขาดนัดโดยเฉพาะ ในการแจ้งผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สาเหตุการขาดนัด 

ทั้งในระบบบริการปกติและในการศึกษา

• การเก็บข้อมูลที่ดี ประกอบด้วย

1. ถามค�าถามที่ตรงประเด็นและชัดเจน กับข้อมูลที่ต้องการจะเก็บ

2. มีข้อมูลที่ผิดพลาดน้อยที่สุด และตอบทุกค�าถาม

3. ข้อมูลถูกต้อง แม่นย�า

4. ใช้ชุดข้อมูลแบบเดียวกันกับผู้รับบริการแต่ละคน

ข้อมูลที่จ�าเป็นในการบันทึกบริการปรึกษาและตรวจเลือด มีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

 - รหัสผู้รับบริการ (HN/code) 

 - เพศ

 - อายุ

 - อาชีพ

 - สถานภาพสมรส

 - ที่อยู่ปัจจุบัน

 - วันที่ให้บริการปรึกษา Pretest Counseling 

 - วันที่ให้บริการปรึกษา Posttest Counseling
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2. ประเภทผู้มารับบริการ

 - หญิงตั้งครรภ์: ฝากครรภ์ หรือ มาคลอด

  • สามีของหญิงตั้งครรภ์

 - วางแผนครอบครัว: วางแผนตั้งครรภ์ หรือวางแผนแต่งงาน

 - มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ หรือป่วยเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

 - ผู้ป่วยวัณโรค

 - มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  • เป็นคู่เพศสัมพันธ์ของผู้ที่มีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 - กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

  • หญิงให้บริการทางเพศ

  • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

  • ผู้ใช้สารเสพติด

    ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

  • แรงงานกลับถิ่นฐาน

 - กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี 

 - เป็นบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือด/สารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ

เอชไอวีจากการปฏิบัติงาน

 - ตรวจสุขภาพ

 - ผูร้บับรกิารขอตรวจเอชไอวด้ีวยสาเหตตุ่างๆ เช่น ท�าประกันชีวติ/ 

สมัครงาน/ขอใบรับรองแพทย์ 

3. ข้อมูลการให้บริการปรึกษา

 - การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

 - ความเสี่ยงในระยะ window period 

 - ข้อมูลที่ให้กับผู้รับบริการโดยย่อ

 - การยินยอมตรวจเลือด (consent)

 - การรับทราบผลเลือด

 - การนัดตรวจเลือดซ�้า

 - ชื่อผู้ให้บริการปรึกษา
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4. ข้อมูลการให้บริการตรวจเลือด

 - ผลการตรวจเลือด

 - วิธีการตรวจ

 - วันที่ตรวจ

 - ผู้ตรวจ

การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบบรกิารสาธารณสขุได้น�าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ในการบนัทกึบรกิาร

และจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากผู้รับบริการมีปริมาณมากข้ึน เพ่ือความสะดวก ความ 

คล่องตัว ในการรองรับปริมาณข้อมูลของผู้รับบริการ และลดภาระในการเก็บเอกสาร 

การด�าเนินการในลักษณะนี้ ถ้าไม่รัดกุมหรือระมัดระวังเพียงพอ ในเรื่องการเข้าถึง

ข้อมลู สามารถส่งผลให้ข้อมลูส่วนบคุคลของผูร้บับรกิาร โดยเฉพาะผูท่ี้ได้รบัการตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองพฤติกรรมเส่ียงส่วนบุคคล 

สถานการณ์ บคุคลแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่ง ความลบัในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

รวมไปถึงผลการตรวจเลือด อาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง และเกิดความ 

เสียหายและละเมิดสิทธิผู้รับบริการ จนเกิดปัญหาตามมาได้ 

เป้าหมายของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ควรอยู่บน

พื้นฐานของสิทธิผู้รับบริการ และความสมดุลของการไม่ละเมิดสิทธิและเปิดเผย   

ความเป็นส่วนตัวของบุคคล การพัฒนา แนวทางในการรักษาความลับ และปกป้อง

ความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเปราะบาง ค�านึงถึง

ประเด็นหลัก ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 3 ประการ ได้แก่

1. ความเป็นส่วนตัว (privacy) การรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล 

เกีย่วข้องกบัเรือ่งของกฎหมายและจรยิธรรม แนวคดิทางกฎหมายกล่าวถงึเรือ่ง การ

ป้องกันทางกฎหมายที่จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลของบุคคล โดยรวมถึง

เรื่องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลไว้ด้วย

2. ความลับ (confidentiality) เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในการปกป้อง

ข้อมูลเฉพาะบุคคล ทั้งเรื่องการจัดเก็บ การส่งต่อ และการใช้ข้อมูลเพื่อที่จะป้องกัน

การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม การพัฒนานโยบายเร่ือการรักษาความลับ และ
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สาเหตุการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ  1. ฝากครรภ

 3. วางแผนแตงงาน

 4. วางแผนตั้งครรภ

 5. มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี

 6. แพทยสงตรวจเอชไอวี

 7. มีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 8. เปนคูของผูที่มีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 9. เปนคูของผูติดเชื้อเอชไอวี

 10. ผูปวยวัณโรค

 11. ตรวจเลือดซ้ำ

ตรวจเอชไอวีกอนผาตัด

 13. ถูกลวงละเมิดทางเพศ

 14. มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน

 17. มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน

 19. ตรวจสุขภาพ

 20. สมัครงาน ทำประกันชีวิต เตรียมบวช ขอใบรับรองแพทย

อื่นๆ
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แนวทางการด�าเนนิการควรมกีารอภปิรายพจิารณาร่วมกนั เพือ่หาแนวทางทีส่ามารถ

ปฏิบัติได้จริง ภายใต้ระบบข้อมูลทางสาธารณสุขที่มีอยู่ ทั้งประเด็นทางกฎหมายและ

จริยธรรมที่ระบุไว้ในข้อ 1 เรื่องความเป็นส่วนตัว

3. ความปลอดภัย (security) เป็นการท�างานเชิงระบบที่ประกอบด้วย

เรื่องต่างๆ ได้แก่ วิธีการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

และแนวทางการปฏบิตัเิพ่ือปกป้องข้อมลู รวมถงึระบบข้อมลูการบรกิารด้านเอชไอว/ี

เอดส์

ความปลอดภยั ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูโดยไม่ต้ังใจหรือการเปิดเผยโดย

เจตนามุ่งร้าย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางระบบ 

เช่น ระบบล้มเหลว หรือความผิดพลาดของผู้ใช้ระบบ เป็นต้น

ตวัอย่างการเก็บน�าข้อมูลมาวเิคราะห์และมาปรบัเป็นตัวช้ีวดัคณุภาพเพือ่พฒันาคณุภาพ

รพ. A น�าข้อมูลการตรวจเอชไอวีจากห้องปฏิบัติการมาดู พบว่าทั้งปีมีผู้

มารบับรกิารทัง้สิน้ 1,800 ราย แต่ว่าเมือ่ดสูดัส่วนของสาเหตกุารมาตรวจเอชไอวแีล้ว 

พบว่าส่วนใหญ่มาจากการตรวจก่อนการผ่าตัด

 

และเมื่อวิเคราะห์ลงรายละเอียดพบว่า ในปี 2554 มีผู้ที่ผ่านการ Pretest 

counseling เพียงร้อยละ 70 และได้รับการ posttest counseling ร้อยละ 70 เท่ากัน 

แสดงถึงว่ามีผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดโดยไม่ผ่านการให้การปรึกษาเลยร้อยละ 30       
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ดังนั้นจึงควรหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษา และน�ามาพัฒนา

คุณภาพ เพื่อลดจ�านวนผู้ไม่ได้รับการ Pretest counseling ก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็น 

กลุ่มท่ีตรวจก่อนผ่าตัดหรือตรวจ Emergency ก่อนท�าหัตถการ ได้เริ่มน�าข้อมูลนี้   

มาชี้แจงกับทีมให้การปรึกษาใน รพ. และปรับปรุงงานการให้การปรึกษา

 

ตัวอย่างการพัฒนาคุณภาพจากแบบสะท้อนตนเอง (self reflection) 

ในรปูแบบของการส�ารวจเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้การปรกึษา ซึง่อาจจะส�ารวจนานๆ

ครั้ง เช่น สองปีครั้ง
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หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

คลินิกใหการปรึกษา

คลินิกผูปวยนอก

ผูปวยใน (IPD)

คลินิกฝากครรภ (ANC)

คลินิกรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี
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ตัวอย่างจาก counselor survey รพ. B

เจ้าหน้าที่ให้การปรกึษาจ�านวน 118 คน จากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่

อยู่ที่ผู้ป่วยใน แต่ในกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์การท�างานที่น้อยกว่า 2 ปีเป็นส่วนใหญ่ 

พบว่าได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการให้การปรึกษามาแตกต่างกัน สามารถน�ามา

พิจารณาความต้องการของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ได้ต่อไป เป็นต้น

 

ตัวอย่างการน�าข้อมูลจากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมา
พัฒนาคุณภาพ จ�านวน 90 รายก่อนการให้การปรึกษา

จากการส�ารวจพบว่า ผู้มารับบริการมีความไม่มั่นใจในเรื่องเกี่ยวกับการ

รักษาความลับมากที่สุด จึงควรมชน�ามาวิเคราะห์หาเสตุว่าเพราะเหตุใด และพัฒนา

เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ เป็นต้น  
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ในรอบ 5 ปที่ผานมา ไดรับการอบรมในหัวขอ
Basic counseling

ARV Counseling

การใหบริการปรึกษา TB/HIV

เพื่อเปดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวี

เพื่อเปดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก

เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี

การใหบริการปรึกษา ครอบครัว

การใหบริการปรึกษา แบบคู

การใหบริการปรึกษา ผูปวยระยะสุดทาย

การสรางความรวมใจในการกินยาตานไวรัส
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รอยละของผูรับบริการที่ตอบคำถามวาใช
 1. ความรู HIV / AIDS / STI / TB

 2. การถายทอดเชื้อ

 3. การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

 4. วิธีการตรวจเลือด

 5. ประโยชนของการตรวจเลือด

 6. การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย

 7. สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง

 8. การรักษาความลับ

 9. ความหมายของผลเลือด

 10. ประเมินผลเลือดของตนเอง

 11. การรักษาดวยยาและดูแลตอเน��องในผูที่ติดเชื้อ

 12. ความมั�นใจในการรักษาความลับของผลเลือด

 13. ขอมูลที่ไดรับชวยในการตัดสินใจ

 14. เวลาที่ใชในการพูดคุยเพียงพอ

 15. ความพึงพอใจในบริการปรึกษา
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จากการท่ีในปัจจุบนั การทราบสถานะการตดิเชือ้เอชไอวีด้วยการรับบรกิาร

ปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวต้ัีงแต่ในระยะเร่ิมแรก จะเป็นโอกาสของผูต้ดิเชือ้

เอชไอวจีะได้ทราบแนวทางการรกัษาสขุภาพ การป้องกนัและการเข้าถงึบรกิารสุขภาพ 

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและการรกัษาโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส การรกัษาด้วยยาต้านไวรสั 

รวมท้ังเข้าถงึบรกิารด้านสวัสดกิารสงัคมต่างๆ อย่างเหมาะสมตัง้แต่เนิน่ๆ อนัจะเป็น 

การลดการเจ็บป่วย ลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งลดปัญหาและผลกระทบจาก

ปัญหาโรคเอดส์    

ทั้งนี้ การบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย   

ท่ีผ่านมา เป็นบรกิารในลกัษณะตัง้รบั โดยจดับรกิารในรปูแบบการตรวจหาการตดิเชือ้

เอชไอวโีดยความสมคัรใจด้วยตนเอง (CITC) และบรกิารทีบ่คุลากรสขุภาพเป็นผูเ้สนอ

บริการ (PITC) ในกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม โดยเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการใน

หน่วยบริการสุขภาพตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่

 

แนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงบริการเพื่อรองรับบริการสุขภาพด้านการ
ป้องกันและการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  

จากการที่ในอดตี หลงัจากผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีได้รับการปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีและได้รับทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว จะได้รับข้อแนะน�า

ในประเด็นการรักษาสุขภาพ การดูแลตนเอง การรับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ

และการป้องกันโรคติดเช้ือฉวยโอกาส โดยได้รับข้อแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลรักษา

สขุภาพด้วยตนเอง การป้องกนัโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส การรบับรกิารดแูลที่โรงพยาบาล

ในคลินิกเอชไอวี หรือ Day Care Center เพื่อติดตามระดับ CD4 เป็นระยะๆ และ

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเช้ือเพื่อการดูแลแบบองค์รวม และเมื่อผู้รับบริการมี

ระดับ CD4 อยู่ในเกณฑ์การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ก็จะได้รับการตรวจสุขภาพและ 

รับยาต้านไวรัส รวมทั้งได้รับการติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  

แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี
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แต่ในเวลาเดียวกัน ผู้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงจ�านวนมากไม่เคยได้รับบริการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ไม่มีอาการป่วย 

สุขภาพแข็งแรง ไม่ทราบถึงความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีของตนเอง ไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง หรือประเมินความเสี่ยงไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจหรือ

ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี มีความกังวลใจ

หรือไม่เชื่อม่ันในบริการเรื่องการรักษาความลับ เป็นต้น ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งจึงไม่

สามารถมารับบริการป้องกันและบริการสุขภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยจะมาพบ

แพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพมีระดับ CD4 ที่ค่อนข้างต�่า หรือเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน  

จึงมีผลต่อสุขภาพและการรักษาด้วยยาต้านไวรัส รวมทั้งคุณภาพชีวิต โดยมักพบว่า

เมื่อรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะไม่สามารถทนต่ออาการข้างเคียง (side 

effect) บางรายมีอาการเพิ่มมากขึ้นจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อเชื้อโรคต่างๆ เมื่อมี

ภูมิต้านทานมากขึ้น (Immune reconstitution syndrome) มีผลท�าให้เกิดการขาดยา 

การรักษาไม่ได้ผลและบางรายเสียชีวิต โดยปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ หากได้

รับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆ

ดงันัน้  กระทรวงสำธำรณสขุ จงึมแีนวคดิในกำรส่งเสริมให้ประชำชนหรือ

กลุม่ประชำกรทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งได้มีโอกำสเข้ำสูร่ะบบบรกิำรสขุภำพ ได้รบักำรตรวจ

วินิจฉัยและทรำบสถำนกำรติดเช้ือเอชไอวีแต่เนิ่นๆ เพ่ือสามารถเข้ารับบริการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงที่มีระดับภูมิคุ้มกัน CD4 สูงกว่า   

350 cells/mm3 ตามเกณฑ์การรบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรัส โดยให้มกีารส่งเสริมการ

เข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจด้วยตนเอง 

(CITC) และบรกิารท่ีบคุลากรสขุภาพเป็นผูเ้สนอบรกิาร (PITC) ในประชากรกลุม่ต่างๆ 

โดยพิจารณาการจัดบริการตามบริบทของสังคม ชุมชนในแต่ละพื้นที่   

แนวทางการส่งเสริมการเข้าถงึบรกิารปรึกษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี

หน่วยงานและผูเ้กีย่วข้องกบังานบรกิารดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีผูป่้วย

เอดส์ ควรร่วมพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการส่งเสริม

การเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี โดยมีหลักการและกลวิธี

ด�าเนินงาน ดังนี้ 
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1. จัดบริการที่เป็นมิตร (friendly service)

จากข้อจ�ากดัทีก่ารบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวทีีแ่ต่เดมิ

เป็นไปในเชงิตัง้รบั ผูร้บับริการส่วนหน่ึงมคีวามรูส้กึไม่ม่ันใจในบริการทีม่รีะบบซบัซ้อน 

รู้สกึไม่สะดวก รูส้กึไม่เป็นมติร และขาดแรงจงูใจให้เข้ารบับริการ หน่วยบรกิารสขุภาพ

จึงควรปรับปรงุบรกิารให้มคีวามเป็นมติรมากข้ึน โดยศึกษา 1) ความต้องการของกลุ่ม

ผู้รับบริการเกี่ยวกับบริการ 2) รูปแบบและปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึง

บริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 3) ศึกษาปัจจัยที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคของการเข้าถึง

บริการ  ซึง่หน่วยบรกิารสขุภาพสามารถด�าเนินงานโดยแต่งตัง้คณะท�างานพัฒนางาน

บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือให้แผนกที่เก่ียวข้องกับการจัด

บริการได้ทบทวนระบบบรกิารปรกึษา ระบบการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบัิตกิาร ระบบ

การรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อ บทบาทกลุม่/เครอืข่ายผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีและชมุชน 

เพือ่เป็นข้อมลูในการพจิารณาแนวทางการจดับรกิารทีเ่ป็นมติรและส่งเสรมิการเข้าถงึ

บริการ 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะการให้บริการในลักษณะที่เป็น

มิตร เข้าใจกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ทั้งด้าน วิถีชีวิต สังคม จิตใจ และแนวทางการ

ให้บริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เข้าถึงยากและมีความอ่อนไหว

- จัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม สถานที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวี ควรมีความเป็นสัดส่วน สามารถพูดคุยเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่มี

ความละเอยีดอ่อนได้ อากาศถ่ายเทสะดวก มอีปุกรณ์ และสือ่ทีจ่ดัวางอย่างเหมาะสม 

แต่ควรเป็นสถานที่เข้ารับบริการได้สะดวก เช่น มีป้ายแสดงเวลาให้บริการ เป็นต้น

- มรีะบบการเกบ็รกัษาความลบัของผูร้บับรกิารอย่างเป็นระบบ และให้

ผู้รับบริการได้รับทราบและเกิดความเชื่อถือ เนื่องจากอุปสรรคประการส�าคัญในการ

เข้าถงึบรกิารเกีย่วกบัโรคเอดส์ คอืความกงัวลใจว่าข้อมลูส่วนตวัของตนจะถกูเปิดเผย 

- จัดระบบบริการที่มีความสะดวก เข้าถึงง่าย ได้แก่

 o จัดช่องทางพิเศษส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการปรึกษาและ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน

บรกิารเพือ่การรกัษาความลบัได้ง่ายข้ึน หน่วยบรกิารสขุภาพบางแห่งได้จัดท�าช่องทาง

บริการที่สะดวกรวดเร็ว (ช่องทางด่วน) ส�าหรับผู้มารับบริการที่ได้รับบัตรนัดพิเศษ 
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(Green Card) จากการประชาสมัพนัธ์บรกิารปรกึษานอกสถานที ่ซึง่ได้รบัการประเมนิ

ว่าสะดวกและท�าให้มีการเข้ารับบริการมากขึ้น

 o จัดบริการส่งต่อและประสานบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งานบริการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี เป็นเพยีงจดุบรกิารเร่ิมต้นของบริการดแูลด้าน

ต่างๆ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้น บริการที่เป็นมิตรควรพิจารณาจัดระบบส่งต่อให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการอื่นๆ ที่จ�าเป็น ได้แก่ บริการป้องกัน บริการรักษา 

การส่งเสริมสุขภาพ สวัสดิการสังคม การดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน รวมทั้งการ

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน

 o จดับรกิารท่ีมกีารให้บริการปรกึษาและใช้ส่ือประกอบการให้บรกิาร 

โดยเน้นความเข้าใจในบริบทของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น  

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยโรคติดต่อทาง 

เพศสมัพนัธ์ กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย กลุม่ประชากรต่างด้าว กลุม่ผูใ้ห้บรกิาร

ทางเพศ กลุ่มเข้าถึงยากอื่นๆ ในพื้นที่ ฯลฯ

โดยสื่อที่ใช้ประกอบการให้การปรึกษาควรเป็นสื่อที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย   

มีความชัดเจน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม และควรมีสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเฉพาะ เพื่อ 

เพิ่มความเข้าใจและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรมากขึ้น

2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรับทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรชุมชน ควร

ร่วมรณรงค์ สร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับทราบสถานะการ

ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งเมื่อตรวจพบการติดเชื้อและไม่พบการติดเชื้อ โดยเน้นการที่จะได้

รบับรกิารสขุภาพแต่เนิน่ๆ เมือ่ตรวจพบการติดเชือ้เอชไอว ีซึง่เป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพ

ของการรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วย

บรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีในพืน้ที ่ระบบการเข้าถงึบรกิารทีส่ะดวก 

สิทธิประโยชน์ของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากระบบประกันสุขภาพ ระบบ

ประกันสังคม รวมท้ังสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการข้าราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ
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บริการที่เกี่ยวข้อง และบริการต่างๆ ที่มีให้ส�าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัว และ  

ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือเป็นแรงจงูใจและเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการรบัการ

ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

การประชาสัมพันธ์สามารถด�าเนินการผ่านสื่อต่างๆ ของทั้งหน่วยบริการ

สุขภาพและในชุมชน

หน่วยบริการสุขภาพ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สื่อบุคคล สื่อ

เอกสาร สื่อวีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมทั้งผ่านทางบุคลากรสุขภาพ  

ชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เวที

ชุมชนต่างๆ และแกนน�าชุมชน  

3. ส่งเสริมการจัดบริการเชิงรุก

เมื่อส�ารวจความต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจการ

ติดเชื้อเอชไอวีของประชากรกลุ่มต่างๆ แล้ว ควรจัดบริการเชิงรุกที่ตอบสนองความ

ต้องการเพื่อเพิ่มปัจจัยที่ส่งเสริมให้สามารถเข้ารับบริการ ได้แก่

- จัดบริการนอกสถานที่ หน่วยบริการสุขภาพสามารถร่วมกับองค์กร

เครือข่าย และแกนน�าในการประสานงานในการจัดบริการนอกสถานที่ตามความ

ต้องการ และสอดคล้องกบับรบิทของชมุชน ได้แก่ การจดับรกิารปรกึษาและตรวจหา

การติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน หรือจัดบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) เพื่อให้ความ

รู้ความเข้าใจและการเข้าถึงบริการ เช่น สถานประกอบกิจการส�าหรับกลุ่มแรงงาน 

เรือนจ�า หรือจัดบริการใกล้สถานที่ท�างานหรือที่พักของกลุ่มเส่ียงต่างๆ เพื่อความ

สะดวก โดยสามารถจดับรกิารปรกึษาในพืน้ทีแ่ละหรอืเกบ็ตวัอย่างเลอืดไปตรวจ และ

นัดการปรึกษาหลังการตรวจในสถานบริการสุขภาพ เป็นต้น 

- จัดบริการนอกเวลาหรือบริการในช่วงวันหยุด กลุ่มผู้รับบริการบาง

กลุ่ม เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ เยาวชน กลุ่มแรงงาน ข้าราชการ ทั้งนี้ พบว่าผู้รับ

บริการและผู้ให้บริการส่วนหนึ่งจะสะดวกในการรับบริการนอกเวลา

 - จัดบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ทั้งสายตรงและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เพือ่ให้ผูร้บับรกิารสามารถตดิต่อและปรกึษาเบ้ืองต้น เกีย่วกบับรกิารปรกึษาและตรวจ

หาการติดเชื้อเอชไอวี และให้ข้อมูลที่จ�าเป็น รวมทั้งการนัดหมาย 
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4. ส่งเสรมิการสร้างแกนน�าทีม่คีวามเข้าใจระบบบรกิารสขุภาพ และบรกิาร
ปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้เอชไอว ีเพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการท�างานส่งเสรมิการ

เข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ท้ังนี้ เนื่องจากกลุ่มแกนน�าจะ

เป็นผูท่ี้มคีวามใกล้ชดิกบัคนในชมุชน เข้าใจบรบิท ความต้องการ และปัญหาอปุสรรค

ของชุมชนเป็นอย่างดี

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเก่ียวกับบริการทั้งในด้านข้อมูลเชิงลึก 

ข้อมลูความครอบคลมุของบรกิาร และข้อมลูเชงิระบาดวทิยาของประชากรกลุม่ต่างๆ 

ได้แก่ อัตราการตรวจ อัตราการเชื้อ อัตราการเข้ารับการตรวจ ปริมาณการเข้าถึง

บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จ�านวนประชากรกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ 

 1) กลุ่มผูท้ีส่มคัรใจเข้ารบัการตรวจเลอืด เช่น ผูข้อรบัการตรวจเลอืด

ก่อนแต่งงาน ต้องการมีบุตร หรือเพื่อขอใบรับรองในการท�าธุระกรรมต่างๆ

 2) กลุ่มหญิงเข้ารับบริการฝากครรภ์ 

 3) กลุ่มผู้รับบริการสุขภาพท่ีแพทย์ส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย ได้แก่

กลุ่มผู้ป่วยวัณโรค (TB) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)   

 4) กลุ่มเข้าถึงยาก ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ ฯลฯ

โดยพจิารณากลุม่เป้าหมายประชากรและกลุ่มผูรั้บบริการทีย่งัไม่สามารถ

เข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือมีความยากล�าบากหรือไม่

สะดวกในการเข้าถงึบรกิาร เพ่ือใช้ในการพฒันางานบรกิาร ระบบบรกิาร และส่งเสรมิ

การเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง 

6.  ประเมนิผลการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิาร เมือ่ได้ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ควรมีการประเมินผลการส่งเสริมการเข้า

ถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง

การแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมต่อไป ได้แก่
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 - ประเมนิโดยการส�ารวจข้อมลูจากผูรั้บบริการ เช่น ข้อมลูเกีย่วกับ

ผลการประชาสมัพนัธ์บรกิาร การรบัทราบข้อมลูบรกิาร การตระหนกัต่อประโยชน์ของ

การทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับและการจัด

กิจกรรมเชิงรุก

 - ประเมินโดยส�ารวจข้อมูลจากหน่วยบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการ

สุขภาพ แกนน�าและเครือข่าย เช่น การสรุปข้อมูลบริการ วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึง

บรกิารของประชากรกลุม่ต่างๆ ผลของการส่งเสรมิบรกิารต่อภาระงาน การบรูณาการ

บริการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้ให้

บริการด้านต่างๆ ฯลฯ 
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- ตัวอย่าง -

ชุดความรู้ก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

สถานพยาบาล.............................................

1. ความรู้เกี่ยวกับเอดส์

เชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นสาเหตุที่ท�าให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยติดต่อจาก

คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ 3 ทาง คือ

1.1 การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

1.2 การรับเลือดที่มีเชื้อเอชไอวี หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนที่มีเชื้อ

1.3 จากแม่ทีม่เีชือ้ไปสูล่กู ทัง้ในขณะตัง้ครรภ์ ขณะคลอด หรอืจากการกนิ

นมแม่

เมื่อรับเช้ือในระยะแรกสุขภาพไม่ต่างจากเดิมเลย เพราะเชื้อเอชไอวีจะ

ท�าลายภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆ ในช่วงที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย แต่ไม่ป่วยเพราะยังมี

ภูมิคุ้มกันที่ยังควบคุมหรือจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ เรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อ 

และเมื่อภูมิคุ้มกันถูกท�าลายเหลือจ�านวนน้อยจนไม่สามารถควบคุมหรือจัดการกับ 

เชื้อโรคบางอย่างได้ ท�าให้ป่วยด้วยเชื้อโรคนั้นๆ เรียกว่าเริ่มมีภาวะภูมิบกพร่อง จน

กระทั่งเข้าสู่ภาวะเอดส์

2. การตรวจหารการติดเชื้อเอชไอวี

วธิกีารตรวจเอดส์ทีน่ยิมมากทีสุ่ดคอืการตรวจเลือด โดยตรวจหาปฏกิิริยา

ที่แสดงว่าได้รับเชื้อเอชไอวี หากผลเลือดเป็นลบ ต้องพิจารณาด้วยว่าการตรวจนั้นๆ 

เป็นการตรวจ หลังจากมีความเสี่ยงครบ 3 เดือนหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบ ผลลบนั้นยัง

ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการติดเชื้อ

หากผลออกมาเป็นบวกหลงัจากตรวจยืนยนัแล้ว แสดงว่าได้รบัเชือ้เอชไอวี

มาแล้ว ซ่ึงการมเีชือ้ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมอีาการเสมอไป เพราะหลังจากรับเช้ือมาแล้ว 

อีกหลายปีกว่าจะมีอาการ ที่ส�าคัญปัจจุบันแนวทางการดูแลรักษาโรคเอดส์มีความ



192

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถควบคุมเชื้อเอชไอวีให้มีจ�านวนลดลง การ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีภาวะสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้

เป็นเวลานาน  นอกจากนี้โรคติดเชื้อฉวยโอกาสสามารถรักษาได้ และหลายโรคกินยา

ป้องกันไม่ให้ป่วยได้

3. ประโยชน์และผลกระทบของการตรวจเอดส์ 

ไม่ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นบวกหรือลบ การตรวจเอดส์ครัง้นัน้ๆ จะมี

ประโยชน์หรอืผลกระทบมากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูกั่บการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ

ในกรณีที่ผลออกมาเป็นบวก อาจมีผลกระทบต่อจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในรายที่ไม่ได้เตรียมใจ และเตรียมวางแผนต่อการที่ผลจะออกมาเป็นบวกไว้ก่อน 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ว่ามีเชื้อเอชไอวีในร่างกายเป็นโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพ

ตัวเอง เพราะยิ่งรู้เร็วโอกาสที่จะดูแลและป้องกันไม่ให้ป่วยยิ่งมีมากขึ้น นอกจากนี้ยัง

เป็นโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่รักและคนอื่นๆ

แต่หากผลออกมาเป็นลบ ก็จะคลี่คลายความวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อไปได้ 

และประโยชน์จะมีมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าได้มีการวางแผนในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้

ติดเชื้อได้ตลอดไป อย่างไรก็ตาม ต้องแน่ใจว่าการตรวจเอดส์ในครั้งนั้นๆ เป็นการ

ตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงมาครบ 3 เดือนแล้ว เพราะในกรณีที่เพิ่งได้รับเชื้อมา 

1 - 2 เดือน อาจตรวจแล้วไม่พบ จึงไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนโดยไม่มีการป้องกัน 

เป็นการแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว

4. ภาวะที่ไม่จ�าเป็นต้องตรวจเอดส์

การตรวจเอดส์เป็นสทิธส่ิวนตวัซึง่ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของตนเอง 

ดังนั้น การตรวจเลือดเพื่อสมัครงาน, การตรวจเพ่ือท�าประกัน, ตรวจหลังการเข้า

ท�างาน, ตรวจเพื่อสมัคร เข้าเรียน และอื่นๆ ฯลฯ จึงเป็นภาวะที่ไม่จ�าเป็นต้องตรวจ

เอดส์ ทั้งยังขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
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5. สิทธิของผู้รับการตรวจเอดส์

ผู้รับการตรวจเอดส์มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ดังนั้น ใน

การตรวจเอดส์ทุกครั้ง ผู้รับการตรวจควรได้รับข้อมูลและทราบถึงสิทธิของผู้รับการ

ตรวจก่อนการตรวจเอดส์จากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ดังนี้

5.1 การอธิบายวัตถุประสงค์ของการตรวจ การแปลผล และผลกระทบ   

ให้แก่ผูร้บัการตรวจจนเป็นทีเ่ข้าใจ และจะตรวจได้กต่็อเม่ือผู้รบัการตรวจหรอืผูป้กครอง 

เซ็นยินยอมรับการตรวจแล้วเท่านั้น

5.2 เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการควรตอบค�าถามของผู้รับการตรวจเลือดเพื่อหา

การติดเช้ือเอชไอวีและให้ค�าแนะน�าจนเข้าใจถึงขั้นตอนและผลการตรวจตามสิทธิใน

การรับรู้ข้อมูลของผู้รับการตรวจและให้ผู้รับการตรวจได้ ตระหนักถึงสิทธิในการที่จะ

ตัดสินใจตรวจหรือไม่ก็ได้

5.3 ผลการตรวจเอดส์เป็นความลบัระหว่างเจ้าหน้าทีท่ี่ให้บรกิารทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้รับการตรวจโดยตรงเท่านั้น และจะได้รับการรักษาความลับของผู้รับการตรวจ

อย่างเคร่งครดั การแจ้งผลต่อผูอ่ื้นเป็นสทิธขิองผูร้บัการตรวจท่ีจะน�าผลการตรวจเลือด

นั้นไปด้วยตนเอง

5.4 ผู้รับการตรวจควรทราบว่า หากไม่ตรวจ ณ สถานที่แห่งนั้นสามารถ

ไปตรวจที่สถานพยาบาลแห่งอื่นได้ หรืออาจมีทางเลือกอื่น เช่น ไปขอรับการตรวจที่

คลินิกนิรนาม ซึ่งให้บริการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ

5.5 ในกรณท่ีีผูร้บัการตรวจยนิยอมให้มกีารตรวจ แต่ไม่ต้องการทีจ่ะรบัทราบ 

ผลการตรวจนัน้ สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าทีท่ีจ่ะให้บรกิารว่าไม่ขอทราบผลการตรวจได้
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- ตัวอย่าง -

หนังสือแสดงความยินยอม
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ)................................................................................

อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่..............................ซอย/ตรอก........................................................

ถนน.......................................ต�าบล/แขวง.................................อ�าเภอ/เขต.................................

จงัหวดั...................................รหสัไปรษณย์ี...................................โทรศัพท์...................................

 ข้าพเจ้า (  ) ได้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์” แล้ว

          (  ) ไม่ได้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์”

   อย่างไรก็ดี  (  )  มีผู้อ่าน “ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์” ให้ฟังแล้วคือ......................

  (  ) ได้รับค�าอธิบายเกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์จากแพทย์

   หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว

  (  ) มีโอกาสซักถาม และได้รับค�าตอบเป็นที่พอใจแล้ว

 ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการรับการตรวจเอดส์นี้ จะได้รับการเก็บไว้

เป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของข้าพเจ้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย

ก�าหนดหรือตามหน้าที่หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ และความจ�าเป็นในการวินิจฉัย รักษาโรค หรือฟื้นฟูสภาพของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้า (  ) มีความประสงค์จะขอรับการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาล/สถาบันแห่งนี้หรือ  

         (  ) ยินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.........................................................ซึ่งเป็น

เดก็อายนุ้อยกว่าสบิแปดปี หรอืยงัไม่บรรลนุติภิาวะด้วยการสมรส หรอืเป็นผูบ้กพร่องทางกายหรอืจติ ซึง่ไม่สามารถ

ใช้สทิธด้ิวยตนเองได้ และอยู่ในความปกครอง/ดแูลของข้าพเจ้า ได้รบัการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาล/สถาบนัแห่งนี้

 หรือ (  ) ไม่มีความประสงค์ หรือไม่ยินยอมให้มีการตรวจเอดส์จากสถานพยาบาล/สถาบันแห่งนี้

 ในกรณีทีข้่าพเจ้ามคีวามประสงค์หรอืยนิยอมให้มกีารตรวจเอดส์จากสถานพยาบาล/สถาบนัแห่งนี ้ข้าพเจ้า

ทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบต่างๆ ตาม (4) ในข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ ทั้งนี้ 

 ข้าพเจ้า (  ) ต้องกำรทราบผลการตรวจ

         (  ) ไม่ต้องกำรทราบผลการตรวจ

        ลงนาม.........................................................

              (.........................................................)

       (  ) ผู้ขอรับการตรวจ

      หรือ (  ) ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับการตรวจโดยเป็น (  ) บิดา 

                            (  ) มารดา

                  (  ) ผู้ปกครอง

                  (  ) ผู้แทนโดยชอบธรรม

                  (  ) อื่นๆ ระบุ.................

        ลงนาม.........................................................

                              (.........................................................) 

                             แพทย์/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า

            ลงนาม.........................................................

                     (.........................................................)

              พยาน

                                                          วัน..........เดือน...............พ.ศ...........
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- ตัวอย่าง -

ใบยินยอมให้แจ้งผลการตรวจเอดส์แก่บุคคลอื่น
ข้าพเจ้ายินยอมให้แจ้งผลการตรวจเลือดแก่

(  ) คูส่มรสของข้าพเจ้า คอื......................................................

(  ) ญาติของข้าพเจ้า คือ........................................................

(  ) นายจ้างของข้าพเจ้า คือ....................................................

(  ) อื่นๆ ได้แก่....................................................................

      ลงนาม.......................................

            (.......................................)

      (  ) ผู้ขอรับการตรวจ

     หรือ (  ) ผูเ้กีย่วข้องกบัผูร้บัการตรวจโดยเป็น

       (  ) บิดา

       (  ) มารดา

       (  ) ผู้ปกครอง

       (  ) ผู้แทนโดยชอบธรรม

       (  ) อื่นๆ ระบุ.....................

      ลงนาม.......................................

            (.......................................) 

         แพทย์/เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ผูใ้ห้ค�าปรึกษาแนะน�า

      ลงนาม.......................................

            (.......................................)

           พยาน

      วนั..........เดอืน...................พ.ศ..........

หมายเหตุ : แบบใบยนิยอมให้แจ้งผลการตรวจแก่บคุคลอืน่นี ้ผูร้บัการตรวจจะต้องลงนามด้วย

ตนเอง ต่อหน้าพยานตามข้อก�าหนดในแนวทางข้อ 4.4 ฉะนัน้แพทย์จะต้องตรวจ

สอบว่าได้มีการด�าเนินการขอความยินยอมตามข้อนี้โดยถูกต้องแล้วทุกราย

 : แบบฟอร์มนี้รับรองโดยแพทยสภา
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ใบความรู้ส�าหรับผู้บริจาคโลหิต

20 ค�าถามก่อนการบริจาคโลหิต

แม้ว่าการบรจิาคเลอืดจะท�าให้ผูบ้ริจาครูส้กึอิม่เอมใจท่ีได้ท�ากุศล เพราะได้

แบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ก็ใช่ว่าทุกๆ คนสามารถไปบริจาคเลือด

ได้ เพราะว่าการบริจาคเลือดนั้นคุณต้องเสียเลือดในร่างกายจ�านวนไม่น้อย ซึ่งอาจ  

ส่งผลข้างเคยีงต่อสขุภาพของคณุเองหลงับริจาคได้เหมอืนกัน หรือในทางตรงกันข้าม

หากว่าเลือดของคุณไม่สมบูรณ์และอาจมีเชื้อโรคก็อาจท�าให้ผู้ที่ได้รับเลือดของคุณ 

ติดเชื้อที่อยู่ในเลือดของคุณตามไปด้วย แต่เมื่อมีความตั้งใจจะบริจาคแล้ว มีค�าถาม 

20 ข้อ ที่คุณต้องตอบตัวเองก่อนว่าสภาพร่างกายของคุณพร้อมแล้ว หรือเลือดของ

คุณพร้อมที่จะมอบเพื่อต่อชีวิตผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ดังนี้

1. สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคเลือด อายุระหว่าง 17 - 60 ปี 

2. นอนหลับเพียงพอไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

3. มีอาการท้องเสีย ท้องร่วงภายใน 7 วันก่อนบริจาคเลือดหรือไม่

4. ใน 3 เดือนที่ผ่านมา มีอาการน�้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาจ

มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน ธัยรอยด์เป็นพิษ เครียด วิตกกังวล ก็ไม่ควรบริจาคเลือด

5. ภายใน 3 วันก่อนบริจาคเลือด คุณรับประทานยาแอสไพริน ยาคลาย

กล้ามเนื้อ หรือยาแก้ปวดข้อหรือไม่ เพราะอาจท�าให้มีเกล็ดเลือดผิดปกติได้ เลือด

แข็งตัวช้า บวมช�้าง่าย เลือดที่บริจาคไปก็จะไม่มีคุณภาพ 

6. รับประทานยาแก้อักเสบภายใน 14 วัน หรือยาอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งต้อง

ระบใุห้ทราบ เพราะผูบ้รจิาคเลอืดที่ได้รบัยาแก้อกัเสบแสดงว่ามกีารตดิเชือ้อยู ่ซึง่อาจ

แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดของผู้รับเลือดและอาจท�าให้แพ้ยาได้

7. คุณเป็นโรคหอบหืด ลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง ไอเรื้อรัง วัณโรค       

โรคภูมิแพ้หรือไม่ เพราะการบริจาคเลือดท�าให้ต้องสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็ว อาจจะ

กระตุ้นให้มีการก�าเริบได้ จึงไม่ควรบริจาคเลือด โรคผิวหนังบางชนิด โรคติดต่ออย่าง

วัณโรค ไอเรื้อรัง ก็ไม่ควรบริจาคเลือด



197

8. เคยเป็นหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคตับอักเสบ ผู้ที่เคยเป็นโรคตับ

อักเสบแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชนิดใด หรือไม่แน่ใจว่าหายขาดไม่มีเชื้อแล้ว  

หรือไม่ ก็ควรเลื่อนการบริจาคเลือดออกไปจนกว่าจะทราบว่าเลือดของคุณปลอดเชื้อ

แล้ว

9. เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไต ธัยรอยด์ มะเร็ง โรค

โลหิตออกง่ายหยุดยาก เป็นต้น เพราะโรคเหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งต้องใช้ยา

รักษาควบคมุรกัษาอย่างต่อเนือ่ง และถ้าไม่ดแูลตนเองให้ด ีอาจมผีลข้างเคียงของยา

หรือมีโรคแทรกซ้อนที่ท�าให้มีปัญหาสุขภาพได้ ควรพิจารณาดังนี้ โรคความดันโลหิต

สงูและเบาหวานอนโุลมให้บรจิาคเลอืดได้ ถ้าใช้ยาควบคมุได้ดอีย่างอย่างต่อเนือ่งและ

ต้องเป็นเพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น 

 • โรคหัวใจทุกชนิดต้องงดบริจาคเลือด 

 • โรคไตชนดิเรือ้รงัต้องงดบรจิาคเลอืด ถ้าเป็นชนดิอกัเสบเฉยีบพลนั

และรักษาหายขาดภายใน 1 ปี สามารถบริจาคเลือดได้ 

 • โรคธัยรอยด์ชนดิไม่เป็นพษิต้องรักษาหายแล้ว ถ้าเป็นชนดิเป็นพษิ

แม้รักษาหาย และหยุดยาแล้วก็ไม่ควรบริจาคเลือด 

 • โรคมะเรง็ทกุชนดิไม่ควรบรจิาคเลอืด รกัษาหายแล้วกต็าม เพราะ

ไม่สามารถทราบสาเหตุและต�าแหน่งการกระจานหรือแฝงตัวของโรค 

 • โรคโลหิตออกง่าย-หยดุยาก เป็นโรคทางกรรมพนัธุ ์ควรงดบรจิาค

เลือด เพราะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากและเลือดหยุดยาก 

 • โรคเรื้อรังอื่นๆ ควรงดบริจาคเลือด 

10. ถอนฟันภายใน 3 วันทีผ่่านมา เหงอืกอาจจะอกัเสบและมบีาดแผลใน

ช่องปาก เป็นทางน�าเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดได้ 

11. คุณหรือคู่ของคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับผู้อื่น ซ่ึงมีโอกาสติด

เชื้อทางเพศสัมพันธ์สูง โรคบางชนิดมีระยะฟักตัวนาน อาจตรวจไม่พบเชื้อ เช่น HIV

12. ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน 6 เดือนหรือผ่าตัดเล็กภายใน 1 เดือน 

เนื่องจากการผ่าตัดใหญ่ท�าให้มีการเสียเลือดมาก ร่างกายต้องใช้เวลาและสารอาหาร

ในการซ่อมแซม ควรงดบริจาคชั่วคราว ส่วนผ่าตัดเล็กที่เสียเลือดไม่มาก ควรรอให้

แผลหายก่อนค่อยบริจาคเลือด 
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13. เจาะหู สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม ในระยะ 1 ปี มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อโรค

ติดเชื้อที่มีการส่งต่อทางเลือดและน�้าเหลือง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือดอาจติดไปด้วย 

14. เคยมีประวัติยาเสพติดหรือพ้นโทษในระยะ 3 ปี มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ

โรคที่มีการส่งต่อทางเลือดและน�้าเหลือง

15. เคยเจ็บป่วยและได้รับเลือดจากผู้อื่นในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับ

เลือดคนอื่นจะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในระบบโลหิต ถึงแม้จะมีการตรวจหา  

กลุ่มเลือดหลักที่เข้ากันได้ แต่กลุ่มย่อยที่ไม่สามารถหาได้ตรงกันหมด ก็ยังคงเป็น

ปัญหาของผู้ได้รับเลือด 

16. เคยฉีดวัคซีนในระยะ 14 วัน หรือฉีดเซรุ่มในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา การ

ฉีดวัคซนีเป็นการกระตุน้ร่างกายให้สร้างภมูคิุม้กนัโรคในช่วง 14 วนั จงึควรให้ร่างกาย

ได้ท�างานเต็มที่ การฉีดเซรุ่มต้องติดตามดูโรคนั้นๆ 1 ปี 

17. เคยเข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุมในระยะ 1 ปีหรือป่วยเป็น

มาเลเรียในระยะ 3 ปี ถ้าไม่ได้รักษาให้หายขาด เชื้อสามารถแอบแฝงอยู่ในร่างกาย

โดยไม่ได้แสดงอาการรุนแรง 

18. คุณผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างรอบเดือน ควรรอให้หมดประจ�าเดือนก่อน 

19. คนที่คลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีการเสีย

เลอืดมาก ร่างกายต้องการเวลาในการปรบัตวัและสร้างเลอืดขึน้มาใหม่ ควรงดบรจิาค 

6 เดือน           

20. อยู่ในระหว่างให้นมบุตรหรือต้ังครรภ์ น�า้นมผลิตขึน้มาจากเลือด การ

เสียเลือดในการ บริจาคจะท�าให้น�้านมลดน้อยลงหรือหมดไป 
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญกับเรื่องเอดส์

มำตรำ 30 การเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งความ

แตกต่างในเร่ืองการถอืก�าเนดิ เชือ้ชาต ิภาษาเพศ อาย ุสถานภาพทางกาย หรอืสขุภาพ

สถานภาพของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรมหรือความเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้

มำตรำ 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับ    

คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบต่อสิทธินี้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่

อาศัยอ�านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย

มำตรำ 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความ

เป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ 

หรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ

บุคคลในครอบครัวเกียรติยศหรือชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท�ามิได้      

เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

2. กฎหมายอาญากับเรื่องเอดส์

มำตรำ 322  ผู้ใดเปิดผนึกจดหมาย หรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือ

เอกสารใดๆ ซึ่งผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อน�าข้อความออกเปิดเผย

ก็ดี ถ้าการกระท�านั้นเกิดความเสียแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มำตรำ 323  ผูใ้ดล่วงรูห้รอืไม่ได้มาซึง่ความลบัของผูอ้ืน่ โดยเหตุทีเ่ป็น

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ�าหน่ายยา 

นางผดุงครรภ์ นกับวช หมอความ ทนายความ หรอืผูส้บิบญัช ีหรอืโดยเหตุทีเ่ป็นผูช่้วย

ในการประกอบอาชีพนัน้แล้วเปิดเผยความลับนัน้ในประการทีน่่าจะเกดิความเสียหาย

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ�าคุก ไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ
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มำตรำ 326  ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบคุคลทีส่ามโดยประการทีน่่าจะท�าให้

ผูอ้ืน่นัน้ ต้องเสยีช่ือเสยีง ถกูดหูมิน่หรอืถกูเกยีดชงั ผูน้ัน้กระท�าความผิดหมิน่ประมาท

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มำตรำ 327  ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามหรือการใส่ความนั้น   

น่าเป็นเหตุให้บิดามารดา คู่ สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก

เกลยีดชงั ผูน้ัน้กระท�าความผิดฐานหมิน่ประมาท ต้องระวางโทษดงับญัญตัไิว้ในมาตรา 

326 นั้น

3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับเรื่องเอดส์

มำตรำ 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมายให้เขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่ร่างกายก็ด ีแก่อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ด ีทรัพย์สิน

หรอืสทิธอิย่างใดอย่างหนึง่กด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ท�าละเมดิ จ�าต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่

การนั้น

 

4. ข้อบังคับแพทย์สภากับเรื่องเอดส์

หมวด 3 ข้อ 4 ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมต้องปฏบิตัต่ิอผูป่้วยโดยสภุาพ

และปราศจากการบังคับขู่เข็ญ

หมวด 3 ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของ  

ผูป่้วยซึง่ตนทราบเนือ่งมาจากการประกอบอาชพี เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วย

หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่

หมวด 3 ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ 

ผู้อยู่ในระยะอันตรายจาการเจ็บป่วย เมื่อได้รับค�าข้อร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วย

5. นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้ก�าหนด

นโยบายเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไว้ดังนี้

(1) การตรวจต้องท�าด้วยความสมัครใจของผู้ตรวจ

(2) ก่อนและหลังการตรวจต้องให้ข้อมูลและค�าปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อม

ทางอารมณ์และจิตใจ
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(3) ผลการตรวจจะต้องเป็นความลับระหว่างผู้ถูกตรวจและแพทย์เท่านั้น

(4) การเผยแพร่ผลการตรวจแก่ผู้ใดจะต้องเป็นความยินยอมของผู้ถูก

ตรวจ ฉะนั้นหากการตรวจเลือดผู้สมัครงาน การตรวจเลือดพนักงาน การตรวจเลือด

เพือ่ซือ้ประกนัชวิีตหรอืสขุภาพ การตรวจเลอืดเพือ่ฝากครรภ์ การตรวจเลอืดเพือ่เข้า

ศึกษาและการตรวจเลือดเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่เป็นไปตามหลักการ 4 

ประการ นี้ถือว่าเป็นการกระท�าที่ขัดต่อนโยบายเอดส์แห่งชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละปัญหา

(1) การตรวจเลือดก่อนเข้าท�างาน

ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองออกมาชัดเจนว่าห้ามมิให้มีการออกกฎหมาย

หรือระเบียบท่ีลิดรอนสิทธิผู้ติดเชื้อ หรือห้ามใช้การติดเชื้อเอดส์เป็นเหตุผลใน        

การลิดรอนสิทธิโอกาสความก้าวหน้าหรือให้ออกจากงานหรือสถานศึกษาก็ตาม ซึ่ง   

สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ�านวนมากยังคงมีการบังคับ

ตรวจเลือดเอดส์ก่อนเข้าท�างานอยู่ในปัจจุบัน

แนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ให้การคุม้ครองสิทธทิีเ่กีย่วกบัโรคเอดส์นัน้

ควรเป็นการให้ความรูแ้ละท�าความเข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์กบัหน่วยงานทีม่กีารบงัคบั

ตรวจเลอืดเพ่ือหาการตดิเชือ้เอชไอวีในประเด็นต่างๆ (รายละเอยีดในส่วนที ่3) ซ่ึงอาจ

ด�าเนินการโดยบุคลากรของสถานพยาบาล หรือประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การ

คุ้มครองสิทธิ

(2) การบังคับตรวจเลือดระหว่างจ้างงาน

ปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่คือ เมือ่บงัคบัให้ตรวจและพบว่าตดิเชือ้เอชไอวหีรอื

ป่วยเป็นโรคเอดส์ นายจ้างกจ็ะเลกิจ้างซึง่นายจ้างสามารถท�าได้ ในเร่ืองนีข้อแบ่งเป็น 

2 กรณี คือ

 - เลิกจ้างเพราะติดเชื่อเอชไอวี

 - เลิกจ้างเพราะป่วยเป็นเอดส์
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ก. เลิกจ้างเพราะติดเชื้อเอชไอวี ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

เพราะลูกจ้างที่เพียงแต่ติดเชื้อเอชไอวี ยังสามารถท�างานได้ ไม่ได้มีข้อบกพร่องต่อ

หน้าที่การงาน หากนายจ้างเลิกจ้างจะต้องจ่าย

 1. ค่าชดเชย ตามอายุงานของลูกจ้างรายนั้น ดังนี้

  - ถ้าท�างานครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน

  - ถ้าท�างานเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน

  - ถ้าท�างานเกิน 3 ปี ขึ้นไป ได้เงินชดเชย 180 วัน

  - ถ้าท�างานเกิน 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษอีก

 2. ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ การ

ขาดรายได้ระหว่างตกงาน เป็นต้น (ข้อ 46 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ

คุ้มครองแรงงาน)

 3. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเนื่องจาก

กฎหมายก�าหนดว่าถ้านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

เพื่อให้เวลาลูกจ้างกับการหางานใหม่ แต่ถ้าไม่บอกล่วงหน้าเลิกจ้างทันที ลูกจ้างมี

สิทธิเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าได้  ซึ่งโดยทั่วไปจะคิดค�านวณเป็น

เงินเท่ากับค่าจ้าง 60 วันท�างาน (ข้อ 46 ทวิ ประกาศประทรวงมหาดไทยเรื่องการ

คุ้มครองแรงงาน)

ข. เลิกจ้างเพราะป่วยเป็นโรคเอดส์ ถ้าอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIV 

ส่งผลให้เกิดสภาพหย่อนสมรรถภาพในการท�างาน ซึ่งไม่ต่างจากโรคอื่นๆ ที่ท�าให้

ลกูจ้างท�างานไม่ได้หรอืขาดประสทิธภิาพ นายจ้างอาจเลกิจ้างได้แต่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ตามอายุงานของลูกจ้างรายนั้น

ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คือกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ กระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาต่อ

นายจ้างจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานหรือ

ระเบียบหรือค�าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ละทิ้งหน้าท่ีเป็น

เวลา 3 วันท�างานติดต่อกันโดยไม่มีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประมาทเลินเล่อ เป็น

เหตุให้นายจ้างเสียหายร้ายแรงและได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษา ถึงที่สุดให้จ�าคุก 

(ข้อ 47 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน)
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การคุ้มครองแรงงานพิเศษ

ถ้าลูกจ้างรายนั้นเป็นกรรมการลูกจ้าง, เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการ

สหภาพแรงงานหรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�าข้อตกลง การเจรจาต่อรองกับ

นายจ้าง การยืน่ขอเรยีกร้อง (กรณกีารยืน่ข้อเรยีกร้อง) นายจ้างจะเลกิจ้างทนัทไีม่ต้อง

ขออนุญาตศาลก่อน

(3) การบังคับตรวจเลือดก่อนการรักษา

มีข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2526 ในหมวด 3 

ข้อ 1 “ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องรกัษามาตรฐานของการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมในระดบัท่ีดทีีส่ดุ และพยายามให้ผูป่้วยพ้นจากอาการทรมานจากโรค

และความพิการต่างๆ โดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากค่าบริการที่

ควรได้รับตามปกติ”

ข้อ 4 “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพและ

ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ”

ข้อ 10 “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ต้องปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่

อยู่ในระยะอันตรายจากการเจบ็ป่วย เมือ่ได้รบัค�าขอร้องและตนอยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยได้”

(4) การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย/ไม่รักษาความลับ

มีข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 2536 หมวด 3 ข้อ 9 “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของ

ผูป่้วยซึง่ตนทราบมา เนือ่งจากการประกอบวชิาชีพ เว้นแต่ด้วยความยนิยอมของผูป่้วย

หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่” และประมวลกฎหมายอาญา

มำตรำ 323  “ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็น

เจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เภสัชกร คนจ�าหน่ายยา 

นางผดุงครรภ์ นางพยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ หรือผู้สอบบัญชีหรือ

โดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการ ที่

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ  

ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของ

ผู้อื่นอันตนได้ล่วงรู้รู้ได้มาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มำตรำ 322  “ผู้ใดเปิดผนึกจดหมาย หรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือ

เอกสารใดๆ ปิดผนึกของผู้อื่น เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อน�าข้อความออกเปิดเผยก็ดี 

โทรเลข หรอืเอกสารเช่นว่านัน้ ออกเปิดเผยก็ด ีถ้าการกระท�านัน้เกดิความเสยีแก่ผู้หนึง่

ผูใ้ด ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่เกิน 1,000 บาทหรอืทัง้จ�าท้ังปรบั”

มำตรำ 326  “ผู้ใดใส่ความผู้อืน่ต่อบคุคลทีส่ามโดยประการทีน่่าจะท�าให้

ผู้อืน่นัน้ต้องเสยีชือ่เสยีง ถกูดูหมิน่หรอืถกูเกยีดชัง ผูน้ัน้กระท�าความผดิหมิน่ประมาท

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

นอกจากนี ้หากผูท้ีเ่ปิดเผยความลบัได้รบัความเสยีหายสามารถเรยีกร้อง

ค่าเสียหาย ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ได้ด้วย

มำตรำ 420  “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี แก่อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 

ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงก็ดี ท่านว่าผู้น้ันท�าละเมิด จ�าต้องใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการนั้น”

(5) ถูกบังคับให้ท�าแท้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผิดฐาน

ท�าให้แท้งลูก มาตรา 301 - 305 

มำตรำ 301  หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท�าให้ตัวเอง

แท้งลกูต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกพันบาท หรอืทัง้จ�าท้ังปรบั

มำตรำ 302  ผู้ใดท�าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอมต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้หญิงได้รบัอนัตรายสาหสัอย่างอืน่ด้วยผูก้ระท�า

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิเจด็ปี หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงหมืน่ส่ีพนับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ถ้าการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้หญงิถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษ  

จ�าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
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มำตรำ 303  ผู้ใดท�าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้หญงิได้รบัอนัตรายสาหสัอย่างอืน่ด้วยผูก้ระท�า

ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิเจด็ปี หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงหมืน่ส่ีพนับาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ถ้าการกระท�าน้ันเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มำตรำ 304  ผูใ้ดเพยีงพยายามกระท�าผดิตามมาตรา 301 หรอืมาตรา 

302 วรรคแรก ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

มำตรำ 305  ถ้าการกระท�าผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 

นั้นเป็นการกระท�าของนายแพทย์และ

 (1) จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากสุขภาพหญิงนั้น หรือ

 (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 หรือ มาตรา 284 ผู้กระท�าไม่มีความผิด 

โรคเอดส์กับสิทธิมนุษยชน

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางรวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล นอกจากนีย้งัมพีระราชบญัญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก และแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและจัดการปัญหาเอดส์ใน

สถานทีท่�างาน ซึง่ประกาศใช้เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2552 และแผนสิทธมินษุยชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2556 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่  

20 ตลุาคม พ.ศ. 2552 นอกจากนี ้แผนยทุธศาสตร์บรูณาการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

เอดส์ พ.ศ. 2550 - 2554 ก็ได้ก�าหนดการคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง

ทีร่ะบมุาตราการการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเรือ่งสิทธมินษุยชนในบคุลากรและ

ประชากรกลุ่มต่างๆ ไว้ ซ่ึงท้ังหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศมีกลไกทางกฎหมาย

และนโยบายด้านเอดส์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิแก่ผู้ติดเชื้อฯ
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การคุม้ครองสทิธผู้ิตดิเช้ือฯ มทีัง้ท่ีด�าเนนิการโดยภาครฐัและภาคประชาสงัคม 

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงาน

ประสานการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิและรับ  

เรื่องราวการละเมิดสิทธิร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ

ภาคประชาสงัคมมุง่เน้นบทบาทในการรณรงค์และเสรมิสร้างความเข้าใจ  

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเช้ือฯ 

กล่าวคือ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ได้จัดท�ารายงานการศึกษาทบทวน

กฎหมายและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านเอดส์และรายงานสถานการณ์

สิทธิมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทย ประจ�า พ.ศ. 2550 และ 

2551 เครอืข่ายผูต้ดิเช้ือเอชไปวี/เอดส์ แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนนิการส�ารวจการตีตรา

และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ ใน พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อ

ปัญหาเอดส์ผ่านมุมมองเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

แม้ว่าประเทศจะมีนโยบายที่ดีหลายส่วนแต่การน�าไปปฏิบัติยังไม่ดีพอ 

กลไกคุม้ครองสทิธมินษุยชนยงัมบีทบาทน้อยมากในการคุม้ครองสทิธด้ิานเอดส์ และ

การด�าเนินงานในพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
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