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ปัญหาเอดส์...เรื่องนี้มีที่มา
ปัญหาเอดส์...เรื่องนี้มีที่มา
ปัญหาเรื่องเอดส์มี 3 เรื่องใหญ่ คือ 1. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2. มีการรังเกียจและเลือกปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ 3. ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง
การสื่อสารเรื่องเอดส์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดปัญหาดังกล่าว และท�ำให้
ปัญหารุนแรงมากขึ้น
เป้าหมายในการท�ำงานเรื่องเอดส์ของทั่วโลกก็คือ
1. ลดอัตราผู้ติดเชื้อฯรายใหม่
2 สร้างสังคมที่ผู้ติดเชื้อฯและไม่ติดเชื้อฯอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อฯให้ดีขึ้นกว่าเดิม
“การสื่อสาร” จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการแก้ปัญหา เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งไว้

การสือ่ สารทีผ่ า่ นมาทีส่ ง่ ผลต่อปัญหาในเรือ่ งเอดส์และการสือ่ สารใหม่เพือ่ อนาคต
วิเคราะห์วิเคราะห์
การสื่อสารที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อปัญหาในเรื่องเอดส์และการสื่อสาร

ให

ที่ผ่านมาเราสื่อสารเพื่อให้คนเกิดความรู้สึก “กลัว” โดยหวังว่าคนจะเกิดความตระหนักและไม่ไป
“เสี่ยง” ที่จะรับเชื้อ HIV ตัวอย่างก็คือ เอดส์เป็นแล้วตาย รักษาไม่หาย ส� ำส่อนทางเพศติดเอดส์แน่นอน
ตามใจปากเป็นหมู ตามใจจู๋เป็นเอดส์ ฯลฯ เป็นต้น
ปัญหาเอดส์ที่เราพบในปัจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการติดเชื้อฯรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น หรือปัญหา
การไม่ยอมรับ การรังเกียจผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์ ล้วนมีที่มาจากการ “สื่อสาร” ที่ผ่านมาในอดีต
การรณรงค์ ว ่ า “ส� ำ ส่ อ นทางเพศ ติ ด เอดส์ แ น่ น อน” การสื่ อ สารดั ง กล่ า วเกิ ด ผลข้ า งเคี ย ง
ที่ไม่พึงประสงค์ คือท�ำให้คนเข้าใจใน 2 ข้อส�ำคัญว่า คนติดเอดส์ได้นั้นเพราะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดีเช่น
ส�ำส่อน หรือมั่ว ซึ่งไปส่งผลต่อปัญหาเอดส์คือ ท�ำให้เกิดทัศนะว่า ผู้ติดเชื้อฯเป็นคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี และ
รูส้ กึ รังเกียจในพฤติกรรม ไม่อยากจะอยูร่ ว่ มกันหรือสมควรแล้วทีเ่ ป็นเอดส์เพราะท�ำตนเอง พร้อมกับรูส้ กึ ได้วา่
ต้องตาย ไม่มีความหวัง หรืออนาคต
ในขณะเดียวกัน ก็ทำ� ให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯไม่อยากจะเข้าถึงบริการทีม่ ที งั้ ทีจ่ ะท�ำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะต้องเปิดเผยเรื่องการติดเชื้อฯ อาจจะเกิดความอาย กังวล
ว่าจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี รูส้ กึ หมดหวังและคิดว่าต้องตาย ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ โดยตรง
ข้ อ ความที่ สื่ อ สารออกไปโดยหวั ง ว่ า คนจะได้ เ กิ ด ความกลั ว และตระหนั ก จะได้ ไ ม่ ไ ปเสี่ ย ง
ต่ อ การรั บ เชื้ อ เอชไอวี ก็ ไ ม่ เ ป็ น ผลเท่ า ที่ ค วร เพราะท� ำ ได้ แ ต่ ใ ห้ ค นกลั ว เอดส์ กลั ว คนติ ด เชื้ อ ฯ/
คนป่ ว ยเอดส์ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ค นรู ้ สึ ก ได้ ว ่ า โอกาสติ ด เชื้ อ ฯเกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง เกิ ด ขึ้ น กั บ คู ่ ข องเรา
เกิ ด ขึ้ น กั บ คนในครอบครั ว หรื อ คนที่ เรารั ก ได้ ทั้ ง นั้ น ถ้ า ไปมี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดยไม่ ไ ด้ ใช้ ถุ ง ยางอนามั ย
ซึ่ ง งานวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ ร วมทั้ ง ปรากฎการณ์ ที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว โลกได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คนจ� ำ นวนมากกลั ว และ
ไม่อยากอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ
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ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯรายใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เพราะไม่ คิ ด ว่ า ตนเองจะมี โ อกาส
ติดเชือ้ ฯได้ จึงไม่ได้คดิ เรือ่ งการป้องกัน และก็คดิ ว่าคนทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ฯได้ เป็นกลุม่ คนบางกลุม่ เท่านัน้ เช่น
กลุม่ คนทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศดังทีก่ ล่าว เช่น ส�ำส่อน มัว่ หรือพวกยาเสพติดเท่านัน้ ท�ำให้คนรูส้ กึ ว่า ฉันไม่ได้สำ� ส่อน

ฉันไม่มีทางติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีทางเป็นเอดส์แน่ๆ เอดส์จึงเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของคนบางกลุ่ม
กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลาย ฉันมีแฟนคนเดียว มีเพศสัมพันธ์กับคนๆเดียว ฉันไม่มีทางติดเชื้อฯหรอก
แต่โดยข้อเท็จจริงคือ คนส่วนใหญ่มักจะไม่บอกหรือบอกเรื่องราวทางเพศของตัวเองไม่หมด เพราะกลัวว่า
ถ้าบอกเรือ่ งราวทางเพศของตัวเอง เช่น เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน คูจ่ ะรับไม่ได้ และอาจต้องเลิกรากันในทีส่ ดุ
เมื่อเราไม่อาจรู้เรื่องราวทางเพศทั้งหมดที่ผ่านมาของคู่ของเรา และเราก็มีเพศสัมพันธ์กับคู่โดยไม่ป้องกัน
ก็เป็นโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้
นอกจากนี้ การใช้ภาพหรือข้อความที่น่ากลัวมาเป็นการสื่อสาร เช่น ภาพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ผอม มีแผล ผิวหนังเป็นตุ่ม พร้อมกับข้อความรณรงค์แบบขู่ๆ ว่า
“เอดส์...เป็นแล้วตาย” ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันหรือส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วม
หรือท�ำให้ผู้ติดเชื้อฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่างไร แต่กลับท�ำให้เกิดการเหมารวม
ว่า นี่แหละคือคนเป็นเอดส์ ซึ่งก็ไม่ท�ำให้อัตราการติดเชื้อฯลดลง เพราะคนที่เรามี
เพศสัมพันธ์ด้วย ก็ดูแข็งแรง สวย หล่อ ดูสะอาดสะอ้าน มารยาทเรียบร้อย มาจากครอบครัวที่ดี ฯลฯ ไม่น่า
จะเป็นเอดส์ ไม่ท�ำให้เราติดเชื้อฯหรอก
แต่ โ ดยข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ เมื่ อ ร่ า งกายได้ รั บ เชื้ อ เอชไอวี จ ะไม่ แ สดงอาการเจ็ บ ป่ ว ยโดยทั น ที
แต่จะใช้เวลา 7-10 ปี ร่างกายถึงจะเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส นั่นหมายความว่าผู้ติดเชื้อฯที่
ยังไม่แสดงอาการเจ็บป่วยก็จะยังดูสวย หล่อ แข็งแรง เหมือนเดิม ซึ่งเราเองก็ดูไม่ออก ซึ่งผู้ติดเชื้อฯส่วนใหญ่
ก็มักไม่รู้ด้วยว่าตัวเองติดเชื้อฯแล้ว และสถานการณ์จริงก็คือ ไม่มีใครมีเพศสัมพันธ์กับคนป่วยหรอก ถ้าจะมี
ก็มีกับคนที่เลือกแล้วว่าดูดี สะอาด สวย หล่อ แข็งแรงทั้งนั้น
ที่ ส� ำ คั ญ การสร้ า งภาพผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ว ่ า น่ า กลั ว เป็ น แล้ ว ตาย ประกอบกั บ องค์ ค วามรู ้
ด้านการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่มีแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นมาตรฐาน
ผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ส ่ ว นใหญ่ จึ ง มั ก จะเสี ย ชี วิ ต ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ สั ง คมรั ง เกี ย จผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ก ลั ว ว่ า จะติ ด เชื้ อ ฯ
ติดเชื้อฯแล้วต้องตาย ผูกโยงกันแบบนี้ เป็นปัญหาที่ยุ่งเหยิงจนแทบจะแกะไม่ออก ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือ
“ไม่มีใครติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ชีวิตประจ�ำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อ”
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บ ทสรุปจากการสื่อสารเรื่องเอดส์ที่ผ่านมา
การสื่อสารเรื่องเอดส์ที่ผ่านมา ทุกคนล้วนแต่มีเจตนาดี แต่เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์และ
กลายเป็นปัญหาในเรื่องเอดส์ที่ตามมา ด้วยเหตุผลใหญ่ๆ ก็คือ
๑. การสื่อสารด้วยทัศนคติความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริง เช่น ส�ำส่อนทางเพศติดเอดส์แน่นอน
เป็นทัศนคติของผูส้ อื่ สาร แต่ขอ้ เท็จจริงก็คอื คนทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวี คือคนทีไ่ ปมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ได้ป้องกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวี ที่ส�ำคัญบอกไม่ได้ว่าใครมีเชื้อฯ จากรูปลักษณ์ภายนอก
เอดส์เป็นแล้วตาย เป็นทัศนคติเพื่อให้เกิดความกลัวจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ
ข้อเท็จจริง ป่วยเอดส์รักษาได้
๒. การสือ่ สารด้วยข้อมูลทีไ่ ม่ครบและไม่ทนั สมัย เช่น เอดส์รกั ษาไม่ได้ เอดส์ปอ้ งกันได้ถา้ ไม่ประมาท
ท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและกลายเป็นทัศนคติติดตัวไป
๓. การสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ค นสงสาร โดยหวั ง ว่ า จะเข้ า ใจและไม่ รั ง เกี ย จ เช่ น น� ำ ภาพที่
ทุกข์ทรมานมาเผยแพร่ เป็นต้น แต่ท�ำให้คนเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ ท�ำให้คนรู้สึกว่า
ผูต้ ดิ เชือ้ ฯเป็นผูด้ อ้ ยโอกาสทีน่ า่ สงสาร ทัง้ ๆทีข่ อ้ เท็จจริง คือผูต้ ดิ เชือ้ ฯ/ผูป้ ว่ ยเอดส์ ดูแลตนเองและครอบครัวได้
และมีศักยภาพปกติเหมือนคนอื่นๆ
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เ ป้าหมายร่วมกัน
การรณรงค์ ป ้ อ งกั น เอดส์ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามพยายามที่ จ ะลบล้ า งทั ศ นะ ความเชื่ อ เก่ า ๆ เช่ น
เอดส์เป็นเรือ่ งไกลตัว ไม่ใช่เรือ่ งของฉัน มาเป็นการนึกถึงการป้องกันของตัวเองกับทุกคน ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
เพราะเราดูจากภายนอกไม่ออกว่าใครมีเชื้อเอชไอวี หรือมายาคติที่ว่า เอดส์เป็นเรื่องของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่
ส�ำส่อนทางเพศก็ต้องคิดใหม่ว่า เอดส์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ยัง
มีพฤติกรรมเสี่ยงคือ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อื่น
ดังนั้นเป้าหมายในการสื่อสารเรื่องเอดส์จึงมีเพียง 2 เรื่อง คือ
1. ให้ข้อมูลเรื่องเอดส์ที่เป็นข้อเท็จจริงแก่สังคม ทั้งเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับ
ผู้ป่วยเอดส์ ช่องทางที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ เป็นต้น
2. แก้ไขทัศนะ ความเชื่อผิดๆเรื่องเอดส์ เช่น ทัศนะที่ว่าการใช้ถุงยางฯ จะท� ำให้ความรื่นรมย์
จากเพศสัมพันธ์ลดลง หรือเอดส์เป็นเรื่องของคนที่มีหลายคู่ เป็นต้น
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ใ นฐานะสื่อมวลชน เราจะช่วยสื่อสารเรื่องเอดส์กันอย่างไร
เป้าหมายในการสื่อสารเรื่องเอดส์ ที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้อง และทัศนะซึ่งอิงกับข้อเท็จจริง
ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะผู้รับสารจะตีความจากภาษาที่ได้รับมาเป็นทัศนคติ
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องเอดส์ก็เช่นกัน หลายต่อหลายค� ำที่คนมักพูดถึงเรื่องเอดส์ เป็นค�ำที่
แสดงถึงทัศนะ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้รับสารได้ ดังนั้นค�ำบางค�ำที่จะใช้ใน
การสื่อสารเรื่องเอดส์จึงต้องระมัดระวัง ดังตารางด้านล่าง ต่อไปนี้

ภาษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง

เอดส์ AIDS
เอดส์เป็นศัพท์เฉพาะของอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรเขียนเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สลับเล็กไม่ถูกต้อง
เอชไอวี HIV
ไม่ใช้ค�ำว่า ไวรัสเอดส์ เพราะไวรัสที่มีผลท�ำให้เกิดเอดส์คือ เอชไอวี
เอชไอวี HIV
เอชไอวีเป็นศัพท์เฉพาะของไวรัสที่ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ ตัวย่อ
เอชไอวีได้รวมตัวย่อของค�ำว่าไวรัสไว้แล้ว ดังนั้นการพูดว่าเชื้อไวรัสเอชไอวี จึง
ถือว่าเป็นการใช้ค�ำฟุ่มเฟือย
ควรใช้ค�ำว่า ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้มีไวรัสเชื้อเอชไอวี เนื่องจากมีคนจ�ำนวนมากที่ติด
เชือ้ เอชไอวีทมี่ สี ขุ ภาพดีและสามารถอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข แต่บางครัง้ ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ
ถูกมองว่าเป็นผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะอาการเจ็บป่วย การใช้ค�ำว่าผู้ที่ทรมาน
จากเอดส์เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อฯมีสุขภาพอ่อนแอ และไม่สามารถ
ด�ำเนินชีวิตตัวเองได้
เอดส์ไม่ใช่ไวรัสหรือโรค แต่เป็นอาการที่เกิดการติดเชื้อฯหรือโรคฉวยโอกาส
ดังนั้นเราจึงไม่ใช้ค�ำว่า ผู้ติดเชื้อเอดส์

Aids or aids

ไม่ใช้ค�ำว่า ไวรัสเอดส์
ไม่ใช้ค�ำว่าไวรัสเอชไอวี

ไม่ใช้คำ� ว่าผูท้ ที่ รมานจาก
โรคเอดส์

ไม่ใช้ค�ำว่าผู้ติดเชื้อเอดส์

คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์
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ใช้ค�ำว่าผู้ติดเชื้อฯ/ผู้มีเชื้อเอชไอวี ไม่ใช้ค�ำว่าผู้เป็นพาหะโรคเอดส์ เพราะไม่มี
ผู้ใดเป็นพาหะโรคเอดส์ เนื่องจากเอดส์เป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันของผู้ใดผู้หนึ่ง
ถูกท�ำลายโดยเชือ้ เอชไอวี และท�ำให้บคุ คลดังกล่าวมีความสุม่ เสีย่ งและโอกาสสูง
ต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส
ใช้ค�ำว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช้ค�ำว่าผู้ป่วยเอดส์หรือคนเป็นเอดส์ เพราะจะใช้
ค�ำว่าผู้ป่วยเอดส์ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆเข้าสู่ระยะที่เป็นเอดส์ ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ผู้ทรี่ ับการบ�ำบัดรักษาด้วยยา ในหลายๆครั้งผู้ที่เป็นเอดส์ก็ยังไม่อยู่ในสถานะที่
เราจะเรียกได้ว่าเป็นคนไข้
ใช้คำ� ว่าผูป้ ว่ ยเอดส์ หลีกเลีย่ งค�ำว่า ผูต้ กเป็นเหยือ่ ของเอดส์ หรือเหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิ์
ผู้ที่เป็นเอดส์ไม่ใช่เหยื่อการเรียกผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นเหยื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผู้นั้นไม่มีศักยภาพ
ค�ำว่าเหยื่อบริสุทธิ์มักพบได้ในกรณีผู้ติดเชื้อฯเป็นเด็กการใช้ค�ำว่า
ผูบ้ ริสทุ ธิเ์ ป็นการไม่เหมาะสมเนือ่ งจากเป็นการพูดเป็นนัยว่าคนเกีย่ วข้องคนอืน่ ๆ
เป็นคนผิด
ไม่ใช้ค�ำว่าเหยื่อเอดส์หรือผู้ทุกข์ทรมานจากเอดส์ ใช้ค�ำว่าผู้ป่วยเอดส์หรือ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ค�ำว่าเหยื่อเป็นค�ำที่มีความหมายในเชิงลบ พยายามใช้คำ� ว่า
ผู้ป่วยเอดส์ให้น้อยที่สุดและใช้เมื่อบุคคลนั้นป่วยเอดส์แล้วเท่านั้น เพราะไม่
จ�ำเป็นเสมอไปที่บุคคลที่ได้รับเชื้อเอชไอวีจะมีอาการของเอดส์
ใช้ค�ำว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช้ค�ำว่า ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช่
เชื้อเอดส์ เอดส์เป็นกลุ่มอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น วัณโรค
เชื้อราเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตุ่มพีพีอี ที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี
ใช้ค�ำว่าเสียชีวิตเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ เป็นการใช้ค�ำที่ถูกต้อง
มากกว่ า หากเราใช้ ค� ำ ว่ า มี ค นเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากโรค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอดส์
แทนที่จะใช้ค�ำว่าตายเพราะเอดส์ เพราะเอดส์โดยตัวของมันไม่ใช่โรค ดังนั้น
จึงพูดไม่ได้ว่า คนเสียชีวิตเพราะเอดส์ การเสียชีวิตมักจะมาจากโรคฉวยโอกาส
เช่น โรควัณโรค อันเนือ่ งมากจากภูมคิ มุ้ กันในร่างกายถูกท�ำลายด้วยเชือ้ เอชไอวี

ไม่ใช้ค�ำว่าผู้เป็นพาหะ
โรคเอดส์

8 คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์

ไม่ ใช้ ค� ำ ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเอดส์
ในกรณี ที่ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯยั ง
ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาส
ไม่ใช้ค�ำว่าเหยื่อ
ของเอดส์

ไม่ ใช้ ค� ำ ว่ า เหยื่ อ เอดส์
หรื อ ผู ้ ทุ ก ข์ ท รมานจาก
เอดส์
ไม่ใช้ค�ำว่าผู้ติดเชื้อเอดส์

ไม่ใช้ค�ำว่าตายเพราะ
เอดส์

ภาษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

ภาษาที่ควรหลีกเลี่ยง

ใช้ค�ำว่าโรคที่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์ ไม่ใช้ค�ำว่าเอชไอวีได้ท�ำให้คนเสียชีวิต
เนื่องจากโดยตัวของเชื้อเอชไอวีแล้วมันไม่ได้ท�ำให้เกิดการเสียชีวิต
ใช้ค�ำว่าพฤติกรรมเสี่ยง ส�ำหรับการมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เช่น มีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
ไม่ใช้ค�ำว่ากลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไม่มีสังคมใด ศาสนาใด เผ่าพันธุ์
หรือกลุ่มวัฒนธรรมใดที่มีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง การใช้ค�ำ
ว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกีดกัน ตอกย�้ำความเจ็บปวด และยัง
เป็นการท�ำให้บคุ คลทีไ่ ม่ได้ถกู เรียก หรือถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งเกิดความประมาท
เลินเล่อไม่ระวังพฤติกรรมของตัวเอง พฤติกรรมเป็นตัวก�ำหนดให้คนเข้าไปสู่
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯไม่ใช่การถูกจัดว่าอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ใช้ค�ำว่า เลือด น�้ำอสุจิ น�้ำในช่องคลอด น�้ำนมแม่ เพราะ 4 น�้ำนี้เป็น
แหล่ ง ที่ อ ยู ่ ข องเอชไอวี อย่ า ใช้ ค� ำ ว่ า ของเหลวในร่ า งกาย เนื่ อ งจากการ
ท�ำให้เกิดความสับสนได้ การใช้ค�ำรวมๆว่าของเหลวในร่างกายสามารถแพร่
เชื้อเอชไอวี ได้เป็นสาเหตุให้เกิดความกลัวและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อ
เอชไอวีและน�ำไปสู่การกีดกันผู้ติดเชื้อฯ ใช้ค�ำเฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นตัวอธิบาย
ว่าของเหลวจากร่างกายส่วนใดที่สามารถมีเชื้อเอชไอวีได้ในความเข้มข้นที่มาก
พอที่จะท�ำให้เกิดการติดเชื้อฯได้ ซึ่งก็ได้แก่ เลือด น�้ำอสุจิ นมแม่ เชื้อเอชไอวี
ไม่สามารถติดต่อผ่านทางเหงื่อ น�้ำตา หรือปัสสาวะได้
ควรใช้ค�ำว่าความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี การได้รับการติดเชื้อเอชไอวี
ไม่ควรใช้ค�ำว่า ความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ เอดส์ไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการ
ไม่มใี ครจะมีความเสีย่ งต่อการเป็นเอดส์หรือติดเอดส์ได้ เฉพาะเชือ้ เอชไอวีเท่านัน้
ที่ติดจากคนสู่คนได้

ไม่ใช้ค�ำว่า เอชไอวีได้ท�ำ
ให้คนเสียชีวิต
ไม่ใช้ค�ำว่ากลุ่มเสี่ยง

ไม่ ใช้ ค� ำ ว่ า ของเหลวใน
ร่างกาย

ไม่ใช้คำ� ว่าความเสีย่ งจาก
การติดเอดส์

คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์
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ใช้ค�ำว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีหรือเอดส์
เด็กที่ต้องเสียพ่อ แม่ หรือทั้งพ่อและแม่จากโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์เป็น
เด็กก�ำพร้า และเด็กเหล่านั้นอาจจะติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี
การใช้คำ� ว่าเด็กทีก่ �ำพร้าจากเอดส์เป็นการสร้างการแบ่งแยกเด็กกลุม่ นีอ้ อกจาก
เด็กก�ำพร้าทัว่ ไปทัง้ ๆทีเ่ ด็กทัง้ สองกลุม่ อาจมีสขุ ภาพ หรือความเป็นอยูค่ ล้ายๆกัน
การแบกแย่งเด็กโดยใช้ค�ำว่า เด็กก�ำพร้าจากเอดส์เป็นการตอกย�้ำการกีดกัน
สังคม และความเจ็บปวด
ใช้ค�ำว่า ยาที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอดส์ ใ ช้ ใ นการบ� ำ บั ด การติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสบางตั ว
เป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อที่ท�ำให้เกิดโรคปอดหรือปอดบวม เอดส์ไม่ใช่โรคเดี่ยวๆ
เพียงโรคเดียว และไม่มียาส�ำหรับรักษาเอดส์
ใช้ค�ำว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวี พยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ค�ำว่า การท�ำสงคราม การต่อสู้ การดิน้ รน หรือว่า ระเบิด เพราะค�ำเปรียบเทียบ
ประเภทนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเป็นการกล่าวเกินจริง

ไม่ใช้ค�ำว่า เด็กก�ำพร้า
จากเอดส์

ควรใช้ค�ำว่า การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ควรใช้ค�ำว่า โรคระบาด
ควรหลีกเลีย่ งค�ำทีม่ คี วามหมายแง่ลบต่อเชือ้ เอชไอวีและเอดส์ ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนก การเหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติและความสิ้นหวัง
ใช้ค�ำว่า มีคู่นอนหลายคน หลีกเลี่ยงการใช้ค�ำว่า ส�ำส่อน เพราะค�ำประเภทนี้
เป็นค�ำพูดในเชิงตัดสินและกล่าวหา

ไม่ควรใช้ค�ำว่า
โรคระบาด

ไม่ใช้ค�ำว่ายาส�ำหรับ
เอดส์

หลี ก เลี่ ย งการใช้ ค� ำ ว่ า
การท�ำสงคราม การต่อสู้
การดิ้นรน หรือว่าระเบิด

หลีกเลี่ยงค�ำว่า
“ส�ำส่อน”

ไม่ใช้ค�ำว่า โสเภณี ให้ใช้ค�ำว่า “พนักงานบริการ” เพราะค�ำว่าโสเภณีเป็นการ ไม่ใช้ค�ำว่า “โสเภณี”
ใช้ค�ำพูดในเชิงดูถูก
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คนฟังของเราเป็นใครได้บ้าง
ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยเอดส์
คนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อจริงแต่ไม่รู้สึกว่าตนเองเสี่ยง
ผู้ที่กังวลว่าตนเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อฯ แต่ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้ติดเชื้อฯจริง
ผู้ที่กังวลว่าตนเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อฯ และเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสรับเชื้อฯได้จริง
ผู้ที่กังวลใจและไม่อยากอยู่ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
ฯลฯ
เหล่านีค้ อื กลุม่ คนทีแ่ ตกต่างกับเราในการฟัง หรือรับการสือ่ สารเรือ่ งเอดส์อยู่ ถ้าเทียบกับปัญหา 3 ข้อ
คือ ยังมีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ มีคนที่ไม่อยากอยู่ร่วม/เลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อฯ และผู้ติดเชื้อฯมีคุณภาพชีวิต
ที่แย่ลง เราจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
การสื่ อ สารเรื่ อ งเอดส์ โ ดยให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ผู ้ ฟ ั ง ไม่ ใ ห้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป ะปนกั บ ทั ศ นะ
นอกจากจะท�ำให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ยังท�ำให้ผู้ฟังเกิดทัศนคติที่ไม่เป็นลบต่อเอดส์ ทั้งเรื่องของ
การไม่รงั เกียจผูต้ ดิ เชือ้ ฯ/ผูป้ ว่ ยเอดส์ การมองว่าเอดส์เป็นเรือ่ งของพฤติกรรม ไม่ใช่เรือ่ งของคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าเอดส์เป็นเรื่องใกล้ตัว จนน�ำไปสู่การป้องกันในที่สุด ไม่ว่าผู้ฟังของเราจะเป็นใครก็ตาม

มารู้จักเอชไอวี/เอดส์

มารู้จักเอชไอวี/เอดส์

ตอนที่ 1

เ อชไอวีไม่ใช่เอดส์
หลายครั้งที่เวลาเราได้ยินใครพูดว่าคนนั้น คนนี้ติดเชื้อเอชไอวี สมองของเราก็คิดไปโดยอัตโนมัติว่า
เขาเป็นเอดส์ซึ่งจริงๆ แล้วค�ำว่า “เอชไอวี” กับ “เอดส์” คนละความหมายกันเลย
เอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์
ส่ ว นเอดส์ เป็ น กลุ ่ ม อาการของโรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสที่ เ กิ ด จากภาวะภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ ง
อันเนื่องมาจากเอชไอวี เช่น วัณโรคปอด ปอดอักเสบพีซีพี ตุ่มพีพีอี ฯลฯ
นั่ น หมายความว่ า ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ต่ ยั ง ไม่ มี อ าการของโรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาส เราก็ จ ะ
ไม่ เรี ย กเขาว่ า เป็ น เอดส์ แ ต่ จ ะเรี ย กว่ า “ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯ” แต่ ห ากภู มิ คุ ้ ม กั น ในร่ า งกายเขาลดลงจนป่ ว ย
ด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสดังกล่าว เขาก็จะอยู่ในภาวะ “ผู้ป่วยเอดส์”
อันนี้แหละ ความจริงทางการแพทย์
หลายคนถามว่า แล้วท�ำไมจะต้องแยกระหว่าง “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” กับ “ผู้ป่วยเอดส์” ด้วย
เรียกรวมๆไปไม่ได้หรือ? เพราะคนก็เข้าใจกันไปแล้วว่า “เอชไอวี” กับ “เอดส์” เหมือนกัน
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ต้ อ งบอกว่ า การใช้ 2 ค� ำ นี้ อ ย่ า งปนๆกั น อยู ่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ส่ ง ผลให้ ค นรั ง เกี ย จ
ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์ และท�ำให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย เพราะเมื่อพูดว่าคนๆนี้ติดเอดส์
ภาพของคนเป็นเอดส์ที่ผอม/ป่วยกะเสาะกะแสะ ผิวหนังเป็นตุ่ม ก็จะปรากฏขึ้นในความคิดของเราทันที
ท�ำให้เกิดการรังเกียจ ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์ส่วนหนึ่งจึงถูกกีดกันออกจากสังคม
ในขณะเดียวกัน เมื่อเรามีมโนภาพว่า “เอดส์” คือคนที่เจ็บป่วย มีสภาพร่างกายที่น่ารังเกียจ
ต้องอยู่ไกลๆ เพราะกลัวติดโรค ท�ำให้เราลืมนึกถึงคนที่เรามีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย เพราะเขาและเธอ
ต่างก็ดสู ะอาด สวย หล่อ แข็งแรง ไม่น่าจะเป็นเอดส์
อาจจะถูก เขาและเธอผู้หล่อ สวย ดูสะอาด แข็งแรง ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยคงไม่ได้เป็นเอดส์แน่ๆ
แต่เขาอาจเป็นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีแล้วก็ได้ และก็สามารถส่งต่อเชือ้ เอชไอวีให้กบั เราได้เช่นกัน ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์
กับเขาและเธอเหล่านั้นโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อฯแล้ว เพราะร่างกายยังแข็งแรง
ไม่มีอาการใดๆบ่งบอกว่าเจ็บป่วย หรือแสดงว่าเป็นเอดส์เพราะภาพของเอดส์ในความคิดของเขาก็คือ
คนที่เจ็บป่วย มีสภาพร่างกายผ่ายผอม ผิวหนังเป็นตุ่ม
นี่คือความเข้าใจผิดระหว่างค�ำว่า “เอชไอวี” กับ “เอดส์” ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องเอดส์
ของคนในสังคม ท�ำให้เกิดการรังเกียจ การแบ่งแยกทางสังคมระหว่างผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์ กับคนที่
ไม่ติดเชื้อฯ และส่งผลให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มสื่อสารเรื่องเอดส์กันใหม่
ต้ อ งใช้ ค� ำ ว่ า “ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ” กั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯที่ ยั ง ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคฉวยโอกาส
และต้ อ งเข้ า ใจว่ า เราไม่ มี ท างรู ้ ไ ด้ จ ากการมองรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกของใครก็ ต ามว่ า ติ ด เชื้ อ ฯหรื อ ไม่
และต้องใช้ค�ำว่า “ผู้ป่วยเอดส์” กับผู้ติดเชื้อฯที่เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส เพื่อให้คนในสังคมมองออก
ว่า แท้จริงแล้วเราเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากใคร จาก“ผู้ติดเชื้อฯ” ซึ่งเราดูไม่ออกว่าเป็นใครบ้าง หรือ
กับ“ผู้ป่วยเอดส์” ซึ่งนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกันแน่

ปรึกษาปัญหาเอดส์ โทร 0-2372-2222
ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.ทุกวัน
คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์
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ตอนที่ 2

แ ล้วเอชไอวีติดต่อได้อย่างไร
การที่คนๆหนึ่งจะติดเชื้อเอชไอวีได้ จะต้องได้รับเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อฯ เช่น
น�้ำเลือด น�้ำเหลือง น�้ำอสุจิ น�้ำในช่องคลอด น�้ำนม มีแค่ 4 น�้ำนี้เท่านั้น น�้ำอื่นๆ เช่น น�้ำปัสสาวะหรือน�้ำลาย
ไม่มีเชื้อเอชไอวี และเชื้อเอชไอวีจะเข้าสู่ร่างกายคนๆหนึ่งได้ จะต้องผ่านช่องทางที่เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง
เช่น การมีเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
หรือถ้าเราจะบอกใครว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ให้ยึดหลักพิจารณา 3 ข้อคือ
1. ปริมาณของเชื้อฯต้องมากพอที่จะท�ำให้ติดต่อได้ เพราะในสารคัดหลั่งของร่างกายแต่ละชนิด
มีปริมาณเอชไอวีไม่เท่ากันในเลือดจะมีมากที่สุด รองลงมาในน�้ำอสุจิ น�้ำในช่องคลอด และน�้ำนมแม่
การที่คนๆหนึ่งจะรับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายจึงหมายถึงต้องได้รับสารคัดหลั่งตามที่กล่าวมา
ในปริมาณที่มากพอ เช่นการรับเลือด(กรณีถ่ายเลือด) การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หรือ
เด็กทารกที่กินนมแม่เป็นเวลานานๆ เป็นต้น
2. ต้องได้รับเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพดีพอ ทั้งนี้เพราะเชื้อเอชไอวีที่จะท�ำให้ติดต่อได้จะต้องแข็งแรง
ซึ่งเชื้อเอชไอวีจะแข็งแรงก็ต่อเมื่ออยู่ในร่างกายคนเท่านั้น หากออกมานอกร่างกาย เช่น โดนความร้อน หรือ
อยู่บนพื้นที่มีสารเคมีเช่นพื้นห้องน�้ำ ก็จะท�ำให้เชื้อด้อยคุณภาพจนไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้
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3. ต้องมีชอ่ งทางเข้าของเชือ้ เอชไอวี เช่นกรณีเพศสัมพันธ์ ถ้าผูห้ ญิงเป็นฝ่ายมีเชือ้ ฯ เชือ้ เอชไอวีจาก
น�้ำในช่องคลอดของฝ่ายหญิงจะเข้าสู่ฝ่ายชายทางเยื่อบุอ่อนปลายอวัยวะเพศชาย ถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายมีเชื้อฯ
เชื้อฯก็จะเข้าสู่ฝ่ายหญิงทางเยื่อบุในช่องคลอด
แต่....“ถ้าขาดปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี”
เราลองมาดูว่า การกระท�ำแบบไหนที่เสี่ยง หรือไม่เสี่ยง ต่อการรับเชื้อฯ
ถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ป้องกัน มีโอกาสเสี่ยงมากเพราะ
1. เชื้อเอชไอวีอยู่ในน�้ำอสุจิ และน�้ำในช่องคลอด ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพดีมาก
2. การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่มีการส่งและรับน�้ำอสุจิ และน�้ำในช่องคลอดโดยตรง ในขณะที่เชื้อฯ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมาก (ไม่สัมผัสอากาศ หรือไม่ได้ออกมานอกร่างกาย)
3. มีช่องทางเข้าของเชื้อฯคือ ผ่านทางเยื่อบุผนังช่องคลอด เยื่อบุช่องทวาร หรือเยื่อบุอ่อน
ปลายอวัยวะเพศชาย หรือรูฉี่
แล้วถ้ามือมีแผลและสัมผัสโดนเลือด หรือน�้ำอสุจิ หรือน�้ำในช่องคลอด โอกาสเสี่ยงมีน้อยมาก
จนไม่มีเลย เพราะ
1. แม้ว่าคุณภาพของเชื้อฯจะดีคืออยู่ในน�ำ้ อสุจิหรือน�ำ้ ในช่องคลอด หรือเลือดแต่ปริมาณของเชื้อฯ
ที่เราสัมผัสนั้นจะไม่เท่ากับการสัมผัสโดยการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
2. ช่ อ งทางเข้ า ของเชื้ อ ฯ ต้ อ งดู ว ่ า แผลที่ เราเป็ น นั้ น เป็ น แผลแบบไหน ถ้ า เป็ น แผลที่ เ ป็ น มา
มากกว่าหนึ่งวันแสดงว่าแผลนั้นเริ่มมีการเยียวยาตัวเอง ปากแผลเริ่มปิด (ปกติร่างกายจะสร้างเยื่อบางๆ
มาปกคลุมแผลเมื่อได้รับบาดเจ็บเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าแผล) แบบนี้เชื้อเอชไอวีก็เข้าสู่ร่างกายไม่ได้แล้ว
ที่ส�ำคัญ แผลที่จะท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีได้ต้องเป็นแผลเปิดกว้าง มีเลือดออก
และต้องเอาแผลนั้นไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งโอกาสเกิดขึ้นจริงในชีวิตมีน้อยมาก
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50
50
เราล่ะ? เสี่ยงหรือเปล่า
มาดูกันก่อนดีกว่าว่า ถ้าเราเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ก�ำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ จะมีโอกาสเสี่ยง
ในการรับเชื้อเอชไอวีหรือเปล่า?
รูน้ ะว่าถุงยางอนามัยป้องกันท้องได้ แต่หนูไม่กล้าพก กลัวพ่อแม่เห็น หนูเลยตัดสินใจใช้ยาคุมฉุกเฉิน
เขาเป็นคนดีแล้วก็รักหนูค่ะ หนูไม่น่าจะเสี่ยงกับเอดส์ใช่ไหมคะ
ดิฉันเคยมีเซ็กส์กับเพื่อนชายที่คบกันตอนวัยรุ่น ถ้ามีอะไรกับแฟนคนปัจจุบัน เขาจะทราบไหมคะ
ว่าดิฉันเคยมีเซ็กส์มาก่อน แล้วดิฉันจะเสี่ยงไหมคะ
ดิฉนั กับแฟนคบหาดูใจกันมานานแล้ว ตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะแต่งงานกัน ดิฉนั ก็เลยยอมให้เขามีอะไรด้วย
เพราะเขาไม่ได้เที่ยวมาหลายปีแล้ว กังวลเล็กน้อยว่าจะท้อง แต่คงไม่เสี่ยงเอดส์ใช่ไหมคะ
ตัง้ แต่เกิดมาดิฉนั มีเพศสัมพันธ์กบั สามีเพียงคนเดียวเท่านัน้ ดิฉนั น่าจะปลอดภัยจากเอชไอวีใช่ไหมคะ ?
ผมคบอยู่กับหนุ่มคนหนึ่ง ปกติเราใช้ถุงยางทุกครั้ง แต่ครั้งล่าสุดเราไม่ได้ใช้ เพราะไม่ได้พกไว้
แต่ผมก็คิดว่าเขาไม่ใช่คนมั่ว เขาก็ดูแลตัวเองดีพอสมควร อย่างนี้ผมคงไม่ติดเชื้อฯหรอกนะ
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ผมมีแฟนหลายคน แต่จะมีทีละคน บางคนจะคบกันนาน บางคนก็ไม่นาน เวลาที่อยู่ด้วยกัน
ก็จริงใจนะครับ แต่มักจะมีอันเป็นไปอยู่เรื่อยๆท�ำให้ต้องแยกย้ายกันไป แต่ละคนผมเลือกและรู้จักเขาดีครับ
ไม่น่าจะเสี่ยงหรอก
ผมจะดูกอ่ นว่าคนทีผ่ มนอนด้วยเป็นอย่างไร ถ้าไม่คอ่ ยมัน่ ใจก็ใช้ถงุ ยางฯ แต่ถา้ มัน่ ใจก็ไม่ตอ้ งใช้ถงุ ยางฯ
ตัวอย่างข้างต้น เป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ ไม่ว่าเซ็กส์ของเราจะเกิดขึ้น
ด้วยสถานการณ์แบบไหน กับใคร ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีทั้งนั้น
ส�ำหรับทุกคนที่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์
เราไม่อาจรู้ด้วยการมองจากภายนอกว่า คนที่เรามีหรือจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่
การที่ใครคนใดคนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ดี มีหน้าที่การงานดี ดูสะอาด สุขภาพแข็งแรง ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่า
คนๆนั้นจะไม่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย
อีกอย่าง ความรักในแต่ละช่วงชีวิต อาจน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารัก แต่ต้องไม่ลืมว่า
ความสัมพันธ์ของเรากับคนรักอาจไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง
บางครั้งเราหรือเขาอาจพบคนใหม่ นานาสาเหตุที่อาจท�ำให้เลิกรากันไป คือโอกาสในการเปลี่ยนคู่
โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งหมายถึงโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนคู่ที่เปลี่ยนไปด้วย
หลายคนมั่นใจในคู่ของตัวเองว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี เพราะตัดสินจากแง่มุมที่ตัวเองรู้จัก โดยคิดไม่ถึงว่า
อาจมีบางด้านทีไ่ ม่รู้ เนือ่ งจากคนส่วนใหญ่ไม่พร้อม หรือเลือกทีจ่ ะไม่เล่าเรือ่ งราวทัง้ หมดของตัวเองให้คนอืน่ ฟัง
โดยเฉพาะประสบการณ์ทางเพศ หรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พร้อมเปิดเผย เช่น ไม่กล้าบอกคู่ว่าเคยมีเซ็กส์
มาก่อนที่จะเจอกัน หรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ซึ่งท�ำให้ได้รับเชื้อเอชไอวีมา บางทีเจ้าตัวเองก็อาจไม่รู้ด้วย
ว่าได้รับเชื้อเอชไอวีมาแล้ว เพราะไม่เคยไปตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
เมื่อไม่มีการบอกเล่าเรื่องราวความเสี่ยงที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ “คู่” ของเรา ประเมินความเสี่ยง
ที่จะได้รับเชื้อฯพลาด เช่น ไม่คิดถึงเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อมีเซ็กส์
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แ ล้วใช้เข็มร่วมกันล่ะ

จะติดเชื้อเอชไอวีหรือเปล่า?
หลายคนคงกังวลเรื่องการใช้เข็มร่วมกันว่าจะท�ำให้ติดเชื้อเอชไอวี เช่น เข็มจากการที่ถูกหมอฉีดยา
หรือการใช้เข็มสัก ซึ่งความจริงแล้วแทบไม่มีโอกาสเสี่ยงเลย เพราะโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย จะเปลี่ยน
เข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้งที่จะฉีดยาให้คนไข้ ส่วนการใช้เข็มสักตามร่างกายก็มีโอกาสเสี่ยงน้อยมาก เพราะ
โดยทั่วๆไป มักจะไม่ได้ใช้เข็มสักต่อเนื่องกันทันที แต่ถ้าไม่มั่นใจ ให้ทำ� ความสะอาดเข็มสักด้วยแอลกอฮอล์
ก็ท�ำลายเชื้อเอชไอวีที่อยู่ปลายเข็มได้แล้ว
แต่ถา้ ยังไม่มนั่ ใจล่ะก็ ลองมาดูสถิตกิ ารติดเชือ้ ฯของคนทีท่ ำ� งานด้านสาธารณสุขทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
ถ้าเปรียบเทียบในแง่มุมของโรคแล้วพบว่า คนท�ำงานด้านสาธารณสุขเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีจากคนไข้มากกว่าเอชไอวีเป็นร้อยเท่า
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ในสหรัฐอเมริกา ก็มกี ารเก็บข้อมูล (ปี 1995) การติดเชือ้ เอชไอวีของคนท�ำงานด้านสาธารณสุขเช่นกัน
ว่าติดเชือ้ ฯจากการท�ำงานหรือเปล่า ซึง่ เจ้าหน้าทีท่ ตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีจะต้องยืนยันว่าไม่ได้ตดิ เชือ้ ฯจากเพศสัมพันธ์
หรือการใช้ยาเสพติด และต้องยืนยันชัดเจนว่าได้ สัมผัสเลือดหรือน�้ำคัดหลั่งแบบที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้
จากการใช้ เ กณฑ์ ดั ง กล่ า ว พบผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ที่ เ ป็ น บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข เพี ย ง 39 คน
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่คาดว่าติดเชื้อฯจากการท�ำงาน เป็นพยาบาล 13 คน เป็นเจ้าหน้าที่ห้อง LAB ทางการแพทย์
15 คน เป็นหมออื่นๆ ที่ไม่ใช่หมอผ่าตัด 5 คนเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1 คน แม่บ้าน (คนท�ำความสะอาด) 1 คน
เจ้าหน้าที่เทคนิคอื่นๆ 4 คน
ใน 39 คนนี้ 36 คน เป็นผู้ที่สัมผัสเลือด อีก 2 คน สัมผัสกับสารคัดหลั่ง และ 1 คน สัมผัสเชื้อฯ
โดยตรงจากหลอดทดลอง
ใน 39 คนนี้ 32 คน ถูกเข็มฉีดยาต�ำ ไม่ใช้เข็มเย็บแผล (เพราะมีเลือดที่มีเชื้อฯ ขังอยู่ในหลอดเข็ม
ในขณะที่เข็มเย็บแผลเป็นเข็มตันท�ำให้เลือดติดอยู่น้อยมาก ท�ำให้ไม่ติดเชื้อฯ)
สมาคมหมอผ่าตัดกระดูก ได้ส�ำรวจสอบถามหมอผ่าตัดกระดูก จ�ำนวน 3,267 คน ที่รายงานว่า
เขามีความเสี่ยงจากการผ่าตัดกระดูก พบว่าไม่มีใครติดเชื้อเอชไอวีเลย
ที่ ส� ำ คั ญ ไม่ มี ร ายงานว่ า หมอผ่ า ตั ด เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งฉุ ก เฉิ น เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งเก็ บ ศพติ ด เชื้ อ ฯ
จากการท�ำงานเลย ทั้งๆที่ต้องสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่งของคนไข้มากที่สุด
จากเหตุผลและข้อมูลที่กล่าวมา ช่องทางการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้เข็มจึงเป็นเรื่องของ
การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน เพราะการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนั้น จ�ำเป็นจะต้องดึงเลือดของผู้ใช้ยา
ขึ้นมาผสมกับยาก่อนที่จะฉีดเข้าไปในร่างกาย ซึ่งอาจจะมีการดึงเลือดเข้าออกกันหลายครั้ง ดังนั้นเลือด
จึงค้างในเข็ม และในกระบอกเข็ม เมื่อใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยไม่ได้ท�ำความสะอาด เลือดที่ค้างอยู่ในเข็ม
และกระบอกฉีดยาจึงเข้าไปในร่างกายของผู้ใช้เข็มคนต่อไปได้
ส่วนเข็มอื่นๆ ก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะท�ำให้ติดเชื้อเอชไอวี
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ลู กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อฯ
จะติดเชื้อฯทุกคนไหมนะ?

เรารับรู้มาบ้างแล้วว่าเชื้อเอชไอวีถ่ายทอดจากแม่ที่ติดเชื้อฯไปสู่ลูกในท้องได้ ดังนั้น พ่อแม่อาจต้อง
ปรึกษากันก่อนที่จะวางแผนตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูก
เมื่อตั้งครรภ์แล้วรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวี คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมกังวลใจ อาจมีเรื่องที่ต้องคิดปรึกษาหารือ
กันอีกว่า จะท�ำอย่างไรกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้ ควรตั้งครรภ์ต่อหรือจะท�ำแท้งดี?
แต่ ก ่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจเลื อ กทางใดทางหนึ่ ง ควรรู ้ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ จ� ำ เป็ น คื อ ลู ก มี โ อกาส
รับเชื้อเอชไอวีจากแม่ใน 3 ระยะได้แก่
ระยะก่ อ นคลอด อาจท� ำ ให้ ติ ด เชื้ อ ฯได้ ห ากรกมี ค วามผิ ด ปกติ เช่ น การติ ด เชื้ อ ซิ ฟ ิ ลิ ส
ท�ำให้รกอักเสบจนเชื้อเอชไอวีสามารถผ่านจากแม่มาสู่ลูกได้
ระยะคลอด เป็นระยะทีเ่ สีย่ งสูง เนือ่ งจากมีการสัมผัสสารคัดหลัง่ และเลือดของแม่โดยผ่านเข้าทาง
เยื่อบุหรือแผลของเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างคลอด
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ระยะหลังคลอด เนือ่ งจากการดูดนมแม่ ในน�ำ้ นมมีเชือ้ เอชไอวีไม่มาก แต่มคี วามเสีย่ งในการรับเชือ้ ฯ
เนื่องจาก ปริมาณที่เด็กได้รับนมมีจ�ำนวนมาก และเยื่อบุทางเดินอาหารของเด็กไม่แข็งแรง
โดยทั่วไปเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อฯ จะมีโอกาสติดเชื้อฯราว 25-30 % ซึ่งท�ำให้ลดลงเหลือ 2-8 % ได้
ถ้าแม่ได้รับยาต้านไวรัสในระยะใกล้คลอด และเด็กได้รับต่ออีก 1-6 สัปดาห์ และให้เด็กกินนมผงแทนนมแม่
นอกจากนี้ถ้าเลือกวิธีคลอดแบบผ่าตัดทางหน้าท้อง ก็จะลดความเสี่ยงลงได้อีก
ดังนั้น...เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี...จึงไม่ได้ติดเชื้อฯจากแม่ทุกคน
การตรวจว่าเด็กที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีจะติดเชื้อฯหรือไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแล
หรือผูอ้ ปุ การะเด็กโดยตรง เพราะจะเป็นผูท้ วี่ างแผนเลีย้ งดูเด็กต่อไป ซึง่ ผูด้ แู ลและเด็กจ�ำเป็นต้องคิด ไตร่ตรอง
ว่าพร้อมที่จะรับฟังผลเลือดหรือไม่ และจะวางแผนดูแลเด็กหลังจากทราบผลเลือดอย่างไร
แต่ ถ ้ า การตรวจเลื อ ดนั้ น ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ เด็ ก ก็ ไ ม่ ค วรตรวจ เพราะเป้ า หมายของการ
ตรวจเลื อ ดหาเชื้ อ เอชไอวี ข องเด็ ก ก็ เ พื่ อ วางแผนการรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส การป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ
ฉวยโอกาสบางชนิดที่พบบ่อยในเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีและมีภูมิคุ้มกันต�่ำกว่าร้อยละ 20 เช่น ปอดอักเสบ
จากเชื้อพีซีพี เชื้อราเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และฝีในสมอง แต่หากเป็นการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีของเด็ก
เพือ่ แยกเด็ก หรือป้องกันการติดเชือ้ ฯจากการอยูร่ ว่ มกับเด็กนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็น และเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก
และเอชไอวีก็ไม่สามารถติดต่อได้จากการอยู่ร่วมกัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนทั้ ง ในระดั บ สากลและในประเทศไทยว่ า การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
สถานสงเคราะห์สำ� หรับเด็กทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีโดยเฉพาะ ไม่ใช่คำ� ตอบในการแก้ปญ
ั หาเด็กทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี เพราะ
ข้อเท็จคือการอยูร่ ว่ มกับเด็กทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีไม่ได้ทำ� ให้เกิดการติดต่อกันได้ ส่วนโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีเ่ กิดขึน้
กับเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีก็ไม่ต่างจากเด็กทั่วไป เช่น ปอดอักเสบ ท้องเสีย ผิวหนังอักเสบ
การแยกเด็ ก ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี จะส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิ ต ใจ และการด�ำ เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
ของเด็ก เป็นการตีตราว่าเป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี เพราะสังคมจะรู้ทันทีว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนนี้ สถานที่นี้
เป็นเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องแบ่งแยกเด็กที่มีเชื้อฯจากเด็กอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
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ตอนที่ 6

ความเสี่ยงจริง...หรือความกังวล
จากข้อมูลของสายปรึกษาปัญหาเอดส์พบว่า คนที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องกังวลว่า
จะติ ด เชื้ อ เอชไอวี จ ากเรื่ อ งที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ เช่ น การกิ น ข้ า วร่ ว มกั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯ การใช้ ห ้ อ งน�้ำ ร่ ว มกั น
การอยู่บ้านเดียวกัน ต้องใช้ของใช้บางอย่างร่วมกัน ยุงกัดบ้าง จูบปากบ้าง
แต่กับความเสี่ยงจริง ที่จะท�ำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ เรากลับไม่ค่อยนึกถึง เช่น การมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย
บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเอดส์ใหม่ว่า ถ้าเราอยู่ในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ได้ เราก็เป็น
คนหนึ่งที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อฯได้ในวิถีชีวิตเราที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น
เวลามี ค วามรั ก ความรั ก ก็ อ าจน� ำ ไปสู ่ ก ารมี เซ็ ก ส์ แต่ ต ่ อ มาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เรากับคู่ไม่ราบรื่นหรือเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่า ก็อาจจะเลิกรากันไป ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ นั่นคือโอกาส
ในการเปลี่ยนคู่ที่เราไม่เคยตั้งใจ แต่ก็ท�ำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้
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เราไม่ ค ่ อ ยนึ ก ถึ ง ว่ า คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถบอกเรื่ อ งราวทั้ ง หมดของเขาได้ เช่ น
เขาไม่กล้าบอกคู่ว่าเคยมีเซ็กส์มาแล้วกี่คน กี่ครั้ง หรือเคยใช้ยาเสพติด ซึ่งท�ำให้เขาอาจจะติดเชื้อฯมาแล้ว
และเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายหรือเปล่า
เราเองก็ไม่อาจรูไ้ ด้วา่ คนทีเ่ รามีเซ็กส์ดว้ ย มีเชือ้ ฯหรือเปล่า เพราะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ออก
ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่
บางครั้งเราก็คิดว่าคนนี้ดูดี มาจากครอบครัวที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี ดูสะอาด หรือการซื้อ
บริการทางเพศราคาสูง ไม่น่าจะเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
กระทั่งเมื่อเราเลือกใช้ถุงยางเพื่อเซ็กส์ที่ปลอดภัยในช่วงแรกๆ แล้ว เราก็อาจจะเผลอและคิดว่า
เข้าใจกันดีแล้ว น่าจะไว้ใจได้แล้ว คนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีคนอื่นอีกแล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องป้องกันอีกก็ได้
จากความไม่รู้ ไม่คิดว่า คนที่เราก�ำลังมีเซ็กส์ด้วยมีเชื้อเอชไอวีอยู่ เราอาจจะคิดเพียงเรื่องป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ดว้ ยการใช้ยาคุมก�ำเนิด และไม่เห็นถึงความจ�ำเป็น ในเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยจากเอดส์
ดั ง นั้ น ถ้ า เรามี เ พศสั ม พั น ธ์ ไม่ ว ่ า จะรู ป แบบใดก็ ต าม (ช่ อ งคลอด หรื อ ทวารหนั ก ) กั บ
คนที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวีซึ่ ง ดู ไ ม่ อ อกจากรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก เราอาจจะได้ รั บ เชื้ อ ฯจากครั้ ง ใดครั้ ง หนึ่ ง
ของการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้
นี่แหละ...ความเสี่ยงที่แท้จริงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
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เรื่องป้องกัน เราทำ�ได้

ตอนที่ 1

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
จากการมีเพศสัมพันธ์

เมื่ อ รู ้ แ ล้ ว ว่ า ถ้ า มี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดยไม่ ไ ด้ ถุ ง ยางอนามั ย หรื อ การใช้ เข็ ม ฉี ด ยาเสพติ ด ร่ ว มกั น
โดยไม่ได้ทำ� ความสะอาดเข็มก่อน อาจจะท�ำให้เราติดเชือ้ เอชไอวีได้ แต่ท�ำไมยังมีผตู้ ดิ เชือ้ รายใหม่เกิดขึน้ ทุกวัน
หรือว่า “ความรู้” อาจไม่ได้ช่วยให้คนปลอดภัยจากเอดส์
ถ้าอย่างนั้น อะไรล่ะ...ที่จะท�ำให้คนปลอดภัยจากเอดส์
ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ส ่ ว นใหญ่ บ อกว่ า ไม่ เ คยคิ ด มาก่ อ นเลยว่ า ตั ว เองจะติ ด เชื้ อ ฯ เพราะซื่ อ สั ต ย์
ต่อคู่เพียงคนเดียว แต่สิ่งที่ลืมคิดคือ แล้วคู่ล่ะมีเราคนเดียวหรือเปล่า?
แต่ก็นั่นแหละ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอาจจะเป็นเรื่องปลายเหตุ ค�ำถามที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ
เพราะอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน มั่นใจในความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันแค่ไหน
และจะมีทางเลือกอย่างไรได้บ้าง เช่น
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ใช้เวลาคบกันให้นาน ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์
ประเมินความรูส้ กึ หรืออารมณ์เพศของตัวเองว่า สถานการณ์ใดทีจ่ ะท�ำให้มอี ารมณ์เพศมากและ
จะควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร
เลือกทีจ่ ะใช้วธิ กี ารช่วยตัวเองแทนการมีเพศสัมพันธ์หรือมีความสุขต่อการสัมผัสร่างกายภายนอก
เท่านั้น อย่างไรก็ตามต้องมั่นใจว่าจะควบคุมตัวเองไม่ให้ล่วงไปถึงการสอดใส่ได้
ส�ำเร็จความใคร่ให้กันและกันโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้มือช่วยกัน
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
หรือเลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม ทุกวิธีที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคน เช่น
การป้องกันการติดเชื้อโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ หลายคนอาจท�ำได้ แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะท�ำไม่ได้
เป็นเรือ่ งธรรมชาติ และธรรมดาทีเ่ ราจะมีความรูส้ กึ พึงพอใจ รักใคร่มคี วามต้องการทางเพศจนพัฒนา
ไปสู่ความสัมพันธ์ทางเพศได้ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มี ซึ่งต้องคิด
และตัดสินใจว่า สิ่งที่ตนต้องการคืออะไร ระหว่างการเลือกมีเพศสัมพันธ์ หรือการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ไว้
ก่อนจนกว่าจะพร้อม และมั่นใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวี
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ตอนที่ 2

มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่
ก็ปลอดภัยนะ

ถ้ า เราเลื อ กที่ จ ะมี เ พศสั ม พั น ธ์ หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ เ สธการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ไ ด้ จะท�ำ อย่ า งไร
จะต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง?
คงต้องบอกว่าอาจต้องคิดถึง 2 เรื่องใหญ่ๆ
1.ต้องคิดเกี่ยวกับตัวเรา
บอกตัวเองว่า ถ้าตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ ต้องรู้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี และ
ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าต้องการอะไรในความสัมพันธ์ทางเพศของเรากับคู่ เช่น ต้องการมีเพศสัมพันธ์
กับคู่รัก ต้องการคุยกันให้เข้าใจก่อนจึงจะมีเพศสัมพันธ์ หรือจะยังไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะมั่นใจ ยิ่งถ้าเรา
เคยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมาก่อน ยิ่งต้องคิดถึงเรื่องการป้องกันให้กับคู่ของเราด้วย
2.ต้องคิดเกี่ยวกับคู่
เราไม่อาจรู้ได้ว่า คู่ของเราเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่ หรือถ้ารู้ว่าคู่ของเราเคยมีเพศสัมพันธ์
มาก่อนก็ไม่อาจรูไ้ ด้อกี ว่า เพศสัมพันธ์ในครัง้ นัน้ มีการป้องกันหรือไม่ หากไม่ได้ปอ้ งกันก็เป็นไปได้วา่ คูข่ องเราอาจ
รับเชือ้ เอชไอวีมาแล้ว ดังนัน้ การคุยเรือ่ งเพศและการป้องกันกับคูก่ อ่ นทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์จงึ เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก
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เรามาดูกันดีกว่าว่า ถ้าเราเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ จะมีวิธีไหนบ้างที่จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี ซึ่งถ้าจะว่ากันแล้วก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน และแต่ละวิธีก็ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้
มากน้อยต่างกันไป เช่น
ถ้าเราเลือกการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่
ถื อ ว่ า เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการมี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ละปลอดภั ย จากการรั บ เชื้ อ ฯหรื อ การตั้ ง ครรภ์
ถ้าเราได้ลองเริ่มท�ำก็อาจจะพบว่าไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่คู่ต้องช่วยกัน เพื่อไม่ให้อารมณ์พากันไป
จนเกิดการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ โดยไม่ได้ใช้ถุงยางฯ
การจะปรับเปลีย่ นรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การท�ำออรัลเซ็กส์ ต้องขึน้ อยูก่ บั การท�ำความเข้าใจกัน
ซึ่งเป็นก้าวแรกของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือกการท�ำออรัลเซ็กส์ ก็ตอ้ งมัน่ ใจว่าจะไม่หลัง่ ในปาก และกลืนน�้ำอสุจลิ งไปในล�ำคอ
เพราะหากล�ำคออักเสบก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้
ความสุขทางเพศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือเรื่องจิตใจของทั้งคู่ว่า มีความพร้อม มีความห่วงใยและมีความรู้สึก
ปลอดภัย ไม่กังวลใจ ความสุขทางเพศก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นจะไม่มีการสอดใส่
อวัยวะเพศก็ตาม
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ตอนที่ 3

ช่วยตัวเองก็ได้...ไม่เสี่ยงแน่ๆ
การช่ ว ยตั ว เอง คื อ การแสดงออกทางเพศอย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยท� ำ ให้ เราได้ ป ลดปล่ อ ยอารมณ์
ทางเพศที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ซึ่งอารมณ์ทางเพศนี้มักจะเกิดขึน้ กับตัวเราเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และร่างกาย
ของเราเริม่ เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ อารมณ์ทางเพศจึงเกิดได้ทงั้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย และเป็นเรือ่ งธรรมชาติอย่างหนึง่
ที่หลายคนเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เพศที่เกิดขึ้น
สมัยก่อน มีความเชือ่ ว่าผูช้ ายมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าผูห้ ญิง ท�ำให้ผชู้ ายสามารถเรียนรูแ้ ละแสดงออก
ในเรื่องทางเพศได้ค่อนข้างมาก ส่วนผู้หญิงไม่ควรแสดงออกทางเพศหรือไม่ควรมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น
ผู้หญิงจึงไม่ค่อยได้เรียนรู้และรู้จักกับเรื่องการช่วยตัวเองมากนัก
ดังนัน้ เมือ่ พูดถึงเรือ่ งการช่วยตัวเองจึงมักถูกมองและเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งส�ำหรับผูช้ ายมากกว่า (เท่านัน้ )
ซึง่ สิง่ นีแ้ สดงออกมาให้เห็นด้วยค�ำศัพท์ทใี่ ช้แทนค�ำว่า “ช่วยตัวเอง” ส�ำหรับผูช้ ายหลายค�ำ เช่น ชักว่าว ซักผ้า
เล่นกับแม่นางทัง้ ห้า หรือ วิวาห์เหาะ เป็นต้น แต่คำ� ทีใ่ ช้สำ� หรับผูห้ ญิงก็มกั จะเป็นตกเบ็ดเท่านัน้ ซึง่ นัน่ ก็เป็นแค่
ความเชือ่ เช่นเดียวกับความเชือ่ ทีว่ า่ การช่วยตัวเองจะท�ำให้ตาบอด เป็นสิว เป็นบ้า หรือ เป็นสิง่ สกปรก เป็นต้น
ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่ความจริง เพราะปัจจุบันแพทย์และนักจิตวิทยาด้านเพศบ�ำบัดได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า
การช่วยตัวเองเป็นเรือ่ งธรรมชาติ ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาอะไรต่อร่างกาย และกลับเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์เสียด้วยซ�ำ้
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การช่วยตัวเองดีต่อตัวเราอย่างไร
การช่ ว ยตั ว เองเป็ น วิ ธี ที่ ดี ใ นการผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ดและความต้ อ งการทางเพศ
ขจั ด ความไม่ เข้ า ใจในเรื่ อ งเซ็ ก ส์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ จ ะท� ำ ให้ เราได้ รู ้ จั ก กั บ อวั ย วะเพศของตั ว เอง
และเปิดโอกาสให้ตรวจสอบเรื่องเซ็กส์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือความคิด
การช่วยตัวเองจนถึงจุดสุดยอด จะท� ำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราชอบ และรู้วิธีว่าจะท� ำให้มัน
เกิดขึ้นได้อย่างไร การเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในยามที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ เพราะถ้า
สามารถบอกคู่ของเราให้สัมผัสหรือลูบคล�ำในแบบที่เราชอบได้ ก็จะท�ำให้เซ็กส์เป็นเรื่องรื่นรมย์ นอกจากนี้
จินตนาการในเรื่องเซ็กส์ซึ่งเราสร้างขึ้นขณะก�ำลังช่วยตัวเอง ยังเป็นสามารถช่วยปลุกเร้าอารมณ์เพศ และ
เรียนรูค้ วามต้องการทางเพศของเราเอง
การช่ ว ยตั ว เองเป็ น ทางออกทางหนึ่ ง ของการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ พ ร้ อ ม ท� ำ ให้ เราไม่ ต ้ อ งเสี่ ย ง
กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งไม่ต้องคิดมากหากคุมก�ำเนิดผิดพลาดด้วย
ช่วยตัวเอง..ทางเลือกหนึ่งของชีวิตเท่านั้น
การช่วยตัวเองเป็นการกระท�ำที่แสดงให้เห็นว่า เราสามารถจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้น
กับเราได้ โดยไม่ทำ� ให้คนอืน่ เดือนร้อน และก็ไม่ได้หมายความว่าหากใครไม่ชว่ ยตัวเองจะกลายเป็นคนผิดปกติ
แต่การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศโดยการการมีเพศสัมพันธ์เมื่อตัวเองหรืออีกฝ่ายยังไม่พร้อม ถือได้ว่า
เป็นการอ้างเพื่อสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น ดังนั้นความเข้าใจว่าผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศ และ
ต้องหาทางออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น จึงไม่จริง แต่น่าจะหมายถึง ขาดวุฒิภาวะที่จะควบคุมอารมณ์
ทางเพศของตัวเองได้ต่างหาก
แต่ เ มื่ อ ใดที่ เราได้ เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ทางเพศของตั ว เองอย่ า งดี พ อแล้ ว
เราก็จะสามารถควบคุมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ รู้เท่าทันและรับผิดชอบ
และเมื่อถึงเวลาที่เราจะก้าวจากการช่วยตัวเองไปสู่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ เราก็จะมีความสามารถ
มากเพียงพอที่จะท�ำให้เราและคู่มีความสุขได้อย่างเต็มที่
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ตอนที่ 4

ใช้ถุงยางอนามัยกันเถอะ
ความกังวลใจถึงผลที่จะตามมาของการมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นทั้งหญิงและชาย แต่ปัญหานี้
ดูจะตกหนักที่ผู้หญิงมากกว่า สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะกังวลนั้นเป็นเรื่อง “ท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ” มากกว่า
ที่จะกลัวการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคู่นอน ทั้งที่จริงๆ แล้วเรื่องท้องไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ส�ำคัญ
เพราะการติดโรคทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเอชไอวีก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลย และประเด็นหลังนี้มีโอกาส
เกิดขึน้ ได้ทงั้ กับผูห้ ญิงและผูช้ ายเท่าๆกัน ถ้าหากฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดมีเชือ้ ฯก็สามารถทีจ่ ะติดต่อไปสูอ่ กี ฝ่ายหนึง่ ได้
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคู่ และยังช่วยท�ำให้ไม่ต้องกังวลใจ หรือเป็นทุกข์ใจทั้งเรื่องท้องและ
การติดโรค นั่นก็คือการใช้ “ถุงยางอนามัย”
ถุ ง ยางอนามั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ คุ ม ก� ำ เนิ ด ชนิ ด เดี ย วที่ ส ามารถป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ไ ด้
มีงานศึกษาของทวีปยุโรปเรื่องความปลอดภัยจาการใช้ถุงยางอนามัย โดยการติดตามชาย–หญิง 256 คู่
ซึ่งคนหนึ่งติดเชื้อฯและอีกคนหนึ่งไม่ติดเชื้อฯ เป็นเวลาเฉลี่ย 22 เดือน พบว่า ชาย–หญิง จ�ำนวน 12 คน
ที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่ได้รับเชื้อฯจากคู่นอนส่วนคนที่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่พบว่า
มีผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี จึงมั่นใจได้เลยว่า “ถุงยางอนามัย” ป้องกันเอดส์ได้
ส่วนหลายคนทีก่ งั วลเรือ่ งความรืน่ รมย์ทจี่ ะหายไปหากใช้ถงุ ยาง ก็ขอให้คลายกังวลได้ เพราะปัจจุบนั
ถุงยางได้พัฒนาไปหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้ใช้ เช่น
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สี ปัจจุบันถุงยางอนามัยผลิตออกมาหลากหลายสี เพราะสีก็มีส่วนในการสร้างบรรยากาศ และ
ความรู้สึกที่ดีขึ้น
กลิ่น หลายคนมีความสุขและตื่นเต้น ถ้าคู่ช่วยกันเลือกกลิ่นของถุงยางอนามัยที่จะใช้ด้วยกัน
ซึ่งก็มีหลากกลิ่น เช่น กล้วยหอม ผลไม้รวม ทุเรียน มิ้นต์ เป็นต้น
ขนาด ถุงยางฯสามารถขยายได้ใหญ่กว่าอวัยวะเพศมาก ในท้องตลาดก็จะมีถงุ ยางฯหลายขนาด เช่น
49 ม.ม. 51 ม.ม. 52 ม.ม. และ 56 ม.ม.ถ้ารู้สึกว่าใช้ขนาดใดแล้วเหมาะก็เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้
รูปแบบ ถุงยางฯหลายยี่ห้อผลิตออกมาหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งแบบ
ผิวเรียบ เป็นลอน ผิวขรุขระ และอีกหลายอย่าง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพทางเพศ
วิธีการใส่ถุงยางฯก็ง่ายๆ โดยต้องใส่ถุงยางฯเมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัว ไม่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้ใส่เอง
หรือผู้หญิงเป็นคนใส่ให้ ก็อย่าลืมบีบปลายถุงยางฯไล่ลมก่อน จากนั้นจึงสวมแล้วรูดให้สุดโคน เมื่อผู้ชาย
หลั่งน�้ำอสุจิเสร็จแล้ว จึงถอดถุงยางฯออก
วัยรุ่นและไม่รุ่นหลายคน ใช้ถุงยางอนามัยกันอย่างนี้ เช่น ใส่สองชั้น หรือ เมื่อใกล้หลั่งแล้วค่อยหยิบ
ถุงยางฯออกมาสวม ซึง่ ต้องขอบอกว่า..วิธกี ารเหล่านี้ ไม่ได้ชว่ ยป้องกันท้องหรือการติดเชือ้ เอชไอวีได้ดเี ท่ากับ
การใส่ถุงยางฯเพียงชั้นเดียวเท่านั้น เพราะการใส่ถุงยางอนามัยสองชั้นท�ำให้เนื้อยางเสียดสีกันมากขึ้น และ
อาจท�ำให้เกิดการรั่วซึมได้ ส่วนการใส่ถุงยางฯก่อนหลั่งนั้นก็เหมือนกับการหลั่งข้างนอก อาจท�ำให้ “ท้อง”
หรือติดเชื้อเอชไอวีได้ เพราะมีการสอดใส่และสัมผัสน�้ำหล่อลื่นของทั้งหญิงหรือชายไปแล้ว
ข้อดีของการใช้ถุงยางฯคือ ช่วยยืดเวลาการหลั่งของผู้ชายให้ช้าลง ท�ำให้ทั้งสองมีความสุขร่วมกัน
จากการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น ไม่มีผลข้างเคียงและยังมีให้เลือกใช้หลายแบบ ที่ส�ำคัญไม่ต้องกังวล
ทั้งเรื่องท้องและเอดส์
รู้อย่างนี้แล้ว..อย่าลืมเตรียมถุงยางฯไว้ข้างกาย เพราะถึงเวลาส�ำคัญของสองเราครั้งใด ก็อุ่นใจได้ว่า
เราพร้อมที่จะมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยเสมอ
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ตอนที่ 5

มาใช้เข็ม(ฉีดยาเสพติด)ให้ปลอดภัย
การเลิกใช้ยาเสพติดเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้ปลอดภัยจากเอชไอวี แต่ก็เป็นทางเลือกที่อาจจะ
ท�ำได้ไม่ง่ายนัก เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งตัวผู้ใช้ยาเองและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายภาครัฐ
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการส่งเสริมให้ผู้ใช้ยาเสพติดให้ได้ใช้เข็มสะอาด
การเข้ากลุ่มที่ใช้ยาเสพติดไม่ว่าจะเลิกได้หรือยังเลิกไม่ได้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาก� ำลังใจ
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะหลายคนอาจมีประสบการณ์ มีการสนับสนุน ให้ก�ำลังใจ
หรือมีการติดตามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้การเลิกใช้ยาเสพติดเป็นจริง หรือส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น โดย
อาจจะหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้คำ� ปรึกษาเรื่องยาเสพติดว่า มีการเข้ากลุ่มที่ใดบ้าง เพื่อที่จะทราบข้อมูล
เบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ
ใช้เข็ม...อย่างไรให้ปลอดภัย
การใช้ เข็ ม ฉี ด ยาเสพติ ด ร่ ว มกั น มี โ อกาสเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ เชื้ อ เอชไอวี แต่ บ างครั้ ง อาการ
ที่ ต ้ อ งการใช้ ย าก็ รุ น แรงมากจนตั ด สิ น ใจใช้ เข็ ม ร่ ว มกั น ประกอบกั บ การพกเข็ ม ส่ ว นตั ว อาจจะ
ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นผู้ที่ใช้ยาเองจะเป็นผู้ที่รู้เงื่อนไขของตัวเองดีที่สุดว่า สาเหตุของการใช้เข็มร่วมกันคืออะไร
และหาทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น
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อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน อาจจะต้องเตรียมตัว วางแผนการใช้ยาเพื่อที่จะควบคุม
ไม่ให้อาการที่ต้องการใช้ยารุนแรงมาก จนต้องใช้เข็มร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ได้ท�ำความสะอาดก่อน
ส่วนการท�ำความสะอาดเข็มฉีดยานั้น ให้สูบและฉีดล้างเข็มและกระบอกฉีดยาด้วยน�้ำสะอาด 2 ครั้ง
ตามด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อหรือน�้ำสบู่ หลังจากนั้นก็ให้สูบและฉีดท�ำความสะอาดด้วยน�้ำเปล่าสะอาดอีก 2-3 ครั้ง
ถ้าไม่มีน�้ำยาฆ่าเชื้อหรือน�้ำสบู่ ให้ใช้วิธีฉีดน�้ำสะอาดล้างเข็มและกระบอกฉีด สูบและฉีดทิ้งหลายๆ ครั้ง
ให้มากที่สุด จนมั่นใจว่าสะอาด
ถ้าเป็นการใช้ยาร่วมกันหลายๆคน อาจจะต้องมีเข็มและกระบอกฉีดยาส�ำรองไว้อกี สักชุดสองชุด
เพื่อไม่ให้ฉุกละหุกเกินไป หากจะน�ำชุดที่ใช้แล้วไปแช่น�้ำร้อน หรือต้มหรือท�ำความสะอาด
ทางเลือกไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
การไม่ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ทั้งนี้ผู้ใช้ยาอาจต้องลองวางแผนการใช้ยาเพื่อประเมินและป้องกันอาการที่ต้องการใช้ยาของตนเอง
ไม่ให้รุนแรงจนต้องใช้เข็มร่วมกับคนอื่น และอาจลองวางแผนการใช้ยาของเพื่อนที่ใช้ยาในกลุ่มเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกัน
จุดเริ่มต้นของการเลิกใช้ยาเสพติด อาจจะต้องมาคิดใคร่ครวญ ส�ำรวจใจตัวเองก่อนว่า สาเหตุ
ที่แท้จริงของการใช้ยาคืออะไร เมื่อได้สาเหตุที่แท้จริง อาจจะต้องคิดต่อไปอีกว่า สาเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้น
จากอะไรและจะเริ่มแก้ไขจากจุดใด
สุ ด ท้ า ยต้ อ งถามใจตั ว เองว่ า อยากหยุ ด ใช้ ย าเสพติ ด หรื อ ไม่ ถ้ า อยากเลิ ก จะเริ่ ม หยุ ด เมื่ อ ใด
มีใครหรือสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ก�ำลังใจเราบ้าง รวมทั้งเริ่มหาข้อมูลของสถานที่และวิธีการบ�ำบัด
ที่เหมาะกับตัวเรา
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ตอนที่ 6

ช่วยลดความเสี่ยง จากแม่สู่ลูก
เมื่อตั้งครรภ์แล้วพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ความกังวลใจคงเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ อาจมีเรื่องที่
ต้องคิดปรึกษาหารือกันอีกว่า จะท�ำอย่างไรกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้ หลายคนอาจจะสับสนว่า ควรตั้งครรภ์ต่อ
หรือจะยุติการตั้งครรภ์ดี อย่างไรก็ตามควรทราบข้อมูลเบื้องต้นที่จ�ำเป็นจะต้องได้รับรู้ก่อนการตัดสินใจ คือ
เด็กทีค่ ลอดจากแม่ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี เด็กมีโอกาสรับเชือ้ ฯประมาณ 25-30 % โดยโอกาสของการรับเชือ้ ฯจากแม่
เกิดได้ตั้งแต่ ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด
1. ระยะก่ อ นคลอด ช่ ว งที่ เ ด็ ก อยู ่ ใ นท้ อ งเด็ ก มี โ อกาสรั บ เชื้ อ เอชไอวี จ ากแม่ ผ่ า นทางรก
ถ้ารกมีความผิดปกติ เช่น รกมีการอักเสบ มีการติดเชื้อต่างๆ รกมีการฉีกขาด หรือหลุดลอก
2. ระหว่างคลอด ในช่วงการคลอด เด็กมีโอกาสในการรับเชื้อเอชไอวีสูงมาก เนื่องจากเด็กต้องสัมผัส
สารคัดหลั่งและเลือดของแม่ เชื้อเอชไอวีสามารถผ่านเยื่อบุตา เยื่อบุปากและจมูกของเด็กทารกได้
3. ระยะหลังคลอด จากการกินนมแม่ ในน�้ำนมมีเชื้อเอชไอวีไม่มาก แต่ความเสี่ยงในการรับเชื้อฯ
เกิดจากเด็กต้องกินนมปริมาณมาก ประกอบกับเด็กทารกมีเยื่อบุทางเดินอาหารที่ยังไม่แข็งแรง เชื้อฯ
อาจผ่านเยื่อบุอ่อนนี้ได้
อัตราการรับเชื้อฯของเด็กสามารถลดลงให้เหลือประมาณร้อยละ 2 ถ้าแม่ได้รับยาต้านไวรัส
สูตรทีไ่ ด้มาตราฐานตัง้ แต่อายุครรภ์ 14 สัปดาห์ ไปจนคลอด เด็กหลังคลอดได้รบั ยาต้านฯอีก 4-6 สัปดาห์
ร่วมกับการใช้นมผสมแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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บริการที่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทุกรายต้องได้รับคือ
1. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านในการดูแลตนเองและการวางแผนเรื่องลูก
2. การฝากครรภ์เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจปัสสาวะ การตรวจนับ
เม็ดเลือด ความดันเลือด ฯลฯ เช่นเดียวกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
3. การตรวจหาจ�ำนวนภูมิต้านทาน (ซีดี 4) และคัดกรองโรคฉวยโอกาส เพื่อประเมินภาวะภูมิคุ้มกัน
เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอื่นๆ
การรั บ ยาต้ า นไวรั ส เพื่ อ ลดโอกาสการติ ด เชื้ อ ฯของเด็ ก ทารกที่ เ กิ ด จากแม่ ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ที่ให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ทุกโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะเป็นการ
พิจารณาให้ยาต้านไวรัส 3 ตัว ได้แก่ เอแซดที (AZT) + สามทีซี (3TC) + โลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (LPV/r)
เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป หรือเร็วที่สุดหลังจากนั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก
และลดโอกาสการดื้อต่อยาต้านไวรัสฯของแม่ เมื่อแม่ถึงเกณฑ์ต้องรับยาต้านไวรัสในอนาคต
หากเป็ น แม่ ที่ ยั ง ไม่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ฯ คื อ ซี ดี 4 สู ง กว่ า 350 เมื่ อ คลอดแล้ ว
แพทย์จะให้หยุดยา และติดตามตรวจซีดี 4 ทุก 6 เดือน หากเป็นแม่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับยาต้านไวรัส
แพทย์จะพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยาให้เหมาะสม และรับยาตลอดไป
การตรวจเลือดเด็ก ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลหรือผู้อุปการะเด็กโดยตรง เพราะจะเป็นผู้ที่
วางแผนเลี้ยงดูเด็กต่อไป ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลเด็กจ�ำเป็นต้องได้รับการทบทวนว่าพร้อมที่จะรับฟังผลเลือด
หรือไม่ และจะวางแผนดูแลเด็กหลังจากทราบผลเลือดอย่างไร
การตรวจว่าเด็กที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีว่าติดเชื้อฯหรือไม่ สามารถรับการตรวจได้เมื่อเด็ก
อายุ 2-4 เดือน และตรวจซ�้ำเมื่อเด็กอายุ 18 เดือน
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ตอนที่ 1

คุณภาพของถุงยางอนามัย...มั่นใจได้
ถุงยางรั่วซึมได้จริงหรือ?
เชื้ อ เอชไอวี มี ข นาดเล็ ก กว่ า ตั ว อสุ จิ 30 เท่ า หลายคนจึ ง สงสั ย ว่ า เชื้ อ เอชไอวี จ ะเล็ ด ลอด
ผ่ า นผนั ง ถุ ง ยางได้ วั น นี้ เราจึ ง ชวนคุ ณ มาดู ก รรมวิ ธี ใ นการผลิ ต และตรวจสอบถุ ง ยางอนามั ย ว่ า
มีความสลับซับซ้อน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพพอย่างละเอียดถี่ถ้วนขนาดไหนกว่าจะออกมาเป็น
ถุงยางฯให้เราใช้กัน
กระบวนการผลิ ต ถุ ง ยางอนามั ย เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ตั้ ง แต่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพของตั ว อย่ า งยาง
ตั้งแต่ในสวน ถ้าตัวอย่างไม่ผ่านการตรวจสอบ บริษัทจะไม่รับยางเข้าสู่โรงงาน ส่วนยางที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วจะถูกผสมกับน�้ำยาและหมักไว้เพื่อให้ยางมีความคงตัวและทนทาน
จากนัน้ เข้าสูข่ นั้ ตอนการจุม่ ขึน้ รูป ซึง่ ท�ำในห้องปลอดฝุน่ ละออง ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
โดยแท่งแก้วส�ำหรับขึ้นรูปที่เรียงต่อกันเป็นแถวจะค่อยๆ เคลื่อนตัวลงจุ่มในถังที่มีส่วนผสมน�้ำยางธรรมชาติ
ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม แท่งแก้วแต่ละแท่งจะหมุนไปรอบๆ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ส่วนผสมนี้
กระจายตัวติดแท่งแก้วด้วยความหนาเท่าๆ กันทั้งชิ้น จากนั้นแท่งแก้วจะเคลื่อนตัวผ่านเข้าตู้อบอินฟาเรด
เพื่อให้น�้ำยางแห้ง
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เมื่อออกจากตู้อบ แท่งแก้วจะต้องจุ่มน�้ำยางอีกเป็นครั้งที่สอง เพื่อให้ถุงยางอนามัย มีความหนา
และทนทานเพียงพอ และเมื่ออบแห้งครั้งที่สองแล้ว แท่งแก้วจะเคลื่อนที่ผ่านแปรงขนนุ่มที่ท�ำหน้าที่
ม้วนขอบถุงยางฯ ก่อนทีจ่ ะผ่านเข้าสูต่ อู้ บครัง้ สุดท้าย เพือ่ ให้สารประกอบต่างๆ ในส่วนผสม น�้ำยางธรรมชาติ
ท�ำปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งท�ำให้ชั้นของน�้ำยางธรรมชาติที่เกิดจากการจุ่มครั้งที่สอง หลอมรวม
เป็นเนื้อเดียวกัน
เมื่อขั้นตอนการขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อย ถุงยางฯจะถูกน�ำไปล้างสารเคมีต่างๆ ให้หลุดออกจากผิวยาง
ถุงยางอนามัยให้หมด พร้อมทั้งใส่แป้งเข้าไป เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน เมื่อล้างเสร็จก็จะน�ำเข้าตู้อบ
อบให้แห้งต่อไป ขณะเดียวกันถุงยางฯบางส่วน จะถูกสุ่มตัวอย่าง เพื่อน�ำมาตรวจสอบคุณภาพใน 3 ส่วน
ด้วยกันคือ ตรวจความรั่ว ทดสอบแรงดันอากาศ และทดสอบความทนทาน
การตรวจความรั่ว ใช้วิธีเติมน�้ำเข้าไป 300 ซีซี แขวนทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที แล้วน�ำมาคลึง
บนกระดาษสีซับน�้ำ ถ้าถุงยางฯเกิดรอยรั่วจะสามารถสังเกตเห็นรอยน�้ำรั่วซึมบนกระดาษสีได้ชัดเจน
จากนั้นจะทดสอบแรงดันอากาศ โดยจะอัดอากาศเข้าไปในถุงยางฯ ซึ่งมาตรฐานก�ำหนดเอาไว้ว่า
จะต้องทนแรงอัดอากาศได้ไม่ต�่ำกว่า 18 ลิตร ก่อนที่จะระเบิดแตกออก
ส่วนความทนทานทดสอบด้วยการยืดชิน้ ส่วนถุงยางอนามัยทีต่ ดั เป็นชิน้ กว้างประมาณ 20 มิลลิเมตร
ชิ้นส่วนถุงยางฯจะต้องยืดออกได้ยาวถึง 8 เท่าของความยาวปกติ ก่อนจะขาด
สุดท้ายก่อนที่จะน�ำถุงยางฯมาบรรจุกล่องจะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อตรวจหารอยรั่วหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ เมื่อถุงยางอนามัยชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีรอยรั่ว หรือสิ่งผิดปกติ เครื่องมือ
ก็จะส่งสัญญาณเตือน พนักงานก็จะโละถุงยางอนามัยทั้งล็อตนั้นทิ้ง
นอกจากขัน้ ตอนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานแล้ว ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ และสหพันธ์ผบู้ ริโภค
ของสหรัฐฯ ที่ได้ค้นคว้าและทดลองพบว่า แม้ผนังถุงยางฯจะถูกขยายถึง 2,000 เท่าก็ยังไม่เห็นการรั่วซึม
เมื่อขยายผนังถุงยางอนามัยเป็น 30,000 เท่า ซึ่งเป็นก�ำลังขยายที่สามารถมองเห็นตัวเชื้อเอชไอวีได้นั้น
พบว่า ผนังถุงยางอนามัยมีลักษณะเป็นหลุมเล็กๆ แต่ก็ไม่เห็นรอยรั่วซึม ถุงยางอนามัย จึงมีคุณภาพที่มั่นใจ
ได้ว่าจะป้องกันคุณให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี
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ไม่สนุก ไม่มัน จริงๆหรือ
สิ่งที่ได้ยินเป็นประจ�ำส�ำหรับคนที่ไม่ชอบใช้ถุงยางฯ คือ ไม่สนุก ไม่เป็นธรรมชาติ ไม่แนบชิดสนิทใจ
แต่...นี่เป็นข้อเท็จจริงหรือความรู้สึก เป็นทัศนคติส่วนตัวกันแน่นะ?
เอาอย่างนี้ดีกว่า ลองสังเกตง่ายๆ ว่า เพศสัมพันธ์ของเราแต่ละครั้ง เรามีความสุขทางเพศเท่ากัน
หรือไม่ ถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์กับคู่คนเดิมก็ตาม
เชื่อว่า ไม่มีใครมีความสุขเท่ากันทุกครั้งหรอก
ต้องบอกว่าความสุขที่เกิดจากเพศสัมพันธ์มีหลายเรื่อง ทั้งเรื่องความพร้อมต่อการมีเพศสัมพันธ์
บรรยากาศ การเล้าโลม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เราต้องให้ความส�ำคัญเพื่อความสุขทางเพศของทั้งสองฝ่าย
เรื่องถุงยางอนามัยก็เหมือนกัน
ถุงยางอนามัยช่วยให้เรามีความสุขทางเพศได้แน่ๆ เพราะถ้าใช้ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะท้องหรือ
ติดโรค ส่วนเรื่องที่ว่าใช้แล้วไม่สนุก เนื้อไม่แนบเนื้อ ไม่เป็นธรรมชาตินั้น ก็เป็นเรื่องของความรู้สึก
เป็นเรื่องที่ถูกบอก เปรียบเทียบกับการใส่รองเท้า สมัยก่อนมนุษย์เราก็เดินเท้าเปล่า แต่เมื่อเกิดการเรียนรู้
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ว่าการไม่ใส่รองเท้าอาจจะต้องเจอกับเชือ้ โรค หรืออาการบาดเจ็บจากหนาม ตะปูทอี่ ยูบ่ นพืน้ เราจึงหาอุปกรณ์
มาป้องกันนั่นก็คือรองเท้า ซึ่งครั้งแรกที่หัดใส่รองเท้า เราก็อาจจะรู้สึกว่าดูเป็นส่วนเกิน ไม่สะดวกสบายเลย
แต่เมื่อใส่รองเท้าบ่อยๆ เข้าก็กลายเป็นเรื่องคุ้นชิน ถ้าไม่ใส่จะรู้สึกแปลก
เช่นเดียวกับการใช้ถุงยางอนามัย ถ้าเราใช้ประจ�ำ เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยฝึกให้เกิดความคุ้นชิน
หลายคนยืนยันว่าหลังจากได้ใช้ถุงยางอนามัยบ่อยครั้งขึ้น ก็กลายเป็นความเคยชิน รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมชาติ ถ้าไม่ใส่จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ
ส่ ว นที่ บ อกว่ า การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย มี ห ลายขั้ น ตอน กว่ า จะหยิ บ กว่ า จะฉี ก ซอง กว่ า จะใส่
ต้องใช้เวลาและท�ำให้สะดุดอารมณ์ทางเพศที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ เรื่องนี้ก็มีวิธีแก้ไขง่ายๆ เพราะเราสามารถ
ที่จะใส่ถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายที่เป็นเจ้าของอวัยวะเพศเป็นผู้สวมถุงยางเอง หรือคู่เป็นผู้สวมให้
ไปพร้อมกับการเล้าโลม เพราะการสัมผัสหรือกระตุ้นอวัยวะเพศชายในระหว่างสวมใส่พร้อมกับการเล้าโลม
เป็นเรื่องที่คู่กระท�ำได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ ถุงยางอนามัยยังมีข้อดีที่มากกว่าป้องกันท้องและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น
ในผู ้ ช ายหลายคนที่ ห ลั่ ง เร็ ว การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย จะช่ ว ยยื ด เวลาการหลั่ ง ออกไปได้ ทั้ ง ถุ ง ยางเอง
ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงจ� ำนวนมาก เนื่องจากหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงยังมีความรู้สึกว่า
อวัยวะเพศของตัวเองยังสะอาดอยู่ หากจะสัมผัสกันและกันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใจว่า
จะต้องรีบร้อนไปท�ำความสะอาดร่างกาย
เมือ่ ถุงยางอนามัยมีขอ้ ดีดงั ทีก่ ล่าวมาแล้ว อย่ากังวลเรือ่ งการใช้ถงุ ยางอนามัยกันอีกเลย เรามารณรงค์
ให้คนใช้ถุงยางกันมากขึ้นดีกว่า เพื่อความสุขทางเพศของเราและคู่
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กุลสตรีไทย...

แต่ไม่ปลอดภัยจากเอดส์
ทั้งๆที่รู้ว่าถุงยางอนามัยป้องกันการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่จะมีผู้หญิง
กี่คนเชียวที่เคยเลือกซื้อ..พกพา..หยิบถุงยางขึ้นมา..ฉีกซอง..บีบปลายไล่ลม..และเป็นผู้สวมใส่ ทั้งนี้เพราะว่า
ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับ “อวัยวะของผู้ชาย” ผู้หญิงคนใดสามารถใส่ให้คู่รัก หรือแม้กระทั่งพูดคุย
จนท�ำให้คู่รักใส่ได้ คงต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร
ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกๆ กับแฟนหนุ่มนั้น ถุงยางฯจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คิดถึง
เพราะจะกังวลกับเรื่องอื่นๆ มากกว่า แม้กระทั่งเรื่องป้องกันท้องก็ยังแทบนึกไม่ออกเลย ในทางกลับกัน..
สมมติว่าถ้าผู้หญิงได้ลองซักซ้อมวิธีการคุยและการใช้มาอย่างดี ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเอ่ยปาก หรือ
โชว์ถุงยางฯที่ได้เตรียมไว้ให้แฟนหนุ่มดู คงถูกกล่าวหาว่าเป็น “น้องเจน(จัด)”เป็นแน่
จากการศึกษาในทุกแห่งของโลก ผูช้ ายส่วนใหญ่มกั จะบอกว่าไม่ชอบใช้ถงุ ยางฯ เพราะไม่เสียว ไม่มนั ส์
หรือไม่เป็นธรรมชาติ และค�ำตอบที่ได้ยินบ่อยจะเป็นว่าก็เราสองคนรักกัน ไม่ได้ติดเชื้อโรคอะไรหรือเอดส์
สักหน่อย แล้วท�ำไมต้องใช้ถงุ ยางอนามัย ว่าแล้วฝ่ายชายก็จะขอให้ฝา่ ยหญิงกินยาคุมฉุกเฉินแทน ซึง่ ต้องบอก
ว่าผลของการคุมก�ำเนิดต�ำ่ มีผลข้างเคียงต่อร่างกายผูห้ ญิงเยอะ หมอจึงแนะน�ำให้ใช้เฉพาะที่ “ฉุกเฉิน”จริงๆ
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หากเป็นคูร่ กั ทีร่ กั กันมานาน การขอให้อกี ฝ่ายใช้ถงุ ยาง อาจเลยเถิดไปถึงเรือ่ งของความไม่ไว้วางใจกัน
เพราะส�ำหรับประเทศไทย ถุงยางอนามัยมีภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันโรคมานานแล้ว ต่างจากประเทศ
ญี่ปุ่น และในอีกหลายๆ ประเทศที่รณรงค์ให้ถุงยางเป็นอุปกรณ์คุมก�ำเนิด
นอกจากนี้ การปลู ก ฝั ง จากสั ง คมว่ า หญิ ง ไทยต้ อ งเป็ น กุ ล สตรี เรี ย บร้ อ ย ต้ อ ง
รักนวลสงวนตัว ถ้าผู้หญิงคนไหนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แสดงว่าเป็นผู้หญิง “ง่าย” ท�ำให้ผู้หญิง
ไม่กล้าทีจ่ ะบอกคู่นอนให้สวมถุงยางอนามัย เพราะกลัวอีกฝ่ายจะคิดว่าเธอ “กร้านโลก” หรือกลัวอีกฝ่าย
จะรักเธอน้อยลง ถ้าเขามีความคิดว่า “หญิงดี” ต้องไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
แล้วจริงหรือเปล่าที่คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่เยื่อพรหมจรรย์?
ท� ำ ไมคนในสั ง คมถึ ง ไม่ คิ ด ว่ า ผู ้ ห ญิ ง ที่ พู ด คุ ย ให้ คู ่ น อนสวมถุ ง ยางอนามั ย เป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ ฉ ลาด
รู้จักการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และรู้จักป้องกันตัวเอง
เรื่องแบบนี้ จะให้ผู้หญิงเปลี่ยนทัศนคติต่อถุงยางฯแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ เพราะถุงยางฯ
ถูกออกแบบมาให้ใช้กับผู้ชาย ผู้ชายจึงต้องเปลี่ยนทัศนะเพื่อก้าวข้ามความเชื่อแต่โบราณที่ว่า ผู้หญิงที่ดีนั้น
ต้องไม่คุยเรื่องเพศ ต้องเก็บความรู้สึก ไม่แสดงออก หรืออินโนเซนท์ แต่จะต้องให้ความเชื่อมั่น ให้ผู้หญิงรู้สึก
มีคณ
ุ ค่า มีอำ� นาจในการต่อรองเรือ่ งเพศ เพือ่ ช่วยให้ผหู้ ญิงสามารถสือ่ สารพูดคุยเรือ่ งเพศกับผูช้ ายได้อย่างมัน่ ใจ
ผลทีไ่ ด้กค็ อื จะท�ำให้คนรักกันเข้าอกเข้าใจกันมากขึน้ ไม่ตอ้ งกังวลกับเรือ่ งทีจ่ ะตามมาหลังการมีเซ็กส์ ไม่วา่ จะ
เป็นเรื่องท้องไม่พร้อมหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือบางที...ก็ต้องเลือก ต้องชั่งน�้ำหนักว่า ระหว่างการถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีกับความปลอดภัย
จากท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งร่วมถึงการติดเชื้อเอชไอวี
อย่างไหน...ส�ำคัญกว่ากัน
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ตอนที่ 4

ภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัย
ในสายตาสังคม

ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคม เคยลองถามตัวเองไหมว่า เวลาเห็นคนซื้อหรือพก
ถุงยางอนามัย เรารู้สึกอย่างไร แบบนี้หรือเปล่า...
ซื้อถุงยาง...เตรียมไปมีอะไรกับใครแน่ๆ เลย
แหม...เตรียมพร้อมที่จะมีเซ็กส์อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะสิ ถึงได้พกติดตัวขนาดนั้น
ต้องมีกิ๊กแน่ๆ ใครล่ะ จะใช้ถุงอนามัยกับแฟน
สงสัยจะไปเที่ยวผู้หญิงแน่ๆ แต่ก็ดีนะ...จะได้ป้องกันตัวเอง
หรือกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในสังคม เวลามีโฆษณาเกี่ยวกับถุงยางอนามัยก็มักจะได้ยินเสียงสะท้อน
กลับมาว่า เป็นการยั่วยุให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งๆ ที่บอกไม่ได้ว่า “วัยอันควร” คือเมื่อไหร่
อย่างนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่า สังคมไทยอย่างเราๆ คิดอย่างไรกับถุงยางอนามัย
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นอกจากถุงยางฯจะถูกตีตราว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมให้คนมีเพศสัมพันธ์แล้ว ถุงยางฯยังถูกมอง
อีกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความไม่ไว้วางใจกัน เป็นเรื่องของการดูถูกัน เช่น ถ้าผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย
กับแฟน ก็เป็นไปได้ที่จะถูกแฟนมองว่า ไปเที่ยวผู้หญิงมาแน่ๆ ถึงมาใช้ถุงยางอนามัยกับเรา หรือฝ่ายหญิง
ก็อาจจะคิดว่าฝ่ายชายดูถูกคิดว่าเรามีโรคเลยใช้ถุงยางฯกับเรา
หรือบางครั้ง ผู้ชายเองก็มีความคิดว่า ถ้ามีเซ็กส์กับแฟนไม่ต้องใช้ถุงยางฯหรอก เพราะแฟนเรา
คงไม่ได้ไปมีคนอื่น แต่ถ้าไปเที่ยวต้องใช้ถุงยางฯ เพราะกลัวติดโรค ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว ปัจจุบันอัตรา
การติดเชื้อเอชไอวีในหญิงบริการค่อนข้างต�่ำ เพราะพวกเขารู้จักและมีวินัยในการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี
ในขณะเดียวกันพบว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ค่อนข้างสูงในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ซึ่งเมื่อ
ถามลึกลงไปแล้วทุกคนรู้ว่าถุงยางฯป้องกันท้องและการติดเชื้อเอชไอวีได้ แต่ก็อายไม่กล้าซื้อ ไม่กล้าพก
เพราะกลัวคนอื่นเห็นแล้วจะหาว่าเป็นคนไม่ดี หรือเตรียมพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา
ที่ส�ำคัญคือ...ไม่คิดว่าคนที่มีเซ็กส์ด้วย จะมีเชื้อเอชไอวี
มาชวนกันคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัยกันดีกว่าไหม ถ้าเราเห็นใครซื้อหรือพกถุงยางอนามัย
ก็ให้มองว่าเขาหรือเธอคนนัน้ รักตัวเอง รูจ้ กั วิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ตวั เองปลอดภัย ไม่เสีย่ งต่อโรค ไม่ทอ้ งเมือ่ ไม่พร้อม
หรือถ้าคู่ใช้ถุงยางฯกับเรา ก็มองว่าเขารักและปรารถนาดีต่อเรา รับผิดชอบ และอยากให้เรากับเขา
มีความสุขทางเพศด้วยกัน ไม่ต้องกังวลเรื่องท้องหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่จะตามมา รวมทั้งเอชไอวี
มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมยอมรับและมองถุงยางอนามัยในมุมดีๆกันดีกว่า เพราะค่านิยม
ของสังคมเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเราอยากเปลี่ยน
และไม่ใช่เรื่องยาก...ถ้าเริ่มที่ตัวเรา เพราะค่านิยมเดิมๆ จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังคิด
ยังมองอะไรๆ ด้วยแง่มุมเดิม โดยเฉพาะเรื่องเพศ และถุงยางอนามัย
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ตอนที่ 5

ทางเลือกที่มากกว่าถุงยางอนามัย
หลายตอนที่ ผ ่ า นมา เราได้ พู ด ถึ ง ถุ ง ยางอนามั ย ว่ า เป็ น อุ ป กรณ์ คุ ม ก� ำ เนิ ด ชนิ ด เดี ย วที่ ป ้ อ งกั น
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ด้วยคุณสมบัติแบบนี้ท�ำให้เราก็มักจะบอกคนที่มา
ปรึกษาเราเรื่องการป้องกัน เรื่องการติดเชื้อเอชไอวีว่าให้ใช้ถุงยางฯ โดยไม่ได้บอกทางเลือกอื่นๆ เผื่อไว้
บางที เราก็ ลื ม ไปว่ า บางคนอาจจะมี เ งื่ อ นไขชี วิ ต บางอย่ า งที่ ท� ำ ให้ ใช้ ถุ ง ยางฯไม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ เช่ น
พูดกับแฟนแล้ว แต่ยังไงๆ แฟนก็ไม่ใช้ จะไม่มีอะไรด้วยก็ไม่ได้ เดี๋ยวแฟนจะหาว่านอกใจ
ถ้า เราเป็นคนแนะน�ำเรื่องความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ให้กับคนอื่น เราก็จ�ำเป็นต้อง
คิ ด อะไรที่ ม ากกว่ า เรื่ อ งถุ ง ยางฯ โดยเฉพาะเรื่ อ งเงื่ อ นไขที่ เขาจะท� ำ ได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ กั บ ความปลอดภั ย
ที่เราแนะน�ำให้ และวิธีที่เราจะลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีก็มีหลายวิธี แต่ละวิธีก็ลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ ฯได้มากน้อยต่างกัน เช่น การไม่มเี พศสัมพันธ์ หรือการช่วยตัวเอง เป็นวิธลี ดความเสีย่ งได้ดที สี่ ดุ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะท�ำได้ หรือการใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่แน่เสมอไปว่าทุกคนจะท�ำได้ทุกครั้ง
บางทีเราอาจต้องลองคิดถึงวิธีอื่นๆ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยใช้มือ หรือปาก หรืออุปกรณ์เสริม
ความสุขเท่านั้น และต้องแน่ใจว่าจะควบคุมไม่ให้อารมณ์พาไปจนถึงการสอดใส่ หรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่
เพียงคนเดียวก็ต้องมั่นใจจริงๆ ว่าเราและแฟนจะไม่มีเซ็กส์กับคนอื่นเด็ดขาด
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แต่ถ้าทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วยังมีปัญหาบางอย่างที่เราท� ำไม่ได้ อาจจะต้องลองหาวิธีอื่นๆ เช่น
การลดจ� ำ นวนคู ่ น อน การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ให้ บ ่ อ ยกว่ า เดิ ม การหลั่ ง ข้ า งนอก ก็ ช ่ ว ยลดโอกาสเสี่ ย ง
ต่อการติดเชื้อฯได้ แม้จะคุณภาพของการป้องกันจะไม่ดีเท่าการใช้ถุงยางฯหรือการไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ก็ดี
กว่าไม่ลดความเสี่ยงบ้างเลยแน่ๆ
หลายคนซึง่ อยูใ่ นฐานะเป็นคนแนะน�ำ เสนอวิธปี อ้ งกันการติดเชือ้ เอชไอวีให้กบั คนอืน่ ก็อาจจะกังวล
ว่า ถ้าเสนอวิธีอื่นที่ไม่ใช่การใช้ถุงยางอนามัยก็กลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัย โดยอาจจะไม่ทันคิดว่า ถ้าเขาใช้วิธีที่
เราเสนอไปไม่ได้ เขาก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน
ถ้าเราเป็นคนเสนอทางเลือกเพือ่ ให้เพศสัมพันธ์เป็นความสุขทีป่ ลอดภัย เราก็ตอ้ งเข้าใจว่า “ทางเลือก”
หมายความว่า มีมากกว่าหนึ่ง คนท�ำเป็นคนเลือก ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ เลือกแล้วต้องท�ำได้ เพราะถ้าเลือกแล้ว
ท�ำไม่ได้ก็เท่ากับว่าการลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีครั้งนั้นๆ ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
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ตอนที่ 6

ถุงยางอนามัยในท้องตลาด
ถุงยางอนามัยทีม่ ใี นประเทศไทย มีทงั้ ถุงยางส�ำหรับผูช้ ายและผูห้ ญิง ถุงยางฯผูช้ ายถ้าแบ่งตามขนาด
ความกว้างก็จะมีดว้ ยกันถึง 13 ขนาด ตัง้ แต่ขนาด 44 จนถึง 56 มิลลิเมตร ในขณะนีม้ ขี ายทุกขนาด มีทงั้ แบบ
ผิวเรียบและผิวขรุขระ และเพือ่ ความมัน่ ใจมากขึน้ ส�ำหรับการคุมก�ำเนิดและป้องกันการติดเชือ้ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ จึงได้มีการน�ำสารที่เรียกว่า “โนน็อกซินอล”(nonoxynol) ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้ออสุจิเคลือบลงบน
ถุงยางอนามัย เพื่อความปลอดภัย 2 ขั้นตอน
ส่วนถุงอนามัยส�ำหรับหญิง มีลักษณะเป็นถุงโปร่งแสง ทรงกระบอก ปลายมนท�ำด้วยโพลียูรีเธน
ปลายเปิดของถุงฯมีขอบลักษณะคล้ายห่วงติดอยู่เรียกว่า ขอบนอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ภายใน
ก้นถุงซึ่งเป็นปลายตันจะมีห่วงอีกอันหนึ่งวางอยู่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร เรียกว่า ขอบใน
ซึ่งสามารถถอดออกได้ ขอบในจะใช้สอดถุงฯเข้าไปในช่องคลอด โดยบีบขอบในแล้วสอดเข้าไปจนสุดซึ่ง
จะเข้าไปครอบบนปากมดลูก และห่วงนี้จะยึดถุงฯไว้ไม่ให้หลุดออกมา ในขณะที่ห่วงนอกที่เป็นขอบถุงจะ
ช่วยให้ถุงฯแผ่ติดตรงบริเวณปากช่องคลอด
สารโพลียูรีเธนมีความเหนียวทนทาน มีความนุ่มนวลและบางกว่าชนิดที่ท�ำด้วยยางลาเท็กซ์
จึงท�ำให้แนบกับผิวช่องคลอดได้ การสอดใส่ถุงอนามัยผู้หญิงท�ำได้หลายวิธี โดยให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ใส่เองหรือ
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ให้ฝ่ายชายเป็นผู้ใส่ให้โดยบีบห่วงที่ปลายถุงฯและสอดเข้าไปในช่องคลอด ถอดใส่ห่วงนอกแล้วสวมเข้ากับ
อวัยวะเพศชาย คล้ายถุงยางอนามัยชาย
การทีม่ ถี งุ อนามัยส�ำหรับผูห้ ญิงมีขอ้ ดี เพราะท�ำให้ผหู้ ญิงสามารถป้องกันตนเองได้ สามารถสอดใส่ไว้
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ได้ ขนาดของถุงอนามัยมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างพอ ไม่ท�ำให้ฝ่ายชายอึดอัด มีความเหนียว
และทนทานดี หลังการร่วมเพศแล้วฝ่ายชายไม่จำ� เป็นต้องรีบถอนอวัยวะเพศออกเพือ่ ถอดถุงอนามัยทันที จึง
ยังสัมผัสใกล้ชิดกันได้นานๆ
อย่างไรก็ตาม การสอดใส่ถุงอนามัยเข้าไปในช่องคลอดนั้น ผู้หญิงบางคนยังรับไม่ได้ หรือกังวล
ว่ามีห่วงอยู่ที่ขอบถุงอนามัยซึ่งโผล่อกมานอกปากช่องคลอด ท�ำให้คู่นอนเสียความรู้สึกทางเพศ มีรูปร่าง
เทอะทะไม่นา่ ใช้ ผูใ้ ช้บางรายอาจมีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ นอกจากนีแ้ ล้วราคายังแพงกว่า ถุงยางอนามัยชาย
จึงได้รับความนิยมมากกว่า
แต่ เ รื่ อ งส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งก็ คื อ ถุ ง ยางอนามั ย ไม่ ไ ด้ ห าซื้ อ ง่ า ยนั ก แม้ จ ะมี ว างขายตาม
ร้านสะดวกซือ้ แต่กเ็ ป็นไปได้วา่ คนซือ้ จะต้องถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ ทีท่ ำ� ให้ผถู้ กู มองรูส้ กึ กระดากอาย หรือ
การไปขอถุงยางอนามัยที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยก็ดูมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องยื่นบัตรประจ�ำตัวประชาชน
บัตรแสดงสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพ
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้คนอายที่ตัวเองมีความคิดจะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ปรึกษาปัญหาเอดส์ โทร 0-2372-2222
ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.ทุกวัน
คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์

53

ถ้าติดเชื้อแล้วล่ะ

ถ้าติดเชื้อฯแล้วล่ะ

ตอนที่ 1

จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อฯแล้ว
การดูจากสภาพร่างกายหรืออาการภายนอก บอกไม่ได้วา่ ใครมีเชือ้ เอชไอวีหรือไม่ เพราะมีผตู้ ดิ เชือ้ ฯ
จ�ำนวนมาก ไม่มีอาการอะไรปรากฏ เช่นเดียวกับหลายๆ คนที่มีอาการป่วย เช่น ท้องเสียเรื้อรัง น�้ำหนักลด มี
อาการทางผิวหนัง จะเหมารวมว่าติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าติดเชื้อฯหรือไม่ก็คือต้องตรวจเลือด
ซึง่ สามารถขอตรวจได้ฟรีทโี่ รงพยาบาลตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) แต่ทสี่ ำ� คัญต้องได้รบั
บริการปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ
การตรวจเลือดหาเอชไอวี ไม่ใช่วิธีการป้องกันการติดเชื้อฯ
ถ้าเลือกใช้วิธีการตรวจเลือดคู่ของเราเป็นหนทางในการลดความเสี่ยง ต้องท� ำความเข้าใจก่อน
ว่ าการตรวจเลื อดมีข้อจ�ำ กัด เพราะจะไม่สามารถบอกได้ว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ถ้าได้รับเชื้อฯมา
น้อยกว่า 3 เดือน และการทีร่ ผู้ ลเลือดว่าไม่ตดิ เชือ้ ฯ ก็ไม่อาจรับประกันได้วา่ ผูน้ นั้ จะไม่ไปรับเชือ้ ฯอีกในอนาคต
การตรวจเลือดจึงไม่ใช่วิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแต่เป็นการตรวจหาว่า ร่างกายได้รับเชื้อฯ
มาแล้วหรือยัง เนื่องจากการตรวจเลือดไม่ใช่การตรวจหาตัวเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นการตรวจหาปฏิกิริยา
ที่ร่างกายแสดงว่าได้รับเชื้อฯแล้ว ซึ่งเรียกว่า “แอนติบอดี้” ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้น หลังจากเชื้อไวรัสเข้าไปอยู่
ในร่างกายแล้วประมาณ 6 สัปดาห์ถึง 3 เดือน
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ดังนั้น เมื่อจะตรวจเลือดต้องรู้ช่วงเวลาแน่นอน ที่สงสัยว่าอาจจะได้รับเชื้อฯมาแล้ว และถ้ายังไม่ถึง
ช่วงเวลา ตัง้ แต่ 6 สัปดาห์ถงึ 3 เดือน ผลเลือดทีไ่ ด้ อาจยังไม่มคี วามแน่นอน ดังนัน้ ระยะเวลาทีเ่ ราจะตรวจเลือด
ได้อย่างมั่นใจก็คือ 3 เดือนหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมา ซึ่งจะมีความแม่นย�ำมากกว่า 90 %
ความหมายของผลเลือด
หากคุณไปตรวจเลือดหาเอชไอวีที่สถานบริการ ผลตรวจที่ออกมาจะมี 2 แบบ คือ
1. ผลบวก หมายความว่าร่างกายเรามีเชื้อเอชไอวี โดยอาจจะยังไม่มีอาการ หรือมีอาการแล้วก็ได้
2. ผลลบ หมายความว่าเราไม่มเี ชือ้ เอชไอวี ถ้าภายใน 3 เดือนก่อนวันทีต่ รวจเลือด ไม่ได้มเี พศสัมพันธ์
โดยไม่ป้องกันหรือใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น
การตรวจหรือไม่ตรวจเลือดเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคน เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องตัดสินใจเอง
แต่ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่ ควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับเอดส์ให้มากที่สุดก่อน
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ตอนที่ 2

ติดเชื้อฯแล้วจะมีอาการอย่างที่รู้มา
จริงหรือเปล่า

เมื่อเรารับเชื้อฯ เราจะมีสุขภาพไม่ต่างจากเดิมเลย เพราะเชื้อเอชไอวี จะไม่ท�ำให้เราป่วยทันที แต่
จะท�ำลายภูมคิ มุ้ กันไปเรือ่ ยๆ โดยเฉลีย่ ผูต้ ดิ เชือ้ ในประเทศไทย ใช้เวลา 7- 10 ปี จึงจะเริม่ ป่วย ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะ
เรายังมีภมู คิ มุ้ กันทีส่ ามารถควบคุมหรือจัดการกับเชือ้ โรคทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกายได้ อาการเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาสจึง
ไม่ปรากฏ เรียกว่าเป็น “ผู้ติดเชื้อฯ”
เมื่ อ ภู มิ คุ ้ ม กั น ถู ก ท� ำ ลายจนไม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ จั ด การกั บ เชื้ อ โรคบางอย่ า งได้ ท� ำ ให้
เราป่วยด้วยเชื้อโรคนั้นๆ เรียกว่าเริ่มมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็น “ผู้ป่วยเอดส์” โรคที่เราป่วยเนื่องจาก
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่ส�ำคัญคือ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสส่วนใหญ่รักษาได้
และมีหลายโรคที่ป้องกันได้
ในทางการแพทย์จะใช้การตรวจ ซีดี 4 ซึ่งเป็นการตรวจเลือดเพื่อนับจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี 4
(ภูมคิ มุ้ กัน) ถ้าซีดี 4 ต�ำ่ กว่า 200 หรือเมือ่ เริม่ มีโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสต่างๆ เช่น เชือ้ ราในปาก เริมทีอ่ วัยวะเพศ
(เป็นบ่อยหรือเป็นรุนแรง) วัณโรค งูสวัดที่รุนแรงหรือเป็นซ�้ำใน 1 ปี เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ ถือว่า
อยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
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เมื่อประเมินว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง สิ่งที่ต้องนึกถึงคือ การเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีและ
การป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น ปอดอักเสบพีซีพี เชื้อราเยื่อหุ้มสมอง ฝีในสมอง เป็นต้น
การที่รู้ผลการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะมีอาการป่วย นับว่าเป็นจังหวะเวลาที่จะช่วยให้มีโอกาส
ตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจเลือดประเมินระดับภูมิคุ้มกัน (ตรวจวัดระดับ CD 4) เพื่อน�ำไปสู่การวางแผน
เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังระดับภูมิคุ้มกันเพื่อการรักษาตัวเองด้วยยาต้านไวรัสในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
หากมีอาการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น สามารถ
รักษาให้หายได้ แต่จำ� เป็นต้องได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ ต้องรีบรักษาและรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐทุกระดับ ทุกแห่ง สามารถให้การรักษาได้
เมื่อภูมิคุ้มกันต�่ำลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษา
อาการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ และรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ตามสิทธิการรักษาที่มีอยู่
ในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ทั้งสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
และสิทธิของคนไทยทุกคนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พัฒนาการในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อฯ และการรักษาผู้ป่วยเอดส์มีความก้าวหน้าไปมาก
ปัจจุบันถือว่าเอดส์เป็นเพียงโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมและรักษาได้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตยืนยาว
และด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ หากได้รับการรักษาที่เหมาะสม และการที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะสามารถมีชีวิตอยู่
ได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ติดเชื้อฯคนนั้นป่วยช้าหรือเร็ว และเมื่อป่วยแล้วได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ทันท่วงทีหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังคงมีความรู้สึกทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ทำ� ได้ แต่
อาจจะต้องคิดถึงผลต่างๆ ที่จะตามมาและหาวิธีป้องกันล่วงหน้า เช่น ถ้าคู่ยังไม่มีเชื้อฯจะป้องกันคู่อย่างไร
ถ้าคู่ติดเชื้อฯแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งกันและกันได้อย่างไร
ถุงยางอนามัยช่วยได้...ถ้าใช้
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ตอนที่ 3

ชุดสิทธิประโยชน์ของฉัน
หากเราสงสัยว่าจะติดเชื้อเอชไอวีหรือรู้ตัวว่าติดเชื้อฯแล้ว และตัดสินใจว่าจะเดินเข้าสู่ระบบบริการ
ในโรงพยาบาล ต้องท�ำอะไรบ้าง
ก่อนอื่น...ต้องตรวจสอบสิทธิตัวเองก่อน ว่าเราถือบัตรทองอยู่ หรือว่ามีบัตรประกันสังคม หรือว่า
ใช้สิทธิข้าราชการ เพราะต้องไปใช้สิทธิตามโรงพยาบาลที่เราไปขึ้นทะเบียนไว้ แต่ทั้งนี้ทุกสิทธิให้บริการ
ด้านเอดส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าสงสัยว่าตัวเองติดเชือ้ ฯ...เราจะได้รบั บริการปรึกษาก่อน เจ้าหน้าทีจ่ ะชวนคุยช่วยให้เราลองประเมิน
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีของตัวเอง เพราะมีหลายกรณีทพี่ ฤติกรรมทีเ่ ราสงสัยว่าจะติดเชือ้ ฯไม่ได้เป็น
พฤติกรรมเสี่ยงจริง ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาไปตรวจเลือด
แต่ถ้าเรามีความเสี่ยงจริง เจ้าหน้าที่จะให้บริการปรึกษาก่อนตรวจเลือด ชวนคุยถึงการรับมือกับ
ผลเลือดที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะออกมาเป็นลบหรือบวก ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเองว่าจะตรวจเลือด
หาเอชไอวีหรือไม่
ถ้าไม่ตรวจ เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเรื่องการสังเกตอาการ และดูแลสุขภาพหากเกิดอาการเจ็บป่วย แต่
ถ้าตัดสินใจตรวจก็เข้าสู่กระบวนการทางแลบต่อไป
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คนไทยไม่ว่าจะใช้หลักประกันสุขภาพระบบใด มีสิทธิได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวีปีละ
ไม่เกิน 2 ครั้งในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เว้นแต่หน่วยบริการเห็นว่า
มีความจ�ำเป็น เป็นกรณีเฉพาะก็อาจสั่งตรวจได้
ถ้าตรวจแล้วพบว่าผลเลือดเป็นลบ เจ้าหน้าที่ก็จะชวนเราคุยต่อว่า ท�ำอย่างไรเราจะดูแลผลเลือด
ของเราให้เป็นลบได้ตลอดไป เพราะมีเหมือนกันที่เมื่อตรวจแล้วพบว่าผลเลือดของตัวเองเป็นลบก็สบายใจ
และกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเดิมอีก ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น เราก็อาจติดเชื้อเอชไอวีได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวี ไม่ครอบคลุมในกรณีที่เราจะน�ำไปใช่เพื่อการสมัคร
เข้าท�ำงาน การสมัครเข้ารับการศึกษา การบวชพระ หรือการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับหน่วยงานเอกชน
พฤติกรรมเสี่ยงที่ท�ำให้คนส่วนใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีคือ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเอดส์ โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
ที่เราไปใช้บริการ จึงมีบริการแจกถุงยางอนามัยให้เราด้วย
ถ้าเราตรวจเลือด แล้วพบว่าผลเป็นบวก เราอาจเสียใจท� ำใจยอมรับไม่ได้ อาจจะต้องใช้เวลา
เพื่อยอมรับผลเลือด อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจก่อนว่า แม้ว่าเราจะติดเชื้อเอชไอวี แต่เราสามารถดูแลสุขภาพ
ตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยจนเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยเอดส์ได้ ดังนั้น ถ้าผลเลือดเราเป็นบวก เจ้าหน้าที่ก็จะให้คำ� ปรึกษา
และชวนเราวางแผนดูแลสุขภาพ คอยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นทางร่างกาย ประกอบการให้บริการตรวจนับ
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว เพราะอาการเจ็บป่วยจะสัมพันธ์กับจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว หรือภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ถ้าเรายังมีภูมิคุ้มกันสูงอยู่ ก็ยังไม่จ�ำเป็นที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัสฯ
แต่ถ้าภูมิคุ้มกันเราต�่ำกว่า 350 หรือเรามีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสแล้ว แพทย์
จะแนะน�ำเรื่องยาต้านไวรัส แต่ทั้งนี้การเริ่มกินยาต้านไวรัสก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราด้วย เพราะการ
กินยาต้านไวรัสจ�ำเป็นต้องกินตรงเวลาและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ควบคุมไม่ให้เอชไอวีเพิม่ จ�ำนวน การกินไม่ตรงเวลา
และไม่สม�่ำเสมอ กินๆ หยุดๆ จะท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล หรืออาจเกิดการดื้อยาได้
ถ้าเราตัดสินใจกินยาต้านไวรัส เราจะได้ยาต้านไวรัสฟรีตามสิทธิประโยชน์ที่เรามี และได้รับบริการ
การตรวจสุขภาพเพื่อติดตามผลการรักษา
ตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่า สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้หลังรับยาต้านไวรัสมีอะไรบ้าง
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ตอนที่ 2

ชุดสิทธิประโยชน์ของฉัน(ต่อ)
หลังจากเรารักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้ว ก็จะมีการติดตามผลการรักษาว่าได้ผลหรือไม่ เพราะ
ยาต้านไวรัสฯมีหลายสูตร บางคนกินสูตรนี้แล้วอาจได้ผลดี แต่บางคนกินแล้วแพ้ มีอาการข้างเคียง
หรือจ�ำนวนเชื้อเอชไอวีในร่างกายไม่ลดลงก็มี ดังนั้นจึงต้องมีตรวจสุขภาพเพื่อประเมินผลการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯเป็นระยะๆ
เมื่ อ เรากิ น ยาต้ า นไวรั ส ไปแล้ ว 4 หรื อ 6 เดื อ น แพทย์ จ ะนั ด ตรวจระดั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น หรื อ
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (CD4) ถ้าจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวยังต�่ำอยู่ อาจเป็นไปได้ว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
สูตรที่กินอยู่ไม่ได้ผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับจ�ำนวนเชื้อไวรัสในกระแสเลือด (Viral Load) ด้วย
ซึ่งแพทย์จะนัดตรวจปีละครั้ง ถ้าจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวต�่ำ และจ�ำนวนเชื้อไวรัสในกระแสเลือดสูง แสดงว่า
สูตรยาที่เรากินอยู่อาจจะไม่ได้ผล
กรณีนี้แพทย์จะเปลี่ยนสูตรยาให้ โดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แพทย์จะเช็คก่อนว่า
การที่กินยาต้านไวรัสแล้วไม่ได้ผลนั้นเกิดจากตัวยาจริงๆ ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมการกินยา เพราะบางราย
กินยาไม่ตรงเวลา ท�ำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรนั้นๆไม่ได้ผล ทั้งๆที่ความจริงแล้ว การรักษาอาจจะ
ได้ผลก็ได้ หากกินยาอย่างสม�่ำเสมอ ตรงเวลา
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การเปลี่ ย นสู ต รยาบ่ อ ยๆ ไม่ เ ป็ น ผลดี เพราะยาบางตั ว ก็ กิ น ยาก มี ขั้ น ตอนการเก็ บ รั ก ษา
ที่ยุ่งยาก อีกอย่างยาต้านไวรัสบางตัวก็ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก ซึ่งแพทย์อาจจะไม่จ่ายให้ หรือจ่ายให้
แต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เพราะยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก ส่วนใหญ่เป็นยาที่มีราคาแพง เนื่องจาก
ติดปัญหาด้านสิทธิบัตร ซึ่งจะได้คุยในตอนต่อไปว่า ปัญหาสิทธิบัตรส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไร
หากเรากิ น ยาต้ า นไวรั ส อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ตรงเวลา แพทย์ ก็ จ ะนั ด ตรวจสุ ข ภาพเป็ น ระยะๆ
เพราะการกินยาไปนานๆ ก็เป็นไปได้ว่าอาจส่งผลต่ออวัยวะบางอย่างในร่างกาย เช่น แพทย์จะนัดตรวจ
การท�ำงานของตับ ไต ตรวจน�้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด รวมทัง้ ต้องได้รบั การตรวจนับจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแพทย์จะนัดตรวจทุก 6 เดือน ส่วนการตรวจนับไวรัสในกระแสเลือดจะตรวจทุก 1 ปี
ส�ำหรับผู้หญิงจะได้รับบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกปีละ 1 ครั้งด้วย
ที่ต้องตรวจสุขภาพหลังกินยาต้านฯเป็นระยะๆ เช่นนี้ ก็เพื่อประเมินว่าการกินยาต้านไวรัสของเรา
ได้ผลหรือเปล่า หรือกินยาเข้าไปแล้วเกิดผลเสียอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เพราะโดยข้อเท็จจริงคือ การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส ถ้าจะให้ได้ผลนั้นนอกจากพฤติกรรมการกินยาที่ดีแล้ว ภาวะการท� ำงานของอวัยวะต่างๆ
เช่น ตับ ไต จะต้องมีประสิทธิภาพด้วย หากภาวการณ์ทำ� งานของตับ หรือไตล้มเหลว จะส่งผลต่อร่างกายแน่ๆ
เพราะตับมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกาย การกินยาเป็นระยะเวลานานๆ สารเคมีจากยาจะถูกสะสม
อยู่ที่ตับ ถ้าตับท�ำงานไม่ดี ขับสารเคมีเหล่านั้นออกจากร่างกายไม่ได้ สุขภาพเราก็จะแย่ไปด้วย
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นบริการเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ที่เราจะได้รับตามสิทธิประโยชน์ที่เรามี
ไม่ว่าจะบัตรทอง บัตรประกันสังคม หรือใช้สิทธิข้าราชการ นอกจากบริการด้านการรักษาแล้ว บริการ
ด้านการป้องกันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับ แม้ว่าเราจะติดเชื้อฯแล้ว แต่การป้องกันก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น หากเรา
จะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ไม่ว่าคนๆนั้นจะมีเชื้อฯหรือไม่ก็ตาม เราต้องใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน
การส่งต่อเชื้อฯให้คนอื่นและการรับเชื้อฯเพิ่ม ซึ่งหน่วยบริการอย่างสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลที่เราไป
ใช้สิทธิก็จะมีบริการแจกถุงยางอนามัยให้เราด้วย
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ตอนที่ 5

CL
ยาต้านไวรัสกับสิทธิบตั รยา และCL
ยาต้ า นไวรั ส เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯ/ผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ เพราะช่ ว ยควบคุ ม ปริ ม าณไวรั ส
เอชไอวีในร่างกายไม่ให้เพิ่มจ�ำนวน และท�ำลายภูมิคุ้มกัน ในขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นใหม่
ทีไ่ ม่ถกู เอชไอวีทำ� ลาย ก็จะสามารถต่อสูก้ บั โรคภัยต่างๆได้ ท�ำให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
มีสุขภาพแข็งแรง สามารถด�ำเนินชีวิตตามปกติได้
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ห รื อ ที่ คุ ้ น หู ใ นชื่ อ “บั ต รทอง” ครอบคลุ ม
การให้บริการเรื่องเอดส์ และการจ่ายยาต้านไวรัส แต่ไม่ครอบคลุมยาต้านไวรัสบางตัวที่มีราคาแพง
แม้ว่าจะจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะราคายาที่แพงขึ้นก็หมายความว่ารัฐ
ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 งบประมาณด้านสาธารณสุขสูงถึง 170,000 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของงบประมาณทัง้ หมด ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นงบประมาณเพือ่ การรักษาผูป้ ว่ ยเอดส์กว่า 3,800 ล้านบาท
แต่เอาเข้าจริงแล้ว เมื่อมองลึกลงไปถึงปัญหายาราคาแพงพบว่า ราคายาที่แพงลิบลิ่วนั้น เกิดจาก
การถูกผูกขาดโดยบริษัทยาที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรยาตัวนั้นๆไว้ ซึ่งการได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวในแง่หนึ่ง
ถือว่าเป็นการให้รางวัลส�ำหรับผู้ประดิษฐ์คิดค้นยาตัวนั้นๆได้ ด้วยการให้สิทธิผูกขาดขายยาตัวนั้นแต่เพียง
ผู้เดียว ท�ำให้จะก�ำหนดราคาขายเท่าไรก็ได้
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แต่ ใ นฐานะที่ ย าเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ต่ อ ชี วิ ต การผู ก ขาดท� ำ ให้ ผู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ย าเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อซื้อยามารักษาชีวิต ผู้ป่วยบางโรค เช่น เอดส์ มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง ถึงกับหมดเนื้อหมดตัว
ล้มละลายกับการรักษาตัว เพราะบริการด้านสาธารณสุขของรัฐไม่สามารถจัดหายาจ�ำเป็นบางตัวให้ได้
เมือ่ ปัญหายาราคาแพง เพราะติดสิทธิบตั รซึง่ ส่งผลกระทบต่อคน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท�ำให้
องค์การการค้าโลกมีมาตรการ “การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร” หรือเรียกคุ้นหูกันว่า CL เพื่อให้คนเข้าถึงยา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาถูก โดยก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถผลิตหรือน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาทีต่ ดิ สิทธิบตั รได้
หากเกิดความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดวิกฤติดา้ นสาธารณสุขขึน้ ในประเทศ โดยจะต้องแจ้งและจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย
ขณะนี้รัฐบาลไทยประกาศใช้สิทธิกับยาที่ติดสิทธิบัตรไปแล้ว 7 รายการ เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี
2 รายการ คือ เอฟฟาไวเรนซ์และคาเรทตรา ยาสลายลิ่มเลือดหัวใจที่ชื่อว่า โคลพิโดเกล 1 รายการ และ
ยารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ ได้แก่ เลโทรโซล โดซีแท็กเซล เออร์โลทินิบ และอิมาทินิบ
การประกาศใช้สิทธิกับยาทั้ง 7 รายการ ท�ำให้รัฐประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขลงได้มาก
จากค�ำให้สัมภาษณ์ของ นพ.วินัย สวัสสดิวร เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อ
เดือนเมษายน ปี 2553 ระบุว่าผลจากการประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ท�ำให้ซื้อยาราคาถูก ท�ำให้เหลือ
งบประมาณส่วนหนึ่งกว่า 1,000 ล้านบาท จึงได้จัดสรรสนับสนุนโครงการบริการทดแทนไตในผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังปี 2550 เป็นเงิน 836 ล้านบาท และจัดสรรส�ำหรับจัดซื้อวัคซีนหวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เป็นเงิน 103 ล้านบาท
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย รายงาน
ผลการวิจยั การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใช้สิทธิในยาที่มีสิทธิบัตรว่า ในด้านสุขภาพท� ำให้ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงยาเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และในประเด็นเรื่องการส่งออกและการค้ากับต่างประเทศนั้น ผลวิจัย
ระบุชัดว่าไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศ และและความมั่นใจของนักลงทุน
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เอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้
แม้จะมีข้อมูลเรื่องการรักษาเอดส์ แต่ผู้ติดเชื้อฯหลายคนยังไม่แน่ใจว่า “เอดส์รักษาได้” เพราะ
แต่ไหนแต่ไรได้ยินแต่ค�ำว่า “เอดส์เป็นแล้วตาย”แล้ว “เอดส์รักษาได้” เป็นเรื่องโกหกกันหรือเปล่า?
แล้วถ้าจะบอกว่า ข้อความข้างต้นไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นข้อเท็จจริงทางการแพทย์ล่ะ
ถ้าไม่เชื่อ ลองมาฟังค�ำอธิบายกันดีกว่า
เอดส์ เป็นกลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ เพราะภูมคิ มุ้ ก้นบกพร่องอันเนือ่ งมาจากการติดเชือ้ เอชไอวี ผูป้ ว่ ยเอดส์
คือคนทีม่ โี รคฉวยโอกาสอันเนือ่ งจากภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง หรือไม่มโี รคฉวยโอกาสแต่วา่ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ส่วนเอชไอวี เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะค่อยๆท�ำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย ดังนั้น
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คือ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมาแล้วแต่ยังไม่เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส หรือภาวะภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายยังไม่บกพร่อง
ซึ่ ง ต้ อ งบอกว่ า ปั จ จุ บั น โรคฉวยโอกาสทุ ก โรค ไม่ ว ่ า จะเป็ น วั ณ โรคปอด วั ณ โรคนอกปอด
ปอดอักเสบพีพีซี ตุ่มพีพีอี เชื้อราเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฯลฯ สามารถรักษาให้หายได้ บางโรคกินยาป้องกันได้
เอดส์จึงรักษาได้
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ในขณะเดียวกัน ภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องก็สามารถป้องกันได้ดว้ ยการกินยาต้านไวรัสควบคุมปริมาณ
เชื้อเอชไอวี ท�ำให้ภูมิคุ้มกันถูกท�ำลายน้อยลง ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันใหม่เรื่อยๆ ซึ่งเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
มากพอจนพ้นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็จะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส เอชไอวีจึงควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ร่างกายได้รบั เชือ้ เอชไอวี ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้เวลาเท่าๆกัน กว่าทีต่ วั เอง
จะป่วย เพราะการป่วยช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ปริมาณและความรุนแรงของเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่การรับเชื้อฯครั้งแรก และการรับเชื้อฯในระหว่าง
ที่มีเชื้อฯอยู่แล้ว แนวทางแก้ไขคือไม่รับเชื้อฯเพิ่ม และรับยาต้านไวรัสเอชไอวี
ภูมิคุ้มกันพื้นฐานแต่ละคนต่างกัน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
โรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาส เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ มากในการท� ำ ให้ ภู มิ คุ ้ ม กั น ลดลง เนื่ อ งจาก
ในระหว่างที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โดยเฉพาะโรคที่มีความรุนแรง จะเป็นช่วงที่มีการเพิ่มจ�ำนวน
ของเชื้อเอชไอวีอย่างรวดเร็ว แนวทางแก้ไขคือต้องได้รับการป้องกัน และรักษาตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ทันท่วงที หรือการกินยาต้านไวรัสฯ
ปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ทั้งโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ หรือ
โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้ง โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ มีศักยภาพ
ในการให้บริการเรื่องเอดส์ ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาจนถึงการรักษาฉวยโอกาส และการจ่ายยาต้านไวรัส
ที่ส�ำคัญต้องไม่ลืมว่า “เอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้” และต้องแยกให้ออกว่า เอดส์คืออะไร
เอชไอวีคืออะไร ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่างจากผู้ป่วยเอดส์ เพราะแนวทางการดูแลรักษาต่างกัน
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ตอนที่ 1

อารมณ์เพศ อารมณ์ธรรมชาติ
อย่างที่เรารู้กันแหละว่า...คนกับคนรู้จักกัน ได้พบปะพูดคุย มีความสัมพันธ์กัน ย่อมเป็นไปตาม
ความต้องการตามธรรมชาติและสังคม วัยรุ่นอย่างพวกเราก็เช่นกัน ที่เริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
จิตใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเพศ เช่น มีความสามารถในการมีเซ็กส์ หรือเริ่มสนใจ พึงพอใจ มีอารมณ์
ความรู้สึกทางเพศ ไม่ว่าจะต่อคนต่างเพศหรือคนเพศเดียวกัน ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวอาจส่งผลกับเราได้ เช่น
เกิดความรู้สึก “ปิง” ไม่ว่าจะต่างเพศหรือเพศเดียวกัน
อยากมี “กิ๊ก” เอาไว้เพื่อความสุขทางใจ
มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รู้สึกว่า “ใช่” และอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ
มีอารมณ์ทางเพศไม่ว่าจากการดูสื่อ มองเห็นจากสิ่งรอบๆตัว หรือจากการได้สัมผัสใกล้ชิด
ทางกายกับคนที่เราพึงพอใจ
อยากรู้ว่าการมีเซ็กส์เป็นอย่างไร จะสุข จะดี เหมือนที่เคยได้ยินหรือเปล่า หรือถ้าเคยมีเซ็กส์
ก็อยากจะลองเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม
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บางครั้งไม่ได้ตั้งใจ แต่สุดท้ายก็มีเซ็กส์
ไม่กล้าบอกกับคู่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไรในเรื่องเซ็กส์ ฯลฯ
มากกว่าสิง่ ทีเ่ รารูๆ้ กันอยูแ่ ล้ว ยังมีอกี หลายอย่างทีเ่ ราไม่คอ่ ยรูก้ นั .....เพราะแต่ละคนต่างก็มคี วามคิด
ความเชื่อ ที่แตกต่างกันในเรื่องเซ็กส์ ทีนี้เมื่อมองมายังตัวเอง เราสามารถบอกกับตัวเองได้ไหมว่า ความคิด
ความเชื่อในเรื่องเซ็กส์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง....?
ไม่ใช่เรื่องแปลก ใครๆ เขาก็มีกันทั้งนั้น
ไม่ค่อยแน่ใจ รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องผิด แต่ท�ำไมผู้ใหญ่มักจะบอกว่าผิด
เป็นสิทธิส่วนตัว ขอให้รู้จักป้องกันไม่ให้ท้อง ไม่ให้เป็นโรคก็พอแล้ว
เรื่องเอดส์คงจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอก แต่เรื่องตั้งท้องต้องระวัง
ไม่ได้เที่ยวสถานบริการทางเพศ คู่ที่เรามีอะไรด้วยก็น่าไว้ใจ อยู่ในวัยใสๆด้วยกัน ไม่น่าจะมีอะไร
แต่ถ้าไม่ชัวร์จริงๆ หรือเป็นเด็กเที่ยวก็ค่อยป้องกัน
ไม่รู้ว่ามีเซ็กส์กับคู่ตอนไหน แล้วแต่จังหวะและสถานการณ์ จะให้พกถุงยางฯติดตัวตลอด
เกิดมีใครมาเห็นเข้า ก็จะมองเราในทางที่ไม่ดี
ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ แต่ก็ยังไม่กล้าคุยเรื่องประสบการณ์ทางเพศ เดี๋ยวเกิดรู้สึกไม่ดีต่อกันขึ้นมา
การมีเซ็กส์เป็นเรื่องหนึ่งในการแสดงออกว่า “รักกัน”
ตัวอย่างที่ว่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิด ความเชื่อในเรื่องเซ็กส์
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พวกเราแต่ละคนจะมีความคิด ความเชื่อ ที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การเริ่ ม ต้ น เรี ย นรู ้ เรื่ อ งเพศของตั ว เองและคนอื่ น ๆ อย่ า งเข้ า ใจและยอมรั บ
ในความแตกต่างหลากหลาย เพื่อจะน�ำไปสู่ชีวิตที่ปลอดภัย มีความสุขและรับผิดชอบ....
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วัยรุ่นกับโอกาสการมีเซ็กส์
พวกเราอาจนึกไม่ถึงว่าในชีวิตจะมีโอกาสมีเซ็กส์ได้อย่างไร ในเมื่อยังอยู่ในวัยเรียน พ่อแม่ยังคอย
ห้ามปรามอยู่ตลอดว่าให้รักนวลสงวนตัว อดเปรี้ยวไว้กินหวาน สอนให้มีเซ็กส์หลังแต่งงาน สอนว่าวัยตอนนี้
ยังไม่ควรมีแฟน และอื่นๆอีกมากมาย
แต่ในความเป็นจริง วัยอย่างเรานี้ ร่างกายและจิตใจพัฒนาไปสู่วัยที่พร้อมจะมีเซ็กส์แล้ว หรือ
บางครัง้ ด้วยสภาพแวดล้อม และสถานการณ์บางอย่างก็นา� พาให้เรามีเซ็กส์ ซึง่ ถือว่าเป็นธรรมดาที่อาจเกิดขึน้ ได้
และความรู้สึกชอบ รัก และต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ ก็อาจขึ้นได้เช่นกัน
เพื่อนๆ วัยรุ่นจ�านวนหนึ่งอาจมีเซ็กส์แล้ว อาจจะมีโดยไม่พร้อมหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ฉะนั้นการตัดสินใจ “จะมีเซ็กส์” หรือ “ไม่มีเซ็กส์”
เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจ
เพราะแต่ละคนนั้นย่อมมีเหตุผลแตกต่างกันไป
แต่ไม่วา่ เหตุผลในการมีเซ็กส์แต่ละครัง้ คืออะไร เราก็ตอ้ งคิด ไตร่ตรอง ถึงผลทีจ่ ะตามมาในการมีเซ็กส์
ครั้งนั้นๆ ทั้งเรื่องท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมการจัดการความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
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หากเรารู้จักตัวเอง ทั้งร่างกายและอารมณ์ ความรู้สึก พร้อมเรียนรู้ว่าจะท�ำอย่างไรหากเกิดอารมณ์
ทางเพศ และทีส่ ำ� คัญคือต้องตระหนักถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาด้วย ไม่วา่ จะเป็นการท้อง หรือการรับเชือ้ เอชไอวี
เซ็กส์ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่?
ก่อนอื่นคงต้องถามตัวเราและคู่ก่อนว่า คาดหวังอะไรจากการมีเซ็กส์ในครั้งนั้น ซึ่งเราและคู่
ควรมีโอกาสท�ำความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมา ถึงโอกาสการรับเชือ้ เอชไอวีในแต่ละคน และร่วมกันหาความ
ปลอดภัยในคู่ของเรา
หากคู่ของเราเคยมีเซ็กส์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยมาก่อน ก็หมายความว่าคู่เราอาจจะมีโอกาส
ได้รับเชื้อเอชไอวีโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะข้อเท็จจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและควรทราบ คือการที่คนๆหนึ่ง
จะติดเชือ้ เอชไอวีได้ จะต้องได้รบั เชือ้ เอชไอวีทอี่ ยูใ่ นสารคัดหลัง่ ของผูท้ มี่ เี ชือ้ ฯ เช่น น�ำ้ เลือด น�ำ้ เหลือง น�ำ้ อสุจิ
น�้ำในช่องคลอด น�้ำนมแม่ และเชื้อเอชไอวีจะต้องผ่านช่องทางที่เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง
พฤติกรรมหลักทีท่ ำ� ให้คนไทยได้รบั เชือ้ เอชไอวีคอื การมีเซ็กส์และการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
ประเด็นส�ำคัญคือ เราไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อเอชไอวี เพราะรูปร่าง ลักษณะภายนอก ไม่ได้เป็นตัว
บอกว่าเธอหรือเขาคนนั้นมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ หลายครั้งที่เราคิดว่า สวยๆ หล่อๆ ดูเรียบร้อย นิสัยดี คงไม่มี
เชื้อเอชไอวีหรอก แต่ก็เป็นไปได้ว่า สวยๆ หล่อๆ ดูเรียบร้อย นิสัยดี อย่างที่เราเห็นอาจจะมีเชื้อเอชไอวีก็ได้
ซึ่งบางที เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่า เขามีเชื้อเอชไอวีอยู่
และถ้ า เรามี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ เขาโดยไม่ ไ ด้ ป ้ อ งกั น ไม่ ไ ด้ ใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ก็ มี โ อกาสเสี่ ย งที่ จ ะ
ติดเชื้อเอชไอวี
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ตอนที่ 3

เซ็กส์ที่ปลอดภัย
ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกจะมีหรือไม่มีเซ็กส์นั้น สิ่งส�าคัญที่สุด คือการตอบค�าถามตัวเองให้ได้ว่า
“เราพร้อมจะรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่”
ถ้าเราไม่พร้อม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตัดสินใจ ต้องเลือกหนทางอะไรก็ได้ที่ดีที่สุด และปลอดภัย
ส�าหรับตัวเราและคู่ ซึ่งอาจมีได้หลายทาง เช่น
ใช้เวลาคบกันให้นาน ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องมีเซ็กส์
ประเมินความรู้สึก หรืออารมณ์เพศของตัวเองว่า สถานการณ์ใดที่จะท�าให้มีอารมณ์เพศมาก
และจะควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร
เลือกที่จะใช้วิธีการช่วยตัวเองแทนการมีเซ็กส์
มีความสุขต่อการสัมผัสร่างกายภายนอกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ต้องมั่นใจว่าจะควบคุมตัวเอง
ไม่ให้ล่วงไปถึงการสอดใส่ได้
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ส�ำเร็จความใคร่ให้กันและกันโดยไม่ต้องมีเซ็กส์ เช่น ใช้มือช่วยกัน หรือท�ำออรัลเซ็กส์ เป็นต้น
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์แบบสอดใส่ หรือใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการคุมก�ำเนิด
ฯลฯ
แต่ถ้าเราตัดสินใจหาทางเลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากเราหรือคู่ ก็หมายความเราอาจจะต้องคิดกันว่า
จริงๆ แล้วเราพร้อมต่อการมีเซ็กส์ในครั้งนั้นหรือยัง
พร้อม...หากว่าเซ็กส์ครั้งนั้นจะท�ำให้เราติดเชื้อเอชไอวีหรือท้องไม่พร้อม
พร้อม...ทีจ่ ะหาวิธปี อ้ งกัน หากว่าเราไม่พร้อมทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ หรือไม่พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับภาวะเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเลือกทางใดก็แล้วแต่ การต่อรองเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ และอาจจะท�ำให้เราไขว้เขว
จากทางเลือกทีต่ ดั สินใจไว้แล้ว เราจะมัน่ ใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าท�ำได้ จะเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง และท�ำอย่างไร
จึงจะจัดการอุปสรรคเหล่านัน้ เมือ่ ได้ขอ้ สรุปของตัวเองแล้วต้องสือ่ สาร จึงท�ำความเข้าใจกับแฟนหรือคูข่ องเรา
ก่ อ นที่ จ ะคุ ย กั น ควรเลื อ กสถานที่ คุ ย ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การมี เซ็ ก ส์ ไ ด้ เพราะการพู ด คุ ย กั น ไป
สัมผัสคลอเคลียกันไป จะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ท�ำให้ลดประสิทธิภาพในการพูดคุยหาข้อตกลง
และอาจน�ำไปสู่การมีเซ็กส์โดยที่ไม่ได้ทันป้องกัน
ถ้าเรามีเซ็กส์ ไม่ว่าจะทางช่องคลอด หรือทางทวารหนักกับคู่ที่มีเชื้อเอชไอวี โดยไม่ป้องกัน
เราต่างมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อฯในครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องไม่ลืมว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีเชื้อ
เอชไอวีจากการดูจากรูปลักษณ์ภายนอก
ดั ง นั้น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กส์จึงช่วยป้องกันเราจากการท้องไม่พร้อมและการ
รับเชื้อเอชไอวีได้
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ตอนที่ 4

ถุงยางอนามัยกับวัยรุ่น
วัยรุ่นส่วนใหญ่รู้ว่าถุงยางอนามัยช่วยให้ปลอดภัยได้ โดยเฉพาะเรื่องการตั้งท้อง แต่มักลืมนึกถึง
เรื่องเอดส์
ดังนั้นถุงยางฯจึงไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆ ในการป้องกันหากจะมีเซ็กส์ ด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น
ไม่ได้ตั้งใจจะมีเซ็กส์ จึงหาถุงยางฯไม่ทัน หรือไม่กล้าซื้อ ไม่กล้าพก กลัวคนเห็นจะถูกต�าหนิว่าเป็นคนไม่ดี
บางคนก็ไม่ใช้ถุงยางกับแฟนเพราะกลัวแฟนจะหาว่าไม่ไว้ใจ ฯลฯ
และถ้านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ใช้ถุงยางฯ เราก็อาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีได้
แต่ก็ยังมีค�าถามจากบางคนว่า เอ...แล้วถุงยางฯป้องกันท้อง ป้องกันเอดส์ได้จริงๆ หรือ เห็นบางคน
บอกว่าใช้ถุงยางยังท้องเลย
อันนี้ต้องบอกว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ถุงยางอนามัย มักไม่ได้เกิดจากถุงยางฯแต่เกิดจาก
ผู้ใช้ ที่พบเป็นประจ�าคือสวมถุงยางฯก่อนถึงจุดสุดยอด หมายความว่ามีการสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปก่อน
เมื่อใกล้ที่ผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดแล้วจึงค่อยน�าถุงยางอนามัยมาสวม
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อีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะสวมถุงยางอนามัยก่อนสอดใส่ แต่เมื่อฝ่ายชายถึงจุดสุดยอดแล้วยังไม่ถอน
อวัยวะเพศออกมาจากช่องคลอด อวัยวะเพศก็จะเริ่มอ่อนตัวลงจนถุงยางอนามัยหลุดจากอวัยวะเพศชาย
โดยไม่รู้ตัวได้ ซึ่งหมายความว่ายังไม่ปลอดภัยทั้งการตั้งครรภ์ และการได้รับเชื้อฯ
ส่ ว นเรื่ อ งคุ ณ ภาพของตั ว ถุ ง ยางฯนั้ น หายห่ ว ง เพราะถุ ง ยางฯถู ก ประกาศให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ นั่นหมายความว่าต้องถูกควบคุมเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นพิเศษ ถุงยางอนามัย
ที่ผลิตในประเทศไทยก็มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพราะไทยเป็นประเทศที่ส่งออกถุงยางอนามัย
ไปทั่วโลก จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ
ที่น่าเป็นห่วงกว่าเรื่องคุณภาพก็คือ “ทัศนะ” ของผู้ใช้ที่มีต่อถุงยางฯ เพราะมีบางคนเรามักจะเลือก
ใช้ถุงยางฯกับบางคนหรือบางสถานการณ์เท่านั้น เช่นไม่ใช้ถุงยางฯกับแฟนเพราะไว้ใจกัน แต่เลือกที่จะใช้
ถุงยางอนามัยกับหญิงบริการเพราะมีความเชือ่ ว่าไม่ปลอดภัย หรือกับบางสถานการณ์กอ็ าจพาเราไปสู่ภาวะที่
จะไม่ป้องกันตัวเอง เช่น ขณะที่ก�ำลังสนุกสนานในหมู่เพื่อน ถูกเพื่อนยุให้มีเซ็กส์ ล�ำบากที่จะปฏิเสธ สุดท้าย
ก็เลยตามเลยตามค�ำยุของเพือ่ น โดยเซ็กส์ครัง้ นัน้ เราอาจไม่ได้ปอ้ งกัน เพราะไม่ได้เตรียมถุงยางอนามัยติดตัวไว้
เพราะคิดว่าการพกถุงยางฯเป็นเรื่องไม่ดี คนอื่นเห็นจะหาว่าเราเตรียมพร้อมที่จะมีเซ็กส์ตลอดเวลา เป็นต้น
ที่ว่าน่าเป็นห่วงก็เพราะว่า ทัศนะเหล่านี้แหละที่จะท�ำให้คนติดเชื้อฯกันมากขึ้น
มาเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องถุงยางฯกันใหม่ไหมว่า ถุงยางฯไม่ใช่เรื่องของชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความไม่ไว้ใจ ไม่ใช่สัญลักษณ์ของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แต่....
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทั้งคู่ปลอดภัยจากการรับเชื้อเอชไอวี และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของ
ทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย ไม่ว่าจะใช้ในระยะสั้นหรือระยะยาว และเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบ
ความปรารถนาดีที่จะมอบความปลอดภัยเรื่องเพศให้ต่อกัน
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ตอนที่ 5

วัยรุ่น คิดเปน ตัดสินใจเองได้
รับผิดชอบตัวเองได้

สังคมมักจะมองเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่นด้วยความห่วงใยและหวังดี โดยคิดว่าวัยรุ่นมีประสบการณ์น้อย
“การมีเซ็กส์” อาจจะท�าให้เกิดปัญหาตามมาจนกระทบต่ออนาคตได้ ดังนั้นทางเลือกที่มีให้กับวัยรุ่นจึงมัก
จะเป็นทางเดียวคือ “อย่ามีเซ็กส์”
อย่างไรก็ตาม วิธีคิดนี้อาจท�าให้ได้ข้อมูลที่ไม่รอบด้าน เพราะเกรงว่าถ้าให้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นการ
ชี้โพรงให้กระรอกหรือเป็นการส่งเสริมการมีเซ็กส์ของเยาวชน ดังนั้นข้อมูลที่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้จึงกลายเป็น
“ข้อมูลที่ถูกเลือกให้”
แต่ถา้ ผูใ้ หญ่อย่างเราเชือ่ ว่า “ทุกคนย่อมรักตัวเอง” ไม่วา่ จะวัยรุน่ ผูใ้ หญ่ หรือคนวัยไหนๆ ก็ตาม ย่อม
ทีจ่ ะคิดและเลือกในสิง่ ทีด่ ี ทีป่ ลอดภัยส�าหรับตัวเอง ผูใ้ หญ่กค็ วรให้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านและทางเลือกที่หลากหลาย
เพื่อที่วัยรุ่นจะได้เลือกน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในชีวิตของเขา
เพราะคงไม่มีใครรู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมส�าหรับใคร ต้องให้เจ้าตัวได้เลือกเองบนฐานข้อมูลที่รอบด้าน
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ผู้ใหญ่ที่มักจะมองวัยรุ่นด้วยความเป็นห่วง ซึ่งต้องบอกว่า ความเป็นห่วงเป็นเรื่องดี แต่เป็นห่วงแล้ว
จะสื่อสารออกมาอย่างไรเพื่อไม่ให้ความเป็นห่วง และความปรารถนาดีนั้น ไม่กลายเป็นความไม่เข้าใจกัน
เพราะการต�ำหนิ อาจท�ำให้วัยรุ่นบางคนมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่อยากเชื่อฟังผู้ใหญ่ หรืออาจแสวงหา
ความรักและความรู้เรื่องเพศที่ผิดๆจากที่อื่น ซึ่งไม่ใช่จากพ่อ แม่ หรือครู ส่งผลทางอ้อมที่ท�ำให้เขามีความรู้
ไม่รอบด้าน จนน�ำไปสู่เซ็กส์ที่ไม่ได้ป้องกัน
เรื่องทัศนคติที่ตายตัวบางอย่าง เช่น การสอนให้คิดว่า แบบนี้ดี แบบนี้ไม่ดี เป็นการสอนที่อันตราย
เพราะเป็นการอบรมสัง่ สอนทีม่ าจากอคติของผูส้ อนเอง วัยรุน่ ไม่สามารถคิดเองได้ เราต้องสร้างบรรยากาศว่า
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านที่ดี ด้วยการยอมรับความคิดของผู้เรียนไม่ว่าจะผิดหรือไม่
เราต้องส่งเสริมให้เด็กคิด ให้เด็กเถียงกันเอง ครูไม่ควรลงไปเถียงกับเด็ก หรือเริม่ จากการสอน ด้วยการห้ามก่อน
การเคารพความแตกต่างย่อมมีนัยยะในทางปฏิบัติว่า เราเคารพตัวเองและเคารพคนอื่น ยอมรับว่า
คนทุกคนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่ากัน โดยไม่เอาเรื่องของ “วัย” มาเกี่ยวข้อง และต้องเชื่อ
ว่าวัยรุ่นก็คิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้ และรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองได้
ต้องถามว่าผูใ้ หญ่ใจกว้างพอไหมกับการเปิดให้มกี ารแสดงความคิดเห็น เพือ่ ทีจ่ ะได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
เราต้องยอมรับว่าไม่มคี วามคิดใดถูกหรือผิด แต่การปล่อยให้เยาวชนปรับความคิดเข้าหากัน โดยผูใ้ หญ่ไม่เข้าไป
บังคับ และเมื่อเขาตัดสินใจเลือกทางไหนแล้ว ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา
เป็นไปได้ไหมว่า ถ้าผู้ใหญ่ยังห่วงใยวัยรุ่น และไม่อยากให้เกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ก็อาจต้องยอมรับและเข้าใจต่อเพศวิถีของวัยรุ่นที่เป็นอยู่ และในรูปแบบที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าเดิม
ในอนาคตข้างหน้า
“ผู ้ ใ หญ่ ” จะมี สิ ท ธิ เ ลื อ กใช้ ก ฎเกณฑ์ หรื อ มาตรฐานจริ ย ธรรมที่ ตั ว เองคิ ด ว่ า ดี แ ละถู ก ต้ อ ง
เพียงหนึ่งเดียวในการพยายามท�ำให้นักเรียนทุกคนคิด เชื่อ ประพฤติ และมีมาตรฐานจริยธรรมเหมือนที่
ครูเชื่อโดยขาดความเข้าใจถึงความแตกต่างของชีวิตคนแต่ละคน และที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ที่ถูกตัดสิน
ว่าเป็นปัญหา
ใช่หรือไม่วา่ การทีม่ นุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศ์ รีและคุณค่าในตัวเอง อยูท่ ี่ “ความต่าง” ไม่ใช่ “ความเหมือน”

ปรึกษาปัญหาเอดส์ โทร 0-2372-2222
ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.ทุกวัน
คู่มือนักจัดรายการสื่อสารเรื่องเอดส์

79

ว่าด้วยวัยรุ่นนะจะ

ตอนที่ 6

ถ้าเราติดเชื้อฯแล้ว?

(ความฝัน ความหวัง อนาคตและการดูแลตัวเอง)
วัยรุน่ หลายคนทีต่ ดิ เชือ้ ฯแล้วก็อาจจะรูส้ กึ หมดหวังหมดก�าลังใจ คิดว่าอนาคต และความฝันทีเ่ คยคิดไว้
คงไม่สามารถเป็นจริงได้
แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
เราได้รู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพกันมาบ้างแล้วว่า หากเราติดเชื้อฯ จะมีวิธีดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน
และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่อาจจจะเกิดขึ้นในภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้อย่างไร ซึ่งเรื่องสุขภาพ
เป็นเพียงเรื่องหนึ่งในชีวิตต่อไปหลังการติดเชื้อฯ ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจกังวล เช่น เราจะมีแฟน
มีครอบครัวเหมือนเพื่อนคนอื่นได้ไหม
ความจริ ง เรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต ทางเพศของผู ้ ติ ด เชื้ อ ฯ ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งไปจากคนอื่ น ในสั ง คม ดั ง นั้ น
การที่ผู้ติดเชื้อฯจะมีเซ็กส์ จึงเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
ประเด็นอยู่ที่ว่า จะท�าอย่างไรให้เซ็กส์ครั้งนั้นปลอดภัย ทั้งไม่รับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม และไม่ส่งต่อเชื้อฯ
ให้คนอื่นเรื่องนี้ ถุงยางอนามัยช่วยได้...ถ้าเราใช้ เพราะเราก็ได้รู้ข้อมูลเรื่องถุงยางฯแล้วว่า มีคุณภาพที่
มั่นใจได้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่ส�ำคัญต้องใช้ทุกครั้ง กับทุกคน เพื่อดูแลป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อฯเพิ่ม และรับผิดชอบที่จะไม่ให้
คนที่มีเซ็กส์ด้วยต้องรับเชื้อฯจากเรา
อีกหนึ่งทางเลือกคือมีเซ็กส์โดยไม่สอดใส่ ซึ่งต้องแน่ใจว่าอารมณ์จะไม่พาไปจนกระทั่งสอดใส่
ต้องมั่นใจว่าจะท�ำได้จริงๆ ไม่เช่นนั้นวิธีนี้ก็จะไม่ปลอดภัย
บางทีเราอาจคิดว่า เราเป็นผู้ติดเชื้อฯ แฟนเราก็ติดเชื้อฯเหมือนกัน มีเซ็กส์แบบไม่ป้องกันได้ไหม
ไม่น่าจะเป็นอะไรเลย
ก็ต้องบอกว่า การรับเชื้อฯเพิ่มมีผลต่อสุขภาพ เพราะยิ่งมีจำ� นวนเอชไอวีในร่างกายมากเท่าไหร่
ก็หมายความว่า จ�ำนวนภูมิคุ้มกันในร่างกายจะถูกท�ำลายมากขึ้นตามไปด้วย ภาวะภูมิบกพร่อง เจ็บป่วย
ด้วยโรคฉวยโอกาสก็อาจจะมาเร็ว
หากเรากินยาต้านไวรัสอยู่ เมื่อจะมีเซ็กส์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะถ้าไม่ใช้ก็อาจจะ
ถ่ายทอดเชื้อฯ ที่คุ้นเคยกับยาต้านไวรัสฯให้กับคู่ได้ ซึ่งถ้าคู่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ
จะท�ำให้คู่ได้รับเชื้อไวรัสฯที่คุ้นกันกับยาต้านไวรัส และเมื่อถึงเวลาที่มีระดับภูมิคุ้มกันบกพร่อง และจ�ำเป็น
ต้องใช้ยาต้านไวรัสฯ จะท�ำให้การใช้ยาต้านไวรัสไม่ได้ผล
ถ้าเราดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เราก็จะมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ ไม่วา่ จะเป็นชีวติ ทางเพศ
หรือชีวติ การเรียน การท�ำงาน เพราะมีกรณีตวั อย่างทีเ่ ด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่แรกเกิด แต่ดแู ลรักษาสุขภาพ
ของตัวเองเป็นอย่างดี ขณะนี้ก�ำลังเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยแล้ว
ดังนั้น ถ้าติดเชื้อฯแล้ว จึงไม่ต้องกลัวว่า จะหมดอนาคต
เรายังมีอนาคต มีความหวัง ความฝัน และมีก�ำลังกาย ก�ำลังสมอง ก�ำลังใจ ที่จะท�ำความฝัน
ให้เป็นจริงได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป
อยู่ที่ว่า เราเชื่อหรือเปล่าว่า “เอดส์รักษาได้ เอชไอวีควบคุมได้”
ความเชื่อในข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นเรื่องส�ำคัญ หากเชื่อว่าเอดส์ เป็นเพียงอาการเจ็บป่วย และ
อาการเจ็บป่วยเหล่านี้รักษาให้หายได้ ส่วนเอชไอวีที่ยังอยู่ในร่างกายก็สามารถควบคุมไม่ให้เพิ่มจ�ำนวนหรือ
ท�ำลายภูมิคุ้มกันของเราได้ เราใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้
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