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VII

คำนำพิมพ์ครั้งที่ 1

 ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2548 ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาต ิ
มหาราชนิ ี รว่มกบัศนูยค์วามรว่มมอืไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสขุ ซึง่เปน็ 
หนว่ยงานความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย และ 
ศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ “โครงการ    
พัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ และการเตรียมเด็กและครอบครัว เพื่อแจ้งผลการติดเชื้อ       
เอชไอวีโดยวิธีการดูแลแบบสหวิชาชีพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก       
เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกินยา 
ต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และการเตรียมเด็กและ 
ครอบครัว เพ่ือแจ้งผลการติดเช้ือเอชไอวี โดยวิธีการดูแลแบบสหวิชาชีพ

 ทั้งนี้เนื่องมาจากตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของ  
การวางแผนเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ  
เอชไอวีซึ่งกำลังเติบโตขึ้น จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยเฉพาะการกนิยาตา้นไวรสัอยา่งถกูตอ้ง ตอ่เนือ่ง และสมำ่เสมอ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ป่วยควรจะต้องรับรู้ข้อเท็จจริงเรื่องการเจ็บป่วย
และสภาวะสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการดูแลรักษาที่ถูกต้อง แต่เนื่อง
มาจากภาพลักษณ์การติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ยังคงเป็นความรุนแรง 
และเป็นวิกฤติของชีวิต การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก    
จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงวัยที่เหมาะสมในการที่เด็กจะสามารถรับรู้ 
รวมถึงความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมทางสังคม 
ของเด็ก และรวมทั้งความพร้อมของผู้ดูแลและครอบครัวในการท่ีจะ     
ร่วมกันให้เด็กรับรู้สภาวะท่ีเป็นจริงเร่ืองสุขภาพของเขาเอง ร่วมกับบุคลากร 
ทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาเด็ก
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VIII คำนำพิมพ์ครั้งที่ 1

 หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ 
เอชไอวแีกเ่ดก็” ฉบบันี ้จงึถกูจดัทำขึน้จากประสบการณ ์การปฏบิตังิาน 
ในคลินิกและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้ให้การปรึกษาจะได้ 
นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานการให้การปรึกษาแก่ผู้ดูแล และเด็กใน     
กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี 
แก่เด็ก คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะเป็นแนวทาง    
สำหรบับคุลากรทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการดแูลรกัษาเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี
ในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งต้องการแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ       
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้ป่วยเด็ก

คณะทำงานโครงการฯ

เมษายน 2551
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IX

คำนำพิมพ์ครั้งที่ 2

 ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2548 ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

มหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความ 

ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือ  

ระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย และศนูยค์วบคมุโรคแหง่ชาต ิ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ “โครงการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริม 

การกนิยาตา้นไวรสัอยา่งถกูตอ้ง ตอ่เนือ่ง สมำ่เสมอ และการเตรยีมเดก็ 

และครอบครัว เพื่อแจ้งผลการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีการดูแลแบบ 

สหวิชาชีพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและประเมิน             

รูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง 

ต่อเนื่อง สม่ำเสมอและการเตรียมเด็กและครอบครัวเพื่อแจ้งผลการ 

ติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการดูแลแบบสหวิชาชีพ

 ผูป้ว่ยเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวซีึง่กำลงัเตบิโตขึน้ จำเปน็จะตอ้งเรยีน

รู้เร่ืองการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง 

ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ป่วยควรจะต้องรับรู้        

ข้อเท็จจริงเร่ืองการเจ็บป่วยและสภาวะสุขภาพของตนเอง รวมท้ังการดูแล 

รักษาท่ีถูกต้อง แต่เน่ืองมาจากภาพลักษณ์การติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ 

ยังคงเป็นความรุนแรงและเป็นวิกฤติของชีวิต การเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ 

เอชไอวีแก่เด็กจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงวัยที่เหมาะสมในการที่เด็กจะ

สามารถรับรู้ รวมถึงความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก และรวมทั้งความพร้อมของผู้ดูแลและ       

ครอบครัวในการที่จะร่วมกันให้เด็กรับรู้สภาวะที่เป็นจริงเรื่องสุขภาพ 

ของเขาเอง ร่วมกับบุคลาการทางแพทย์ที่ดูแลรักษาเด็ก

������ P 1-12.indd   9 18/12/2553   16:45:54



X คำนำพิมพ์ครั้งที่ 2

 หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ 

เอชไอวีแก่เด็ก” ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2 น้ี ได้มีการปรับปรุงเน้ือหาให้มี     

ความกระชับขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่อง การเปิดเผยการวินิจฉัย    

บางส่วนแก่เด็ก (Partial Disclosure) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่พบได้ 

บ่อยในการปฏิบัติงานในคลินิก เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้รวบรวมและ           

เรียบเรียงจากประสบการณ์การปฏิบัติงานในคลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก 

และการทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผูใ้หก้ารปรกึษาจะไดน้ำไปเปน็

แนวทางปฏิบัติงานให้การปรึกษา เรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ    

เอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี  

 คณะทำงานหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ คูม่อืฉบบันี ้จะเปน็แนวทางสำหรบั 

บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีใน 

สถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งต้องการแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ            

กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้ป่วยเด็กต่อไป

คณะทำงานโครงการฯ

ธันวาคม 2553
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XI

 หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี 

แก่เด็ก” จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากขาดความร่วมมือจากผู้ดูแลและเด็กที่ติดเชื้อ 

เอชไอวีท่ีมารับบริการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคติดเช้ือในเด็กของโรงพยาบาลศิริราช 

และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งคณะทำงานภายใต้โครงการ   

“การพัฒนารูปแบบเพ่ือส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเน่ือง สม่ำเสมอ 

และการเตรียมเด็กและครอบครัวเพื่อแจ้งผลการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการดูแล 

แบบสหวิชาชีพ” ของทั้งสองโรงพยาบาลที่ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้             

เกดิการปรบัปรงุบรกิารดแูลรกัษาเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีเพือ่ใหเ้กดิการทำงานรว่มกนั 

อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการของหน่วยโรคติดเช้ือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และคลนิกิโรคตดิเชือ้ในเดก็ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ให้บริการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี    

และช่วยให้โครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดี

 นอกจากน้ี ขอขอบคุณสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์ และดำเนินการเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไปยัง         

ผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุเกีย่วขอ้งกบัการดแูลเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีทีป่ฏบิตังิาน 

ในโรงพยาบาลต่างๆ

กิตติกรรมประกาศ

คณะทำงานโครงการฯ

ธันวาคม 2553
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	 องค์การโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ	 (UNAIDS)	 ได้คาดประมาณว่าใน							

ปี	 พ.ศ.	 2551	 ทั่วโลกมีเด็กติดเชื้อเอชไอวี	 อายุต่ำกว่า	 15	 ปีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็น		

จำนวน	2	ลา้นคน	โดยในประเทศไทย	มปีระมาณ	14,000	ราย(1)	และมเีดก็อยา่งนอ้ย	

7,000	 รายขึ้นไปที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการยาต้านไวรัสของประเทศ(2)	 ซึ่ง						

ช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีอายุยืนยาวและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง	

	 ข้อมูลจากโรงพยาบาลหลายแห่งท่ีให้การดูแลรักษาเด็กติดเช้ือเอชไอวีพบว่า	

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น	 เด็กเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง	 สงสัยว่า	

ทำไมต้องมาโรงพยาบาล	ทำไมต้องกินยาและตรวจเลือด	เด็กบางคนถูกล้อเลียน

จากอาการของโรคบางอย่าง	เช่น		มีผ่ืนคันท่ีผิวหนังและมีรอยแผลเป็นบนผิวหนัง		

หรอืเพือ่นบา้นอาจสอบถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ปว่ยของเดก็		เนือ่งจากรูม้าวา่พอ่แม	่

ของเด็กเป็นโรคเอดส์

������� P 1-112.indd   1 18/12/2553   16:46:30



2
	 นอกจากนี้	เด็กเหล่านี้เริ่มเข้าสู่สังคม	อาจเกิดโอกาสที่เด็กจะรับรู้เรื่องการ

ตดิเชือ้ของตนเองโดยบงัเอญิหรอืไดร้บัรูจ้ากสือ่ตา่งๆ	อยา่งไมถ่กูตอ้ง	เชน่	รบัรูจ้าก	

การดูรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเอชไอวี	 	 เด็กได้เห็นยาในรายการโทรทัศน์และ		

นำมาเปรยีบเทยีบกบัยาของตนเอง	หรอืจากสือ่ตา่งๆ	ทีพ่ยายามรณรงคเ์พือ่ปอ้งกนั	

การแพรร่ะบาด	โดยการทำใหเ้หน็ภาพวา่เอดสเ์ปน็โรคทีน่า่รงัเกยีจและนา่กลวั	ซึง่	

การรับรู้จากส่ือประเภทน้ี	 อาจส่งผลกระทบทำให้เด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวีมองเห็นภาพ	

วา่โรคนีน้า่รงัเกยีจและนา่กลวั	แทนทีจ่ะมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในการดแูลสขุภาพ

ของตนเอง	การรับรู้อย่างไม่ถูกต้องเช่นนี้	อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเองของเด็ก	 ด้วยเหตุนี้การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กอย่าง					

เป็นระบบจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการยอมรับสภาวะการติดเชื้อ						

และนำไปสู่การเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง

	 จนถึงขณะนี้	ข้อมูลการดูแลรักษาเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี

ของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน	 250	 ราย	 และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ								

มหาราชินี	จำนวน	220	ราย		พบว่าเด็กติดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า	

ร้อยละ	 30	 มีอายุมากกว่า	 10	 ปีขึ้นไป	 โดยขณะนี้เด็กที่อายุมากที่สุดที่ติดเชื้อ	

เอชไอวีจากแม่สู่ลูก	 มีอายุ	 20	 ปี	 เด็กเกิดการเรียนรู้และเริ่มเปรียบเทียบตนเอง	

กับเพื่อนวัยเดียวกัน	 เด็กเริ่มมีความสัมพันธ์ทางสังคมหรือเริ่มมีความสัมพันธ์	

ทางเพศ	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้การเจ็บป่วยของตนเอง					

เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมต่อไป

	 จากขอ้มลูทีม่กีารศกึษาทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศพบวา่	เดก็ทีต่ดิ

เชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเอง	 บางรายงานพบว่า							

มีเด็กโตที่ได้รับการแจ้งสภาวะการติดเชื้อเพียงร้อยละ	 30-60(3-5)	 สาเหตุหลัก								

ที่บุคลากรและผู้ดูแลไม่อยากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อให้กับเด็กคือ		กลัวว่าการ

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก		มีความคิดว่า	เด็กยัง

������� P 1-112.indd   2 18/12/2553   16:46:31



3

เล็กเกินไปที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ	 กลัวเด็กเกิดการแยกตัวทางสังคม			

และเกรงว่าเด็กจะไม่สามารถเก็บความลับได	้ ผู้ดูแลบางคนที่เป็นพ่อแม	่ รู้สึกผิด				

และเศร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุทำให้เด็กติดเชื้อจึงหลีกเลี่ยงที่จะบอกสภาวะการ	

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่ามีผู้ดูแลร้อยละ	 70	 คิดว่าจะเปิดเผย				

สภาวะการติดเชื้อให้เด็กทราบในอนาคต(5-7)

	 นอกจากนี	้มกีารศกึษาพบวา่	ผูด้แูลรอ้ยละ	85	และเดก็รอ้ยละ	97	รายงาน	

ว่ารู้สึกดีขึ้นหลังจากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ(8)	 และยังมีการศึกษาอีกหลายชิ้น	

พบวา่	การเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้ชว่ยพฒันาความรูส้กึมคีณุคา่ในตนเอง	(self-

esteem)	ของเดก็	และพฒันาความสมัพนัธข์องสมาชกิในครอบครวัใหใ้กลช้ดิกนั

มากข้ึน	ผู้ดูแลมีความรู้สึกโล่งใจท่ีไม่ต้องเก็บความลับไว้		เด็กเร่ิมมีความรับผิดชอบต่อ	

การกินยาของตนเองมากขึ้น	เด็กและผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีมากขึ้น(9,	10)

	 ส่วนการรายงานผลในแง่ลบ	 หลังจากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อก็มี	

เช่นกันคือ	เด็กรู้สึกโกรธ	ปฏิเสธ	หรือซึมเศร้าและความรู้สึกผิดของพ่อแม่ที่ทำให้

ลูกติดเช้ือ(5,	7)		จากข้อมูลเบ้ืองต้นดังกล่าว	จึงอาจสรุปข้อดีและข้อเสียท่ีอาจเกิดข้ึน	

ได้จากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
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	 โดยภาพรวม	 จะเห็นได้ว่าการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก							

นา่จะกอ่ใหเ้กดิผลดมีากกวา่ผลเสยี	ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตารางขา้งตน้		ขอ้เสยีตา่งๆ	

ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้จากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	สามารถที่	

จะหลีกเลี่ยงได้	โดยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม	ซึ่งหากกระบวนการเปิดเผยสภาวะ

การติดเชื้อแก่เด็กดำเนินไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอน	 จะทำให้เด็กยอมรับ	

สภาวะการติดเชื้อเอชไอวี	 เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเป็นโรคเรื้อรังและลด	

พฤติกรรมเสี่ยงได้

	 สิ่งสำคัญคือ	 เด็กจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	 ในบรรยากาศที่ไม่	

กดดัน	 ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกทุกเรื่องให้เด็กทราบในครั้งเดียว	 ประเด็นเบื้องต้น	

ที่ควรจะเน้นได้แก่	 การแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค	 สนับสนุนให้เห็นความ					

สำคัญของการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง	 ตรงเวลา	 สม่ำเสมอ	 และต่อเนื่อง
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มทีศันคตเิชงิบวกตอ่โรคและการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั	นอกจากนี	้ผลของการเปดิ	

เผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	 ยังรวมถึงการเกิดสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว							

และการที่เด็กจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

	 นอกจากนี้	 การที่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ		

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า						

เดก็จะไดร้บัขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัเอชไอวทีีถ่กูตอ้ง	หลงัจากทีไ่ดท้ราบสภาวะการ

ติดเช้ือ	รวมท้ังมีการให้ข้อมูลต่างๆ	เพ่ิมเติมแก่เด็กและผู้ดูแล	และได้มีการติดตาม	

ช่วยเหลือตามสถานการณ์และความจำเป็นของเด็กและครอบครัวแต่ละราย										

จากการศึกษาท่ีผ่านมาของโรงพยาบาลศิริราช	เด็กส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าต้องการให้	

ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดของตนเอง	 เป็นผู้เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ	 ในขณะที่ผู้ดูแล				

ต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เปิดเผยสภาวะการติดเช้ือแก่เด็กมากกว่า(11)

	 การเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็กควรจะเกิดข้ึนเม่ือใดน้ัน	ข้ึนอยู่กับ	

ปจัจยัสว่นบคุคลหลายประการ	เชน่	ลกัษณะของครอบครวั	ความพรอ้มของผูด้แูล	

ระดับพัฒนาการของเด็ก	สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	(American	

Academy	 of	 Pediatrics)	 ได้แนะนำว่าเด็กในวัยเรียนควรได้รับรู้เรื่องสภาวะ	

ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง(9)	สำหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า	โดยเฉลี่ยอายุ	

ของเด็กที่ได้รับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่อายุ	9.6	ปี(7)

	 เดก็ทีไ่ดร้บัการเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้ในชว่งวยัทีช่า้เกนิไป	เชน่	เดก็เขา้สู	่

วยัเจรญิพนัธุแ์ลว้	เดก็อาจมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศเกดิขึน้แลว้	หรอือาจเกดิความ	

ไม่ไว้วางใจต่อผู้ใหญ่ถ้าเด็กรู้สึกว่าผู้ดูแลมีความลับและไม่เปิดเผยความจริงแก่	

ตนเอง	หากการเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้เกดิขึน้เรว็เกนิไป		เดก็ยงัเลก็อยู	่อาจเกดิ	

ความเข้าใจผิดหรือทำให้เด็กเกิดความซึมเศร้าหรืออาจเกิดการเปิดเผยให้คนอื่น	

ทราบโดยไม่ตั้งใจ
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	 ด้วยเหตุนี้	การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กควรมีการทำอย่าง

เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	 คู่มือฉบับนี้	 พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากร	

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี					

และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ	 ด้านสาธารณสุข	 เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางใน							

กระบวนการให้การปรึกษาเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กที่ติดเชื้อ		

เอชไอวี	โดยประกอบด้วย	4	ขั้นตอนหลัก	คือ	

	 1.	 การพิจารณาความเหมาะสมของเด็กและผู้ดูแล	 และแนะนำให้เข้ารับ 

	 	 บริการ

	 2.	 การประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลและเด็ก

	 3.	 การแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก

	 4.	 การติดตามและประเมินผลเด็กและผู้ดูแล	 หลังการเปิดเผยสภาวะ 

	 	 การติดเชื้อ
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	 รูปแบบและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กในคู่มือ

ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ	การสร้างสัมพันธภาพและความรู้สึกไว้วางใจระหว่าง

บุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการ	เด็กและผู้ดูแล	โดยนำเทคนิควิธีการให้การปรึกษา	

มาใช้ในกระบวนการ	เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ดูแลในการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ	

แกเ่ดก็ไดอ้ยา่งราบรืน่		นอกจากนี	้การใหก้ารปรกึษาเรือ่ง	การเปดิเผยสภาวะการ	

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 จะให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กใน	

เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี	 เอื้ออำนวยให้เกิดการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างผู้ดูแล							

กับเด็ก	รวมทั้งประเมินและจัดการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยสภาวะ	

การติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 กล่าวได้ว่า	 กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ		

เอชไอวีแก่เด็ก	มีองค์ประกอบหลักท่ีสำคัญ	2	ประการ	คือ	ทีมบุคลากรทางการแพทย์	

ผู้ให้บริการและผู้ดูแลเด็ก
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ทีมบุคลากรทางการแพทย์

	 ทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการ	ควรเป็นทีมสหวิชาชีพ	ซ่ึงอาจประกอบด้วย	

แพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักสังคมสงเคราะห์	 นักจิตวิทยา	 และบุคลากรด้าน	

สาธารณสุขอื่นๆ	 โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมและการจัดระบบบริการของสถาน	

พยาบาลแต่ละแห่ง	ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีสามารถทำหน้าท่ีให้การปรึกษาในกระบวนการ	

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแก่เด็กได้ทั้งสิ้น	หากจำแนกบทบาทหน้าที่

หลกัของทมีบคุลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการเปดิเผยสภาวะการ

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	มีดังนี้

 การดูแลรักษา

 •	 ตรวจรักษาและให้ยาต้านไวรัส

 • ให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพของเด็กแก่เด็กและผู้ดูแล

 • ทำงานร่วมกับทีมผู้ให้บริการอ่ืนๆ	เพ่ือพิจารณาและติดตามความก้าวหน้า	 

ของกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก

	 การให้การปรึกษา	

 • คัดกรอง	 ประเมินความจำเป็น	 หรือสถานการณ์ซึ่งบ่งชี้ว่าควรเริ่ม									 

กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	เช่น	ผู้ปกครองรายงานว่าเด็กเริ่มมี

คำถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตน	หรือเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง	หรือมีปัญหา	

เรื่องการกินยา

 • เตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กทั้ง	

ด้านความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	การดูแลเด็ก	พัฒนาการเด็ก	

 • ช่วยลดความวิตกกังวล	 และช่วยเหลือสนับสนุนการวางแผนแก้ไข								

ปัญหาของผู้ดูแลที่เป็นอุปสรรคในการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

 • พิจารณาความพร้อมของเด็กที่ควรเริ่มกระบวนการเปิดเผยสภาวะ		

ติดเชื้อเอชไอวี

������� P 1-112.indd   8 18/12/2553   16:46:37



9

 •	 รวบรวมข้อมูล	 สรุปสถานการณ์ของผู้ป่วยเด็กแต่ละราย	 เช่น	 อาการ	

ทางคลินิก	 ผล	 CD4	 ความสม่ำเสมอและปัญหาในการกินยา	 และสถานการณ์							

ของผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนในการพูดคุย

 •	 แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กหรือให้การช่วยเหลือผู้ดูแลเพื่อ			

การแจ้งสภาวะติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กโดยผู้ดูแลเอง

 •	 ประเมินภาวะทางอารมณ์ของเด็กและผู้ดูแล	 และให้ความช่วยเหลือ	

เมื่อมีความต้องการ	ภายหลังการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก

 •	 ประเมินความรู้	ความเข้าใจ	และแนวโน้มการปรับตัวของเด็กภายหลัง

แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กทันที	 หากเด็กมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ไม่ดี	

ภายหลงัการแจง้สภาวะการตดิเชือ้เอชไอวี	1-2	สปัดาห	์ควรตดิตามโดยการโทรศพัท	์

หรอืเยีย่มบา้น	แตห่ากเดก็มแีนวโนม้การปรบัตวัทีด่สีามารถตดิตามที่	2	เดอืนและ	

6	เดือนภายหลังแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

 •	 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบว่าเด็กยังขาดข้อมูลหรือยังขาดความเข้าใจ					

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเอง

 •	 พจิารณาและสง่ตอ่เดก็เพือ่รบัการชว่ยเหลอืเพิม่เตมิหรอืแนะนำผูด้แูล

ให้ได้รับบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

	 การดูแลเรื่องยา

 •	 ประเมินวินัยในการกินยาต้านไวรัสของเด็ก	(เด็กกินยาได้ถูกต้อง	ตรงเวลา	

ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ)

 •	 ให้ข้อมูลความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา	อาการข้างเคียงของยา

 •	 รายงานปัญหาที่เกี่ยวกับการกินยาของเด็กให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่

ที่ร่วมดูแลผู้ป่วยทราบ
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	 การดูแลด้านจิตใจและสังคม   

 •	 ประเมินและติดตามการดูแลตนเองของเด็กและครอบครัว

 •	 ค้นหาปัญหาและประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็ก	ผู้ดูแล	และ	

บุคคลแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม	 รวมทั้งให้การปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนตาม		

ปัญหาและความต้องการของเด็กและผู้ดูแลในแต่ละครอบครัว

 •	 ให้ข้อมูล	 ส่งต่อเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุนทางสังคมตามปัญหาที่	

ค้นพบ

ผู้ดูแลเด็ก

	 กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กจะประสบผลสำเร็จ	

ได้ยาก	 หากปราศจากความร่วมมือที่ดีระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์และ		

ผูด้แูลเดก็	ซึง่ในทีน่ี	้อาจหมายถงึพอ่แมข่องเดก็	ญาตทิีด่แูลเดก็แทนพอ่แม่	พอ่แม	่

ที่อุปถัมภ์เด็กหรือผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์	 ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด	 ผู้ดูแลมัก											

จะต้องเผชิญกับความเครียดต่อผลกระทบที่ได้รับจากการที่เด็กติดเชื้อเอชไอวี		

ไดแ้ก	่ความรบัผดิชอบในการพาเดก็มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล	ปญัหาคา่ใชจ้า่ย		

ความกังวลต่ออนาคตของเด็ก	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มักปกปิดเรื่องการติดเชื้อของเด็ก	

มาเป็นระยะเวลานาน	โดยเฉพาะผู้ดูแลที่เป็นแม่	ที่มักมีความรู้สึกผิดหรือกลัวว่า	

เด็กจะโกรธที่ตนเป็นผู้ถ่ายทอดเชื้อให้แก่เด็ก(12)	 ผู้ดูแลเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่จะ	

ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 โดยมี	

บทบาทดังนี้	

 •	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับเด็ก	สภาพแวดล้อม	สถานการณ์ของเด็กและครอบครัว	

 •	 รับการปรึกษาเพ่ือประเมินและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยสภาวะ	

การติดเชื้อแก่เด็ก

 •	 ตัดสินใจร่วมกับทีมผู้ดูแลรักษาในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการ	

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก
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 •	 ตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้แจ้งสภาวะติดเชื้อแก่เด็ก	 ซึ่งอาจเป็น	

บุคลากรในทีมผู้ดูแลรักษา	 เช่น	 ผู้ให้การปรึกษา	 แพทย์	 พยาบาล	 นักจิตวิทยา	

นักสังคมสงเคราะห์	หรือตัวผู้ดูแลเอง	

 •	 สังเกตผลกระทบและการปรับตัวของเด็กหลังทราบเรื่องการติดเชื้อ	

เอชไอวี	

 •	 สนบัสนนุและประคบัประคองจติใจเดก็	รวมถงึพาเดก็เขา้รบัการปรกึษา	

ต่อเนื่อง	

 •	 รายงานผลการปรับตัวของเด็กให้ทีมผู้ดูแลรักษาได้รับทราบ	และดูแล	

เด็กอย่างต่อเนื่อง

การจัดสถานที่

	 การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนบริการให้	

การปรึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ควรประกอบด้วย

 •	 มหีอ้งใหก้ารปรกึษาหรอืสถานทีท่ีเ่ปน็สดัสว่น		และมสีิง่แวดลอ้มทีส่งบ	

ไม่มีเสียงดังรบกวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร	 หรือผู้คนเดินพลุกพล่านเป็น	

อุปสรรคต่อสมาธิและความตั้งใจฟัง

 •	 อาจมีสถานที่จัดกิจกรรมให้เด็กระหว่างที่ผู้ดูแลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่						

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลไม่กังวลเรื่องการดูแลเด็กระหว่างการพูดคุย	

	 การจัดระบบบริการดังกล่าวนี้	 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	

ของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง	 และควรมีการทบทวนติดตามเพื่อพัฒนาให้ได้			

ระบบที่เหมาะสมกับบุคลากร	และผู้รับบริการในแต่ละแห่งต่อไป
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	 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กควรใช้หลักการของการให้							

ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	(Client	and	Family	Centered)	โดยให้

ความสำคัญกับความพร้อมของเด็กและครอบครัวเป็นสำคัญต้ังแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุด	

กระบวนการ

	 การให้การปรึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการ					

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 โดยทั่วไป		

ผู้ดูแลมักจะรู้สึกสับสน	 ไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดเผยเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี	

ให้เด็กทราบดีหรือไม่	และควรจะบอกเด็กเม่ือใด	กลัวปฏิกิริยาของเด็กท่ีจะเกิดข้ึน	

เมื่อทราบเรื่องการติดเชื้อ	หรืออาจมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจ	ผู้ให้การปรึกษาจะต้อง	

ประเมินสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและเด็ก	 ทัศนคติของผู้ดูแลในเรื่องเอชไอวี						

และประเมินผลกระทบที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นทั้งกับเด็กและผู้ดูแล
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	 บุคลากรทางการแพทย์ท่ีจะทำหน้าท่ีให้การปรึกษาในกระบวนการเปิดเผย	

สภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	ควรเป็นผู้ท่ีมีทักษะเบ้ืองต้นในการให้การปรึกษา	

มปีระสบการณใ์นการทำงานกบัผูป้ว่ยเดก็	มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพฒันาการ

เด็ก	และเคารพความสามารถในการตัดสินใจของผู้ดูแลเด็ก

หลักการสื่อสารและให้การปรึกษากับผู้ดูแล 

	 การให้การปรึกษากับผู้ดูแลมีเป้าหมายเพื่อการสำรวจปัญหาที่กำลังเผชิญ

อยู่ของเด็ก	ผู้ดูแล	และครอบครัว	ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเปิดเผย

สภาวะการตดิเชือ้ใหแ้กเ่ดก็ทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้มกไ็ด	้รวมถงึการสนบัสนนุ

ชว่ยเหลอืใหผู้ด้แูลไดส้ำรวจปญัหาและความตอ้งการ	และไดพ้จิารณาหาแนวทาง	

หรือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับตนเอง	เด็กและครอบครัวโดยผ่านกระบวนการ	

ให้การปรึกษา	ซึ่งมีหลักการและทักษะที่สำคัญ	ได้แก่

 การสร้างสัมพันธภาพ	(Rapport	Building)

	 การสรา้งสมัพนัธภาพเปน็พืน้ฐานสำคญัทีส่ดุทีจ่ะชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษามี

ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับทีมผู้ดูแลรักษา	 ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มต้น	

กระบวนการให้การปรึกษาด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับการปรึกษาทุกครั้ง	

การสร้างสัมพันธภาพสามารถทำได้ดังนี้

 •	 การต้อนรับและจัดที่นั่งให้ผู้รับการปรึกษาได้นั่งอย่างสบายในสถานที่

ที่มีความเป็นสัดส่วน

 •	 การแสดงท่าทีที่เป็นมิตร	เปิดเผย	และจริงใจ		

 •	 การรับฟงัความคิดเห็นของผูร้ับการปรกึษาโดยไม่ตำหนิ	หรอืตัดสินว่า	

ผิดหรือถูก

 •	 การแสดงความใส่ใจและพยายามเข้าใจในปัญหาของผู้รับการปรึกษา

 •	 มีความยืดหยุ่นและเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้รับการปรึกษา
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	 ทักษะการฟังและการตอบสนอง

	 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพคือการฟังด้วยความต้ังใจและตอบสนองด้วย	

ท่าทีหรือการพูด	อย่างมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปน้ี(14)

 •	 การใช้ภาษากายท่ีแสดงความสนใจ	เช่น		การมองหน้า	สบตา	ท่าน่ังท่ีโน้ม	

ตัวไปหาผู้พูด	 และการพยักหน้าเป็นระยะเพ่ือแสดงความเข้าใจในส่ิงท่ีผู้รับการ	

ปรึกษาพูดออกมา

 •	 การสังเกตการแสดงออกทางสีหน้า	 และท่าทางของผู้รับการปรึกษา	

และให้การตอบสนอง	ตามความเหมาะสม

 •	 การพูดทวนส่ิงท่ีผู้รับการปรึกษาพูด	 เพ่ือให้ทราบว่าผู้ให้การปรึกษาได้

ยินประเด็นท่ีสำคัญ	และจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพร้อมท่ีจะพูดขยายความต่อ		

 •	 การขอให้ผู้รับการปรึกษาขยายความให้กระจ่างชัด	ผู้ให้การปรึกษาจะ

ได้เข้าใจในส่ิงท่ีผู้รับการปรึกษาพูดอย่างชัดเจนและถูกต้อง	

ผู้ดูแล:		 “ลูกเคยถามฉันว่า เขาเป็นเอดส์หรือเปล่า แต่ฉันไม่กล้าบอก  

  กลัวเขารับไม่ได้”

ผู้ให้การปรึกษา:	 “คุณกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้ เม่ือรู้ความจริง”

ตัวอย่าง

ผู้ให้การปรึกษา:	“ท่ีคุณบอกว่าลูกเป็นเด็กใจแตกแล้ว คุณหมายถึงอะไรคะ”

ตัวอย่าง
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 •	 การพูดสรุปหรือแสดงความเข้าใจ	 เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่าได้รับ	

ความเข้าใจและมีกำลังใจเพ่ิมข้ึน	

	 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเกิดความเข้าใจ										

และได้ข้อมูลจากผู้รับการปรึกษาซึ่งจะนำไปสู่การสำรวจปัญหา	 เข้าใจถึงสาเหตุ	

ความต้องการของผู้รับการปรึกษา	 ส่วนการตอบสนองต่อเรื่องราวที่ได้รับฟัง										

อยา่งเหมาะสมจะชว่ยกระตุน้ใหผู้ร้บัการปรกึษามกีำลงัใจและสามารถผอ่นคลาย	

ภาวะอารมณ์	ความตึงเครียดได้

 ทักษะการถาม

	 การถามที่ดีควรเป็นคำถามที่สื่อให้ผู้ตอบเข้าใจชัดเจนว่าผู้ถามต้องการ							

ถามอะไรและช่วยให้ผู้ตอบสามารถให้ข้อมูลได้มากที่สุดด้วยความสมัครใจ	 	 โดย		

ไม่รู้สึกว่าถูกคาดค้ันหรือถูกตำหนิในส่ิงท่ีตอบ	ทักษะของการถามท่ีดี	มีดังต่อไปน้ี

 •	 ใช้คำถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาตอบได้อย่างอิสระและให้	

ข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี

ผู้ดูแล:		 “ฉันกลัวเขาจะเสียใจ กลัวเขาไม่ยอมกินยา มันกลัวไปหมด  

  เห็นหน้าลูก  แล้วก็อยากร้องไห”้

ผู้ให้การปรึกษา:	 “ตอนนี ้คณุมคีวามรูส้กึทกุขใ์จ เพราะสงสารลกูและสบัสน  

     ไม่รู้ว่า ควรจะทำอย่างไรดี”

ตัวอย่าง

ผู้ให้การปรึกษา:	 “หลังจากที่ลูกทราบเรื่องการติดเชื้อแล้ว อะไรเป็นสิ่งที่  

     คุณรู้สึกกังวลมากที่สุดคะ”

ตัวอย่าง
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 •	 ใช้คำถามปลายปิดเพ่ือตรวจสอบข้อมูลท่ีจำเป็น	 หรือตรวจสอบความ							

เข้าใจของท้ังผู้รับการปรึกษาและผู้ให้การปรึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน	

 •	 ใช้คำถามเจาะลึกและทำความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด

 •	 ให้เวลาท่ีเพียงพอแก่ผู้รับการปรึกษาในการคิดหาคำตอบ

 •	 หลีกเล่ียงคำถามนำท่ีจะทำให้ผู้ตอบต้องตอบตามการชักนำของผู้ถาม	

 •	 หลีกเล่ียงการถามหลายๆ	คำถามพร้อมกัน

	 การใช้ลักษณะคำถามท่ีเหมาะสมและถูกช่วงเวลาจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษา					

เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา	 โดยค้นพบถึงสาเหตุและ	

ปัญหาท่ีแท้จริงของตนเอง	 เข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการปรึกษาเอง	 รวมถึง		

ได้พิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา	 ผลกระทบ	 ซ่ึงจะ										

นำไปสู่การตัดสินใจและการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับบริบทของผู้รับ

การปรึกษาเอง

หลักการส่ือสารกับเด็ก

	 การส่ือสารกับเด็กในกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือแก่เด็กน้ันมี	

วัตถุประสงค์เพ่ือ

 •	 สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษากับเด็ก

 •	 ประเมินความเข้าใจ	การรับรู้เร่ืองภาวะสุขภาพของตัวเด็กเอง

 •	 ประเมินสภาวะจิตใจและสังคมของเด็ก

 •	 ค้นหาปัญหาท่ีเด็กกำลังเผชิญอยู่	

 •	 ให้ข้อมูลท่ีเด็กต้องการ	ตามพัฒนาการการรับรู้ของเด็ก

ผู้ให้การปรึกษา:	 “คุณรู้สึกกลัวว่าลูกจะเกลียดคุณใช่ไหมคะ ถ้าเขารู้ว่า  

     เขาได้รับเชื้อเอชไอวีมาจากคุณ”

ตัวอย่าง
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	 การสื่อสารกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทีมบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา	

และผู้ดูแลเด็ก	 ควรต้องคำนึงถึงพัฒนาการและการรับรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย	

กล่าวโดยสังเขปดังนี้(16)

 เด็กอายุต่ำกว่า	5	ป ี

 •	 รู้ว่าตัวเองไม่สบาย	 แต่อาจไม่เข้าใจตามสภาพความเป็นจริง	 แปล										

ความหมายความเจ็บป่วยผิดไปตามความคิดและจินตนาการของตน		

 •	 ต้องการการดูแลใกล้ชิดจากผู้เลี้ยงด	ู 	 กังวลต่อการแยกจากและการ	

ไปโรงพยาบาล	

 •	 มีความสามารถจำกัดในการพูดระบายความไม่สบายใจ	 แสดงความ	

คับข้องใจด้วยอาการทางพฤติกรรม		เช่น	หงุดหงิด	งอแง	ก้าวร้าว	ร้องกลัว	

 •	 ยงัไมเ่ขา้ใจความหมายวา่	การตายคอืการจากไปอยา่งถาวร	แตค่ดิวา่เปน็	

เพียงการจากไปชั่วคราว	

 •	 ต้องการคำอธิบายง่ายๆ	 เกี่ยวกับการเจ็บป่วย	 สามารถสอนให้ดูแล	

ตัวเองได้บ้าง

 เด็กอายุ	5-12	ปี

 •	 เขา้ใจ	รูว้า่ตนเองปว่ย	เขา้ใจแนวคดิเรือ่งสาเหตขุองโรค	มคีำถามมากขึน้	

ต้องการคำตอบ	สามารถต่อรองกับหมอได้	

 •	 รู้ว่าต้องพ่ึงตัวเองในการดูแลตนเอง	ภูมิใจท่ีสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง	

 •	 เข้าใจว่าความหมายของความตาย	กลัวตาย	กลัวความทรมานจากการตาย	

 •	 มคีวามเขา้ใจความเจบ็ปว่ยตามสภาพความเปน็จรงิ		ตอ้งการคำอธบิาย	

สามารถคิดถึงอนาคต	และวางแผนเกี่ยวกับอนาคตได้

 •	 การอธบิายสิง่ทีเ่ปน็จรงิผา่นรปูธรรม	เดก็จะเขา้ใจและเชือ่มโยงไดด้	ีเชน่	

การพูดคุยเรื่องสาเหตุความเจ็บป่วย	โดยใช้ภาพประกอบที่เป็นระบบร่างกายจริง

แบบงา่ยๆ	ไมซ่บัซอ้น	เดก็จะรูส้กึสนกุและมคีวามเขา้ใจดี	สามารถพดูคยุความรูส้กึ	

ความกังวลได้โดยตรงหรือผ่านกิจกรรม	เช่น	การวาดภาพ	เล่าเรื่อง
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 เด็กอายุมากกว่า	12	ป ี

 •	 รู้สาเหตุของการเจ็บป่วย	กังวลเกี่ยวกับภาพพจน์ของตน	อาย	กลัวถูก	

รังเกียจ

 •	 มคีวามเขา้ใจลกึซึง้ขึน้เกีย่วกบัความเจบ็ปว่ย		ทำใหก้งัวลในเรือ่งทีไ่มเ่คย	

คิดกังวล	เช่น	เรื่องเกี่ยวกับอนาคต

 •	 กังวลเรื่องความแตกต่างจากเพื่อน	และการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม

เพื่อน

 •	 ต้องการมีความเป็นตัวของตัวเอง	 	 อาจแสดงอาการไม่รับฟังผู้ใหญ่		

มีความขัดแย้งกับผู้เลี้ยงดู

 •	 ต้องการได้รับการเคารพสิทธิ		ความคิดเห็น		และการรักษาความลับ

 •	 สามารถใช้คำพูดแสดงความรู้สึกได้ดี		เข้าใจเหตุผล		และร่วมวางแผน	

การรักษาตนเองได้

 •	 สามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ	์ โดยสื่อสารโดยตรงกับเด็ก	 หรือผ่าน		

กลุม่เพือ่นวยัเดยีวกนัใหท้ำกจิกรรมรว่มกนั	การพดูคยุ	หรอืการใชค้วามคดิวเิคราะห	์

การวางแผนหรือความต้องการในอนาคต	และต้องการได้รับการรับฟังความคิดเห็น		

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาของตน

หลกัการสือ่สารกบัเดก็	ทีผู่ใ้หก้ารปรกึษาควรตอ้งคำนงึถงึในการพดูคยุสือ่สาร

กับเด็กในทุกช่วงวัย	คือ

 ยอมรับ	เคารพในความคิด	ความรู้สึกของเด็ก

	 เด็กทุกคนต้องการ	 การยอมรับในความคิดสิ่งที่เด็กพูด	 เด็กรู้สึก	 ซึ่งอาจ	

แตกต่างไปจากผู้ใหญ่	อันเนื่องมาจากพัฒนาการและประสบการณ์ยังไม่มากพอ

 เข้าใจพัฒนาการและการรับรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย

	 เด็กในแต่ละช่วงวัย	สามารถสื่อสารถึงความเจ็บป่วย	ความตาย	ความหวัง	

และอนาคต	แตกต่างกัน
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 ใช้ภาษาที่ง่าย/ภาษาของเด็ก	ภาษากาย	รูปภาพ

	 เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ	 ภาษากายที่เหมาะสม	 จะแสดงถึงความใส่ใจ	

ยอมรบั	เขา้ใจ	ไมท่ำใหเ้ดก็อดึอดั	แตต่อ้งออกมาจากใจซึง่เดก็สามารถรบัรูไ้ด	้ระวงั	

การพูดคุยที่จู่โจม	ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินสถานการณ์ให้ได้

 ใช้การฟังและการเงียบ 

	 ควรฟงัอยา่งตัง้ใจ	เพือ่ใหเ้ขา้ใจเดก็ไดม้ากขึน้	สะทอ้นกลบัสิง่ทีไ่ดฟ้งั	เพือ่ให	้

เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง	 และตระหนักถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเด็กขณะน้ันๆ	

เสมอ	การเงยีบทีเ่กดิประโยชนด์า้นบวก	ผูใ้หก้ารปรกึษาตอ้งมทีา่ททีีส่นใจ	ใหเ้วลา	

กับเด็กเพื่อให้มีโอกาสคิด	ทบทวน	ตัดสินใจโดยไม่รีบร้อนหรือแสดงท่าทีคาดคั้น

มากเกินไป

 บอกข้อมูลความจริง

	 ควรใหเ้หมาะสมกบัการรบัรู	้ความเขา้ใจของเดก็	การไมพ่ดูความจรงิหรอืให	้

ข้อมูลที่ยากเกินความเข้าใจของเด็กอาจทำให้เด็กคาดเดาเอาเอง	 จะส่งผลให้เด็ก	

เกิดความวิตกกังวล	และไม่ไว้วางใจได้

 ไม่ตัดสินใจหรือคิดแทนเด็ก

 สร้างทัศนคติทางบวกในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการดำรงชีวิต

	 การสร้างความรู้สึกด้านบวกและการพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของ					

ผู้ป่วยเด็กเองจะช่วยให้เด็กมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป
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	 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น	ไม่ใช่เป็น

เพยีงการแจง้สภาวะการตดิเชือ้แตเ่พยีงอยา่งเดยีว		แตเ่ปน็กระบวนการทีต่อ้งอาศยั	

การเตรียมการและใช้เทคนิคการสื่อสารที่ดีหรือกระบวนการให้การปรึกษาที่										

เหมาะสมกับเด็กและผู้ดูแลในแต่ละราย	 ตามหลักการให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	

โดยแบ่งเป็น	4	ขั้นตอนดังนี้	

ขั้นตอนที่	1:	 พิจารณาความเหมาะสมของเด็กและผู้ดูแล	และแนะนำให้เข้า		

	 	 	 รับบริการ

	 ได้แก่	 การพิจารณาและตรวจสอบเบื้องต้นว่าเด็กรายใดที่เข้าข่ายควรเข้า	

รับบริการเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี	แล้วให้ข้อมูลผู้ดูแลเกี่ยวกับ

กระบวนการเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็	พรอ้มกบัเชญิชวนใหเ้ขา้รบั	

บริการ	
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ขั้นตอนที่	2:	 ประเมินและเตรียมความพร้อมของเด็กและผู้ดูแล

	 หลังจากพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าเด็กมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์	

ของการเข้ารับบริการ	และผู้ดูแลยินยอมเข้ารับบริการ	ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการ

ประเมนิและเตรยีมความพรอ้มของเดก็และผูด้แูล	โดยขัน้ตอนนีเ้ปน็ขัน้ตอนทีต่อ้ง	

ใช้กระบวนการให้การปรึกษาเพ่ือประเมินเชิงลึกถึงความพร้อมของเด็ก	 ผู้ดูแลและ	

ครอบครัว	รวมทั้งสภาวะแวดล้อมอื่นๆ	ทั้งนี้อาจแยกออกได้เป็น	2	กระบวนการ	

ย่อยดังนี้

	 1.	 การประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ดูแล 

	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  •	 ทราบขอ้มลูสถานการณ	์ความสมัพนัธข์องเดก็กบัผูด้แูล	รวมถงึผูใ้ห	้

การสนับสนุนในด้านต่างๆ	ภายในครอบครัวของเด็ก

  •	 ให้ผู้ดูแลได้ทบทวนความเข้าใจ	 ความต้องการ	 และเตรียมความ					

พร้อมของตนเองและเด็กในการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

  •	 สำรวจปัญหา	 ความต้องการและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลตาม						

ความเหมาะสมก่อนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

	 2.	 การเตรียมความพร้อมของเด็ก 

	 	 ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กและผู้ให้การปรึกษา						

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ	 ทักษะการปรับตัว	 และแนวทางการแก้ไข			

ปัญหาของเด็กเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน

	 	 ทัง้นีก้ระบวนการทัง้สองอาจทำไปพรอ้มๆ	กนัหรอืคนละเวลา	ตามลำดบั	

ก่อนหรือหลังแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์และในแต่ละสถานที	่

เช่น	 อาจเริ่มจากการประเมินผู้ดูแลก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่	

เดก็เมือ่ผูด้แูลพรอ้มและยนิยอม	หรอือาจเตรยีมความพรอ้มแกเ่ดก็กอ่นเพือ่ใหไ้ด้

ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้การปรึกษาผู้ดูแล	 ทั้งนี้การพูดคุยกับเด็กจะต้อง	

ระมัดระวังไม่ให้เป็นการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ
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หรือกระตุ้นให้เด็กสงสัยการวินิจฉัยโรคของตนเอง	 ในขณะที่ผู้ดูแลยังไม่พร้อมที่	

จะให้มีการเปิดเผย	โดยผู้ให้การปรึกษาควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือประเมินการ

รับรู้ของเด็กเก่ียวกับการวินิจฉัยโรคหรือสาเหตุของการกินยาและการมาโรงพยาบาล	

ของเด็ก

ขั้นตอนที่	3:	 แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

	 หลังจากที่ผู้ดูแลและเด็กได้รับการปรึกษาเพื่อเตรียมเปิดเผยสภาวะการ	

ติดเชื้อในขั้นตอนที่	 2	 แล้ว	 ผู้ดูแลอาจตัดสินใจเปิดเผยแก่เด็กด้วยตนเองที่บ้าน					

หรืออาจต้องการให้มีการแจ้งท่ีโรงพยาบาล	โดยผู้ดูแลสามารถท่ีจะเลือกเป็นผู้แจ้ง	

ด้วยตนเองโดยมีผู้ให้การปรึกษาช่วย	 หรือเลือกให้ผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้แจ้งเด็ก				

ไมว่า่จะเปน็แบบใดกต็ามควรจดัใหม้กีารนดัพดูคยุ	เพือ่การแจง้สภาวะการตดิเชือ้

แกเ่ดก็ทีม่รีปูแบบชดัเจนโดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารปรกึษารว่มดว้ย	โดยมวีตัถปุระสงค	์

ดังนี้

 •	 เพื่อประเมินความรู้	 ความเข้าใจ	 การรับรู้	 และทัศนคติเกี่ยวกับความ	

เจ็บป่วยของเด็ก	 รวมทั้งความสงสัยหรือการได้รับการบอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ	

การติดเชื้อเอชไอวี

 •	 เพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กให้เด็กรับทราบ

 •	 เพือ่ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเรือ่งโรค	สภาวะสขุภาพ	และการดแูลตนเองจาก	

บุคลากรทางการแพทย์

 •	 เพ่ือประเมินและช่วยเหลือสภาวะจิตใจของผู้ดูแลและเด็กภายหลังจาก	

การเปิดเผย

������� P 1-112.indd   23 18/12/2553   16:46:49



24
ขั้นตอนที่	4:	ติดตามและประเมินผล

	 หลงัจากไดม้กีารเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็แลว้	จะตอ้งมกีาร	

ติดตามประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 •	 สำรวจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ	

ในเด็กและ	ผู้ดูแล

 •	 สำรวจการรับรู้สภาวะสุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพตนเองของเด็ก

 •	 หาแนวทางการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนเด็กและผู้ดูแลภายหลัง

การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
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แผนภูมิท่ี1:	 ข้ันตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก
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	 ในขั้นตอนแรกของกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก			

ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเด็กและผู้ดูแล	ตามเกณฑ์	

ท่ีกำหนด	 และให้ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ผู้ดูแลในเร่ืองบริการให้การปรึกษาเก่ียวกับการ	

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 เกณฑ์ในการเข้ารับบริการนี้อาจมีการ		

กำหนดที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล	 ซึ่งอาจจะใช้			

สภาวะสุขภาพทั้งของผู้ดูแลและเด็ก	 พิจารณาร่วมกับระดับการรับรู้ของเด็กเป็น	

เกณฑ์เบื้องต้น	เช่น	เด็กที่เข้าสู่กระบวนการต้องมีอายุตั้งแต่	7	ปีขึ้นไป	ผู้ดูแลและ	

เด็กไม่มีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรง	 เด็กไม่มีภาวะปัญญาอ่อนขั้นรุนแรง		

หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
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	 การให้การปรึกษากับผู้ดูแลเพ่ือแนะนำบริการ	ควรดำเนินการตามกระบวนการ	

ใหก้ารปรกึษาคอื	สรา้งสมัพนัธภาพ	ชีแ้จงวตัถปุระสงค	์ตกลงบรกิารเพือ่ใหผู้ด้แูล

ได้เตรียมตัว	 แล้วจึงเริ่มเข้าสู่การสำรวจข้อมูล	 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย	

สภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	และช่วยให้ผู้ดูแลได้ทำความเข้าใจปัญหา	 ค้นหา

สาเหตุ	ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง	วางแผนแก้ไขปัญหา	พิจารณาตัดสินใจ	

เลอืกวธิ	ีแลว้จงึยตุบิรกิารในแตล่ะครัง้ดว้ยการสรปุสิง่ทีไ่ดพ้ดูคยุ	การตดัสนิใจของ	

ผู้ดูแล	และการนัดหมายเพ่ือติดตามข้อมูลในคร้ังต่อไป	ในกระบวนการให้การปรึกษา	

ควรยึดหลักทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษา	โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

	 1.	 การสร้างสัมพันธภาพ

	 ผู้ให้การปรึกษาควรแนะนำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอพูดคุย										

เกีย่วกบัสขุภาพของเดก็กบัผูด้แูลตามลำพงั	เพือ่ใหผู้ด้แูลมกีารเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนการพูดคุย

“สวัสดีค่ะ/ครับ วันนี้ดิฉัน/ผม จะขอคุยเรื่องการรับรู้ของ (ชื่อเด็ก) เกี่ยวกับ 

ความเจ็บป่วยของเขาเอง ซึ่งตอนนี้อายุ .... ปีแล้ว ไม่ทราบว่าที่ผ่านมา 

เขาเคยถามคุณ (ชื่อผู้ดูแล) ว่าเขาเจ็บป่วยเป็นอะไร หรือ เคยได้รับการบอก

แล้วหรือยังว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร”

ตัวอย่าง
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	 2.	 การให้ข้อมูล

	 ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการให้การปรึกษาเพื่อ							

เตรียมการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กให้ชัดเจน	 และควรให้โอกาส					

แก่ผู้ดูแลได้พิจารณาและซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลได้ตรงตามความ	

ต้องการ	 เช่น	 รูปแบบบริการให้การปรึกษาหรือข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ	

เปิดเผยฯ

“เดก็ในคลนิกิของเราหลายคนยงัไมท่ราบเรือ่งการตดิเชือ้เอชไอวขีองเขาเอง 

และผู้ดูแลก็มักจะไม่แน่ใจว่าควรจะบอกความจริงแก่ เขาดีหรือไม่   

หรือจะบอกอย่างไร ขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีบริการให้การปรึกษาแก่ผู้ดูแล

เพ่ือพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียของการบอก และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเผย 

สภาวะการตดิเชือ้เอชไอวขีองเดก็แกเ่ดก็ หากผูด้แูลตอ้งการ คณุคดิอยา่งไรคะ 

กับบริการให้การปรึกษานี้”

ตัวอย่าง

	 3.	 การถาม

	 ผู้ให้การปรึกษาควรใช้ทักษะการถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการ

เขา้รบับรกิารโดยพจิารณาจากขอ้มลูพืน้ฐานของเดก็และครอบครวั	รวมทัง้ประเมนิ	

ทัศนคติของผู้ดูแลและช่วยให้ผู้ดูแลได้พิจารณาข้อเท็จจริงและประเมินความ	

ต้องการที่แท้จริง	 เช่น	 ข้อดี	 ข้อเสียของการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอว	ี

แก่เด็ก	 ข้อมูลที่ได้จากการถามนี้จะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาช่วยประเมินได้ว่า					

ควรจะเปิดเผยแก่เด็กเมื่อใด	 นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษาควรต้องประเมินความ									

เร่งด่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	 ซึ่งต้อง	

พจิารณาเปน็รายบคุคล	โดยเดก็และครอบครวัทีค่วรเขา้รบับรกิาร	เปน็กรณเีรง่ดว่น	

เมื่อมีข้อบ่งชี้ดังนี้
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	 1.	 เมื่อเด็กแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่ตนเป็นอย่างมาก

	 2.	 เมือ่เดก็ไดร้บัทราบสภาวะการตดิเชือ้ของตนโดยบงัเอญิ	หรอืไดร้บัการ	

บอกโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน

	 3.	 เมื่อเด็กไม่ร่วมมือในการรักษาหรือไม่ยอมกินยา

	 4.	 เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น	และ/หรือมีพฤติกรรมทางเพศหรือความเสี่ยงอื่นๆ	

ที่มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น

	 5.	 เมือ่ผูด้แูลมคีวามตอ้งการเปดิเผย	หรอืมคีวามเครยีดมากในการปกปดิ

สภาวะการติดเชื้อของเด็ก

“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) มีภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือไม่”

“ขณะนี้คุณคิดว่าเด็กมีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง มีปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือหรือมีภาวะทางจิตเวชท่ีรุนแรง เช่น มีพฤติกรรม 

พยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่”

“ในบ้านมีใครบ้างที่ติดเชื้อ” 

“ในบ้าน มีใครบ้างที่ทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็ก (และของผู้ดูแล)”

“เหตุผลที่คุณ (ชื่อผู้ดูแล) ยังไม่ได้บอกให้เด็กทราบเพราะอะไร”

“คุณคิดว่าการบอกเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็กมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร”

“ความร่วมมือในการกินยาและดูแลสุขภาพตนเองของเด็กเป็นอย่างไรบ้าง”

ตัวอย่าง
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 4.	 การฟังและการตอบสนอง

	 การฟงัดว้ยความตัง้ใจและตอบสนองโดยพยกัหนา้เปน็ระยะ	การมองหนา้		

สบตาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ดูแลมีกำลังใจและผ่อนคลายความตึงเครียด	และช่วยให้

ผู้ให้การปรึกษาได้รับทราบข้อมูลความต้องการเพียงพอในการตรวจสอบความ						

เหมาะสม	และสามารถตอบสนองโดยใหข้อ้มลูตา่งๆ	ไดต้รงตามความตอ้งการของ	

ผูด้แูล	โดยเฉพาะในประเดน็วา่ควรเปดิเผยเมือ่ใด	และเปดิเผยโดยใครจงึจะมคีวาม	

เหมาะสม	

	 การพดูทวนหรอืสรปุประเดน็การพดูคยุและการตดัสนิใจของผูด้แูลจะชว่ย

ให้ทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้ดูแลมีความเข้าใจที่ตรงกัน	 และสามารถวางแผนการ				

ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปร่วมกันได้อย่างเหมาะสม	โดยหากพบว่าคุณสมบัติ

ของผู้ดูแลหรือเด็กยังไม่เหมาะสมหรือผู้ดูแลยังไม่ต้องการรับบริการให้การปรึกษา	

ผู้ให้การปรึกษาควรติดตามประเมินซ้ำเป็นระยะ	 หรืออาจนำประเด็นปัญหาเข้า				

ปรึกษาหารือในทีมเพ่ือวางแผนให้การช่วยเหลือหรือส่งต่อไปรับบริการท่ีเหมาะสม	

ต่อไป
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แผนภูมิท่ี	2:	 ข้ันตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก
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	 หลังจากพิจารณาความเหมาะสมของเด็กและผู้ดูแล	 และแนะนำให้เข้า	

รับบริการแล้วขั้นตอนต่อไปคือ	การสำรวจข้อมูลของผู้ดูแลและเด็กเพิ่มเติม	เพื่อ

ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวและภาวะจิตสังคมของเด็กโดย	

ผ่านมุมมองของผู้ดูแลและช่วยให้ผู้ดูแลได้ทบทวนสิ่งต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	

ข้อมูลต่างๆ	เหล่านี้มีความสำคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและ

ผู้ดูแลอย่างเหมาะสมในแต่ละราย	 อย่างไรก็ตาม	 การเตรียมความพร้อมนี้เป็น						

ขั้นตอนที่ใช้เวลานานและแตกต่างกันมากน้อยในแต่ละราย	 โดยในบางรายอาจ	

พูดคุยกันเพียง	1-2	ครั้ง	ในขณะที่บางรายอาจต้องใช้เวลานานเป็นปี	ขึ้นกับความ	

พร้อมของผู้ดูแล	 เนื่องจากผู้ดูแลส่วนใหญ่มักจะมีความลังเลและกังวลว่าเด็กจะ			

ไดร้บัผลกระทบทางดา้นจติใจจากการรบัรูส้ภาวะตดิเชือ้เอชไอวขีองตน	หรอืไดร้บั	

ผลกระทบทางสังคมจากการที่เด็กไม่สามารถรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้(17)		

ซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรดำเนินการตามกระบวนการให้การปรึกษาโดยนำเทคนิค			

และทักษะการให้การปรึกษามาใช้ดังนี้
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	 เมือ่ผูด้แูลและผูใ้หก้ารปรกึษาไดท้บทวนขอ้มลูรว่มกนัแลว้	ผูใ้หก้ารปรกึษา	

ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลตามความต้องการ	หากผู้ดูแลยังไม่ทราบว่าตนเองต้องการ

ข้อมูลใดบ้าง	ผู้ให้การปรึกษาอาจทบทวนข้อมูลท่ีเก่ียวกับการติดเช้ือเอชไอวี	โดยเร่ิม	

ใหข้อ้มลูใหมห่รอืปรบัแกไ้ขขอ้มลูทีย่งัไมถ่กูตอ้งแกผู่ด้แูล	ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ	

ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 1.	การติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงเป็นไวรัสชนิดหน่ึงจะทำลายเม็ดเลือดขาวท่ีทำหน้าท่ี	

ป้องกันเชื้อโรคของร่างกาย	หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคเอดส์

ได้

	 1.	 การสร้างสัมพันธภาพ	

	 การสร้างสัมพันธภาพเป็นทักษะท่ีสำคัญ	สำหรับการเร่ิมกระบวนการให้การ	

ปรึกษาทุกครั้ง	 ซึ่งทำได้โดยทักทายและสร้างบรรยากาศให้ผู้ดูแลรู้สึกผ่อนคลาย	

เป็นกันเองและชี้แจงวัตถุประสงค์	 รวมทั้งตกลงบริการของการให้การปรึกษา	

ในครั้งนี้ด้วย

	 2.	 การให้ข้อมูล

	 การใหข้อ้มลูในขัน้ตอนนี	้มคีวามสำคญัและจำเปน็อยา่งยิง่	เพือ่ชว่ยใหผู้ด้แูล	

ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน	 ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติของผู้ดูแลเอง	 และเป็นโอกาสที่ผู้ให้	

การปรึกษาจะได้ช่วยปรับแก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ดูแล	เพื่อให้ผู้ดูแลได้

ให้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องแก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามก่อนการ	

ใหข้อ้มลูใหม่	ผูใ้หก้ารปรกึษาควรใหผู้ด้แูลไดท้บทวนสิง่ทีไ่ดจ้ากการพดูคยุในครัง้

ที่ผ่านมา	เพื่อให้ผู้ดูแลเตรียมตัวและรับข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง	ไม่สับสน

“เมือ่ครัง้ทีแ่ลว้เราไดม้กีารพดูคยุกนัเรือ่งการบอกให ้(ชือ่เดก็) ทราบเรือ่งการ 

ติดเช้ือเอชไอวีของเขา ดิฉัน/ผม ขอให้คุณช่วยทบทวนเร่ืองท่ีเราได้คุยกันคร้ัง 

ที่แล้วว่ามีอะไรบ้าง”

ตัวอย่าง
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	 2.	 วิธีการดูแลรักษาที่สำคัญคือ	 การกินยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัด	 การ	

รักษาร่างกายให้แข็งแรง	และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

	 3.	 การติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง	 เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน	

โรคไต	โรคหวัใจ	ซึง่ยงัไมส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได้	แตส่ามารถควบคมุได้	ทำให้	

ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและสามารถเติบโตได้ต่อไปใกล้เคียงกับคนปกติถ้าได้								

รับการรักษาที่เหมาะสมและกินยาถูกต้องสม่ำเสมอ

	 4.	 การติดต่อของเชื้อเอชไอวี	 เน้นว่าไม่มีการติดต่อในกิจกรรมปกติของ	

ชีวิตประจำวัน	 การติดต่อ	 ได้แก่	 1)	 การมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชไอวี	 โดย	

ไมใ่ชถ้งุยางอนามยั	2)	การสมัผสัเลอืดหรอืนำ้เหลอืงของผูต้ดิเชือ้โดยตรง	3)	ใชเ้ขม็	

ฉีดยาเสพติดชนิดเข้าเส้นเลือด	และ	4)	การถ่ายทอดเช้ือจากแม่สู่ลูกขณะต้ังครรภ์	

คลอด	หรือทางน้ำนมแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี

	 นอกจากนี้	 ข้อมูลที่ผู้ให้การปรึกษาควรให้เพิ่มเติมเมื่อผู้ดูแลมีความพร้อม

และต้องการพูดคุยกับเด็ก	 คือปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลเมื่อได้รับทราบ	

ข่าวร้าย	เช่น	การร้องไห้	เงียบ	นิ่งเฉย	ปฏิเสธ	หรือแสดงท่าทางก้าวร้าว	รวมถึง			

วธิกีารสงัเกตและชว่ยเหลอืเดก็หากเดก็มปีฏกิริยิาดงักลา่ว	เพือ่ใหผู้ด้แูลไดเ้ตรยีม

ความพร้อมและมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กรับทราบ	

ข้อมูล

	 3.	 การถาม	การฟังและการตอบสนอง

	 การถามเป็นหัวใจสำคัญในข้ันตอนน้ี	เพ่ือช่วยให้ผู้ดูแลได้สำรวจและทบทวน	

สภาวะทางอารมณ์	 พฤติกรรม	 และการรับรู้เรื่องความเจ็บป่วยของเด็ก	 รวมถึง	

ภาวะอารมณ์	 ทัศนคติ	 ความคิดเห็นของผู้ดูแลเองต่อการเจ็บป่วยของเด็ก	

สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว	 การสื่อสารกับเด็ก	 และความเร่งด่วนของ	

การเปิดเผยฯ	
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	 การฟังและการตอบสนองอย่างเหมาะสมซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรใช้การ							

สังเกตท่าทีการแสดงออกของผู้ดูแลด้วย	 ส่วนการตั้งคำถามควรใช้คำถามเปิด								

เพื่อให้ผู้ดูแลได้มีโอกาสแสดงความรู้สึก	 ความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งจะช่วยให้						

ผู้ให้การปรึกษามีข้อมูลมากพอท่ีจะนำมาวางแผนหรือปรับข้อมูลท่ีจะให้กับผู้ดูแล	

ได้อย่างเหมาะสมต่อไป	การตั้งคำถามควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้

1.	ข้อมูลแวดล้อมของครอบครัว 

 •	 สัมพันธภาพภายในครอบครัว	

 •	 การช่วยเหลือเกื้อกูลภายในครอบครัว	

 •	 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารกับเด็ก

2.	ลักษณะนิสัย	บุคลิกภาพ	การจัดการกับปัญหาหรือความเครียดของเด็ก

“ขณะนี้ในครอบครัว มีสมาชิกอยู่รวมกันทั้งหมดกี่คน มีใครบ้าง”
“ใครเป็นผู้ดูแลและใกล้ชิดกับเด็กที่สุดในครอบครัว”
“เมื่ออยู่บ้านเด็กมักพูดคุยกับใครมากที่สุด”
“ปัจจุบันมีใครทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็กบ้าง” (ที่บ้าน ภายในครอบครัว    
ชุมชน หรือโรงเรียน)
“ปัจจุบันมีใครบ้างที่ทราบเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีของตัวคุณ”    
 (กรณีผู้ดูแลติดเชื้อเช่นกัน)

ตัวอย่าง

 “เด็กมีอุปนิสัยอย่างไร”
 “เมื่อเด็กเครียด หรือไม่สบายใจจะแสดงออกอย่างไร”
“ผู้ดูแลทราบได้อย่างไรว่าเด็กกำลังรู้สึกไม่ชอบ หรือไม่พอใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน”
“เมื่อเด็กมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไร เขาทำอย่างไร”

ตัวอย่าง
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3.	การกินยาต้านไวรัสและการดูแลสุขภาพของเด็ก

4.	การรับรู้ของเด็กเก่ียวกับความเจ็บป่วยของตนเอง	การส่ือสารเร่ืองสุขภาพของ 

	 เด็กในครอบครัว	และแนวโน้มความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดเผยสภาวะการ	 

	 ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก 

“เด็กมีปัญหาการกินยาหรือไม่ อย่างไร”

“ขณะนี้ใครเป็นผู้ดูแลเรื่องการมาตรวจตามนัดและการกินยาของเด็ก”

“ในช่วงที่ผ่านมาเด็กมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง”

“เด็กทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลากินยา”

“เด็กเคยบ่นหรือมีท่าทางว่าเบื่อการกินยาบ้างหรือไม่ อย่างไร”

ตัวอย่าง

“คุณคิดว่าเด็กทราบเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองหรือไม่ อย่างไร”

“เคยมีเหตุการณ์หรือคำถามที่แสดงว่าเด็กสงสัยว่าเขาติดเชื้อหรือไม่”      

“ในครอบครัวเคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กกับเด็กหรือไม่ 

อย่างไร”

“คุณคิดว่าเด็กพร้อมหรือไม่ที่จะได้รับการบอกในตอนนี้  มีอุปสรรคอะไร

เกี่ยวกับตัวเด็กที่จะทำให้การพูดคุยกับเด็กอาจจะมีปัญหา”

“มีอะไรที่คุณกังวลว่าจะทำให้เด็กยังไม่พร้อม”

ตัวอย่าง
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5.	พัฒนาการด้านการเรียนรู้และสังคมของเด็ก	รวมทั้งความสามารถของเด็ก 

	 ในการสื่อสารและเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของเด็ก

6.	ความรู้	ทัศนคติ	และความกังวลของผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี

“ขณะนี้เด็กเรียนชั้นอะไร ผลการเรียนเป็นอย่างไร”

“เด็กเคยมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาที่โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร”

“ครูที่โรงเรียนรายงานว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่โรงเรียน”

“เด็กเคยเล่าเรื่องที่หนักใจเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหรือไม่”

ตัวอย่าง

“คุณรู้สึกกังวลใจในการดูแลเด็กหรือไม่ อย่างไร”

“เมื่อพูดถึงเรื่องเอชไอวีที่เด็กเป็นคุณรู้สึกอย่างไร”

“คุณเข้าใจว่าการติดเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์ต่างกันหรือไม่ อย่างไร”

“คุณเข้าใจว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อกันได้อย่างไรบ้าง”

“มีอะไรบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกยังไม่มั่นใจในการดูแลเด็ก”

“มีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม” 

ตัวอย่าง
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7.	ความคาดหวังและความกังวลของผู้ดูแลต่อการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ 

	 เอชไอวีแก่เด็ก	รวมทั้งการวางแผนในอนาคตสำหรับเด็ก

“คุณคิดว่าการเปิดเผยเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง”

“คุณกังวลว่าถ้าบอกเด็กไปแล้วจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง”

“คุณคิดว่าเด็กจะสามารถเก็บเรื่องการติดเชื้อเป็นความลับได้หรือไม่ 

อย่างไร”

“คุณเคยวางแผนเพื่อเปิดเผยสภาวะติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กว่าอย่างไร”

“ข้อมูลที่คุณคิดว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยกับเด็กในวันที่เปิดเผยสภาวะติดเชื้อ 

เอชไอวีแก่เด็กคืออะไร”

“คุณพร้อมไหมที่จะมีการดำเนินการในการแจ้งสภาวะติดเชื้อแก่เด็ก มีอะไร

ที่คุณยังรู้สึกกังวลอีกบ้าง”

ตัวอย่าง
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	 	 สำหรบัประเดน็ความรูส้กึ	ความคาดหวงัของผูด้แูลนัน้	ผูใ้หก้ารปรกึษาอาจ	

จำเป็นต้องใช้การถามเพื่อช่วยผู้ดูแลให้สามารถพูดถึงความกลัวหรือความกังวล	

ของตนที่อาจไม่กล้าพูดออกมา	โดยยกตัวอย่างความกังวลที่พบได้บ่อยของผู้ดูแล

อื่น(18)	 และในขณะเดียวกัน	 ควรช่วยให้ผู้ดูแลหาทางแก้ไขหากมีปัญหานั้นๆ	

เกิดขึ้นจริง

	 	 เมื่อผู้ให้การปรึกษาได้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ	 แล้ว	 ควรให้ผู้ดูแลได้มีเวลา	

ทบทวน	ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม	หลังจากนั้นจึงให้ผู้ดูแลพิจารณาถึงความพร้อม

ในการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	หากผู้ดูแลยังไม่พร้อมก็ไม่ควรเร่งรัด	แต่ควร

ให้การช่วยเหลือแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ดูแลไม่พร้อมด้วยการนัดมาพูดคุยอย่าง	

ต่อเนื่อง	 ช่วยให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลตามความต้องการสำหรับการแก้ปัญหาที่เป็น			

สาเหตุความวิตกกังวลและความไม่พร้อมของผู้ดูแลเช่น	 ปัญหาเศรษฐกิจและ							

ช่วยให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ	เช่น	หนังสือ	แผ่นพับ	หน่วยงาน

ภาครัฐหรือได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ดูแลเด็กโรคเดียวกันในคลินิก	แล้วจึงทำการประเมินซ้ำ	

เป็นระยะจนกว่าผู้ดูแลจะมีความพร้อม

 
“พ่อแม่ส่วนใหญ่มักมีความกลัวและกังวลต่อการที่เด็กจะรู้สภาวะการติด    

เชื้อของตนเอง เช่น กลัวว่าเด็กถึงขั้นคิดสั้น หรือโกรธที่ติดเชื้อมาจากแม่ 

คุณเคยคิด กลัวในสิ่งเหล่านี้บ้างไหม”

“คณุกงัวลหรอืไมว่า่ (ชือ่เดก็) จะไมส่ามารถรกัษาความลบั ทำใหค้นอืน่รูเ้รือ่ง 

การติดเชื้อของคุณด้วย”

“เป็นไปได้ที่ (ชื่อเด็ก) จะร้องไห้เสียใจเมื่อทราบ ที่ผ่านๆ มาเวลาที่เขามีเรื่อง 

เสียใจ คุณช่วยเขาได้อย่างไร”

ตัวอย่าง
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 การประเมินและตัดสินใจว่าเด็กพร้อมหรือไม่นั้นมิใช่อยู่ที่	

ผู้ให้การปรึกษา	 แต่อยู่ที่ผู้ดูแลซึ่งเป็นบุคคลหลักที่สำคัญในการตัดสินใจว่าเด็ก	

และตนเองพร้อมหรือไม่อย่างไร	 ส่วนผู้ให้การปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้การช่วยเหลือ	

สะท้อนมุมมองในด้านต่างๆ	ที่เป็นไปตามบริบทของผู้รับบริการให้มีความชัดเจน

มากขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้รับบริการต่อไป

การช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก

	 	 เม่ือผู้ดูแลมีความพร้อมแล้ว	 ควรมีการเตรียมให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะรับ	

ทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีด้วย	 ทั้งนี้อาจทำโดยการนัดหมายพูดคุยกับเด็ก			

ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประเมินผู้ดูแลแล้ว	 อย่างไรก็ตามในการพูดคุยกับเด็ก	

ควรหลีกเลี่ยงการซักถามการรับรู้สภาวะสุขภาพของเด็กหรือการพูดถึงการ	

ติดเชื้อเอชไอวี	 เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจหรือกระตุ้นให้เด็กสงสัย			

และกังวลก่อนที่จะถึงวันที่จะทำการเปิดเผยจริง

	 	 ในการเตรียมความพร้อมของเด็กนั้น	 ผู้ให้การปรึกษาและทีมบุคลากรที่					

เกี่ยวข้องควรช่วยพิจารณาและเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ		

โดยหลักการให้การปรึกษา	การส่ือสารกับเด็กและความเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก	

จะช่วยให้เด็กเกิดความไว้วางใจ	ผ่อนคลาย	หรืออาจช่วยบรรเทาปัญหาบางอย่าง	

ที่เด็กเก็บซ่อนไว้	 เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการรับข้อมูลต่างๆ	 มากขึ้น	 โดยมี	

แนวทางการปฏิบัติดังนี้

  1.	 การสร้างสัมพันธภาพ	

	 	 ผู้ให้การปรึกษาควรมีท่าทีที่เป็นมิตรและยอมรับความคิดเห็นของเด็กโดย

ไม่ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูก	เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกผ่อนคลาย	ผู้ให้การปรึกษาอาจ

เริ่มต้นด้วยการให้เด็กทำกิจกรรมที่เด็กชอบและเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก
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วัยต่างๆ	ที่มีช่วงเวลาความสนใจ	 สมาธิต่อกิจกรรมแตกต่างกัน	 เช่น	 การวาดรูป	

ระบายสี	ปั้นดินน้ำมัน	เป็นต้น

	 	 2.	 ประเมินความสามารถในการจัดการต่อความเครียดโดยท่ัวไปของเด็ก
	 	 ผู้ให้การปรึกษาสามารถประเมินความพร้อมของเด็ก	และเสริมพลังให้เด็ก
ในการเผชิญต่อความเครียด	โดยเร่ิมจากการชวนเด็กพูดคุย	โดยเร่ิมจากประสบการณ์	
ต่างๆ	 ของเด็กที่เกิดขึ้นในครอบครัว	 โรงเรียน	 หรือในเรื่องสุขภาพร่างกายโดย				
ทั่วๆ	ไป	ผู้ให้การปรึกษาควรสนับสนุนหรือเสริมแรงใจให้เด็กได้บอกเล่าความคิด
ของเขาออกมา	เพื่อช่วยให้เด็กมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะบอกเล่าหรือพูดคุยเรื่อง
ที่ยากลำบากของเขาออกมา

 
“วันนี้ได้ขออนุญาตคุณ (ชื่อผู้ดูแล) แล้วว่าจะขอคุยกับหนู รู้สึกดีใจที่ได้มี 
โอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้น”
“ เวลาว่างหนูชอบทำอะไร”
“ที่โรงเรียน มีเพื่อนสนิทที่ชอบเล่นด้วยกันกี่คน” 
“ในบ้านหนูอยู่กันกี่คน มีใครบ้าง”
“พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหนูมีเพื่อนกี่คน”

ตัวอย่าง

 
“หนูลองเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหม... เวลามีปัญหา หนูมีวิธีการ 
จัดการอย่างไรบ้าง”
“หนูบอกว่า บางคร้ังเพ่ือนชอบล้อเลียน ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า หนูทำอย่างไร 
เวลามีเพื่อนมาล้อเลียน ...และวิธีการนี้ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง” 
“เวลาท่ีหนูมีเร่ืองกังวลเก่ียวกับอะไรบางอย่าง หนูมักจะไปพูดคุยให้ใครฟัง” 
“หนูสะดวกใจไหม  เวลาที่จะถามคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของหนู”
“ตอนนี้หนูเริ่มโตขึ้นแล้ว มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่หนูคุยได้เคยคุยกับคุณแม่ 
เช่น เคยคุยกับคุณแม่เรื่องการเป็นวัยรุ่นและการที่จะมีแฟน บ่อยแค่ไหน” 

ตัวอย่าง
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	 	 3.	 ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการสื่อสาร

	 	 ผูใ้หก้ารปรกึษาควรชว่ยใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มสำหรบัการสือ่สารในวนัทีจ่ะมี

การเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ	ซ่ึงนอกจากจะทำโดยการสร้างความคุ้นเคยด้วยการ	

พูดคุยและทำกิจกรรมกับเด็กดังท่ีกล่าวมาแล้ว	ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้การต้ังคำถาม	

เพิ่มเติมเพื่อให้เด็กสามารถพูดและตอบแสดงความคิดเห็น	 หรือระบายความไม่	

สบายใจ	 ทั้งนี้อาจใช้การวาดรูปหรือใช้สื่อที่เป็นแผ่นภาพตามตัวอย่างด้านล่างนี้	

ช่วยในการสื่อสารของเด็ก
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44  
“หนูได้รับมอบหมายให้ช่วยทำอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน”  
“หนูชอบทำอะไรตอนพักกลางวันที่โรงเรียน”
“เวลาเบื่อๆ หรือรู้สึกเศร้า เสียใจหนูทำอย่างไร”
“เรื่องนี้คงทำให้หนูรู้สึกไม่สบายใจ ช่วยบอกหน่อยซิคะว่าตอนนี้ความไม่ 
สบายใจ หนูอยู่ที่ระดับไหนถ้ามีตัวเลขจาก 1-10  ให้ 1 เท่ากับเล็กน้อย และ 
10 เท่ากับมากที่สุด”

ตัวอย่าง

 
“... ทีห่นเูงยีบไป หนรููส้กึหรอืคดิอยา่งไรกบัเรือ่งทีเ่ราคยุกนั ชว่ยเลา่ใหฟ้งัหนอ่ย 
ได้ไหมคะ” 

ตัวอย่าง

	 	 นอกจากนี้	 ผู้ให้การปรึกษาควรใช้การฟังอย่างตั้งใจและการตอบสนองที	่

เหมาะสม	เช่น	การสบตาด้วยความรู้สึกเมตตาและเป็นมิตร	เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อน

คลายและมีความมั่นใจที่จะสื่อสารกับผู้ให้การปรึกษามากขึ้น	 ผู้ให้การปรึกษา						

ควรให้โอกาสเด็กได้มีเวลาทบทวนคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการเล่า	การใช้ความเงียบ

ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยสีหน้า	ท่าทาง	ที่ไม่เร่งรัด	และไม่ควรจ้องมองอย่าง	

รอคำตอบหรือคาดคั้นจนเกินไป	 การสรุปทวนข้อความที่เด็กเพิ่งเล่าจบไปเป็น						

การทำความเข้าใจในข้อมูลและช่วยให้รับทราบว่าผู้ให้การปรึกษารับฟังอย่างต้ังใจ	

ทำให้เด็กมีความพร้อมที่จะพูดคุยมากขึ้น

	 	 ถงึแมว้า่ผูใ้หก้ารปรกึษาควรหลกีเลีย่งการพดูคยุถงึเรือ่งการตดิเชือ้เอชไอวี
ในขั้นตอนนี้	 แต่ในกรณีที่เด็กได้แสดงว่าตนสงสัยหรือมีการรับรู้เรื่องการติดเชื้อ		
เอชไอวีบ้างแล้ว	 ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินเพิ่มเติมว่าเด็กมีการรับรู้มาอย่างไร	
และมคีวามรูส้กึอยา่งไร	หากขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ดก็ไดร้บัรูม้าเปน็
สิ่งที่น่ากลัว	 ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็กทันท	ี ในขณะเดียวกัน			
ผู้ให้การปรึกษาควรพูดคุยกับผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ดูแลได้ทราบถึงการรับรู้ของเด็ก	และ
พิจารณาดำเนินการเปิดเผยเป็นกรณีเร่งด่วน
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การวางแผนเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก

	 	 หลงัจากที่ไดม้ีการประเมนิวา่ทั้งผู้ดแูลและเดก็มีความพร้อม	และผูดู้แลได้

ตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็กแล้ว	ผู้ให้การปรึกษาควรวางแผน	

รว่มกบัผูด้แูลเกีย่วกบัวธิกีารเปดิเผยและนดัหมายเดก็และผูด้แูลเรือ่งวนั/เวลาของ	

การที่จะแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	 ทั้งนี้ควรให้ผู้ดูแลเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้					

ผูใ้หก้ารปรกึษาเปน็ผูแ้จง้หรอืผูด้แูลจะเปน็ผูแ้จง้สภาวะการตดิเชือ้แกเ่ดก็เอง	โดยม	ี

ผูใ้หก้ารปรกึษาเปน็ผูค้อยชว่ยเหลอืสนบัสนนุ	ในกรณทีีผู่ด้แูลตอ้งการทีจ่ะดำเนนิ

การพูดคุยเพื่อแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กเองที่บ้าน	ผู้ให้การปรึกษาควรช่วยให้

ผูด้แูลไดซ้กัซอ้มวธิกีารสือ่สารและขอ้มลูทีจ่ะใหแ้กเ่ดก็	และควรสอบถามวนั	เวลา	

และสถานท่ี	รวมถึงการวางแผนในการพูดคุยกับเด็กให้ชัดเจนเพ่ือจะสามารถติดตาม	

และประเมินผลต่อไป	โดยประเด็นที่ควรเตรียมมีดังนี้

	 	 1.	 เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย	อารมณ์และจิตใจของเด็กและ	

ผู้ดูแล

	 	 2	 เตรียมรูปแบบการพูดคุยให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการเฉพาะ		

ตัวของเด็ก	เช่น	ใช้สื่อ	ภาพประกอบ

	 	 3.	 เตรียมเนื้อหาที่จะพูดคุย	ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้

   •	 การบอกให้เด็กทราบเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของเด็กเอง

   •	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี

   •	 ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี	และการเป็นโรคเอดส์

   •	 การดูแลสุขภาพตนเอง	และการป้องกันการรับเช้ือเพ่ิมและถ่ายทอด	

เชื้อสู่ผู้อื่น

   •	 การรักษาความลับ

   •	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ทำให้เกิดการรับเชื้อเพิ่มหรือถ่ายทอด	

เชื้อสู่ผู้อื่น

	 	 4.	 เตรียมผู้ดูแลในการตอบคำถามเด็ก	โดยเฉพาะคำถามท่ีกระทบความรู้สึก	

เช่น	สาเหตุการติดเชื้อ
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	 	 5.	 เตรยีมผูด้แูลใหส้ามารถตอบสนองตอ่ปฏกิริยิาทางอารมณข์องเดก็	เชน่	

เมื่อเด็กร้องไห้	หรือแสดงอาการโกรธ	

	 	 6.	 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ให้การปรึกษาในกรณีฉุกเฉิน

	 	 อยา่งไรกต็าม	ผูใ้หก้ารปรกึษาควรนดัหมายผูด้แูล	และเดก็ใหก้ลบัมาพดูคยุ	

กบัผูใ้หก้ารปรกึษาและทมีแพทยท์ีใ่หก้ารรกัษาอกีครัง้โดยเรว็ทีส่ดุ	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่	

เด็กได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเปิดโอกาสให้เด็กได้สอบถามข้อสงสัย	

หรอืสิง่ทีย่งัไมช่ดัเจน	รวมทัง้นดัหมายตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตวัเดก็	

และครอบครัวภายหลังจากรับทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว

 
“คุณคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะพูดคุยเรื่องนี้กับเด็ก” 

“คุณจะเริ่มต้นคุยกับเด็กอย่างไร”    

“ดิฉัน/ผม ขอทบทวนความเข้าใจเรื่องเอชไอวีกับคุณ (ชื่อผู้ดูแล) หน่อย  

คุณเข้าใจว่า การติดเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์ต่างกันอย่างไร?”

“สมมติว่า ถ้าคุยกับเด็กแล้วเขาดูซึม หรือร้องไห้ คุณจะทำอย่างไร”

“ถ้าเด็กถามว่าเขาได้รับเชื้อมาจากไหน คุณจะตอบอย่างไร”

ตัวอย่าง
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แผนภูมิท่ี	3:	 ข้ันตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก
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	 หลงัจากทีผู่ด้แูลตดัสนิใจทีจ่ะใหม้กีารเปดิเผยสภาวะตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็

และได้มีการเตรียมผู้ดูแลและเด็กให้มีความพร้อมในการเปิดเผยแล้ว	ข้ันตอนต่อไป	

ได้แก่	 การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับ	

เอชไอวีแก่เด็ก	 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว	 การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี	

แก่เด็ก	 สามารถทำโดยผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ดูแลอาจเป็นผู้แจ้งให้เด็กทราบด้วย

ตนเอง	 โดยมีผู้ให้การปรึกษาคอยช่วยเหลือสนับสนุน	 ในกรณีที่ผู้ดูแลเลือกที่จะ	

เปน็ผูแ้จง้แกเ่ดก็เอง	โดยทีไ่มม่ผีูใ้หก้ารปรกึษาอยูด่ว้ย	กระบวนการใหก้ารปรกึษา	

ควรจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเร็ว	 เพ่ือท่ีผู้ให้การปรึกษาจะได้ทบทวนความเข้าใจ	

ของเดก็	พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ละใหก้ารชว่ยเหลอืสนบัสนนุทางดา้นอารมณแ์กเ่ดก็	

ภายหลังการทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีจากผู้ดูแล
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 การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี	 ไม่ได้หมายถึง	 การบอกเรื่องสภาวะ	

การติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึง	 การช่วยให้เด็กเข้าใจสภาวะ	

ของโรคในทางบวก	 และให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว	 การกินยาต้านไวรัส	

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	 และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น	 ซึ่งใน		

ข้ันตอนน้ีควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี	 โดยผู้ให้การปรึกษาควรมีสถานท่ี											

ที่จะใช้พูดคุยกับเด็กและผู้ดูแลอย่างมีความเป็นส่วนตัว	 มีบรรยากาศที่สบาย										

และมีเวลาสำหรับการพูดคุยให้การปรึกษาอย่างเพียงพอ	 (อย่างน้อย	 30	 นาที)	

ในบางสถานการณ	์อาจจะมกีารนดัหมายวนัเปน็พเิศษ	สำหรบัการแจง้สภาวะการ	

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	นอกเหนือจากวันที่มาตามระบบบริการปกติ

	 การให้การปรึกษาเพ่ือแจ้งสภาวะการติดเช้ือแก่เด็กในข้ันตอนน้ี	 มีองค์ประกอบ	

ที่สำคัญ	ได้แก่

 •	 การประเมินการรับรู้	ความกังวล	และทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับโรค

 •	 การบอกเด็กให้รับรู้เรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตน

 •	 การประเมินและจัดการอารมณ์หรือปฏิกิริยาของเด็กหลังทราบเรื่อง	

สภาวะการติดเชื้อ

 •	 การพดูคยุความหมายของการตดิเชือ้เอชไอวี	โดยเฉพาะความแตกตา่ง	

ระหว่างการติดเชื้อเอชไอวีและการเป็นโรคเอดส์

 •	 การให้ความรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับการใช้ชีวิตอยู่กับเอชไอวี	การปฏิบัติตัว	

ความสำคัญของการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ	และการป้องกันการถ่ายทอด

เชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่น

 •	 การพูดคุยวิธีการจัดการปัญหาและวิธีต่างๆ	ในการเก็บรักษาความลับ

 •	 การสนับสนุนให้เด็กกับผู้ดูแลมีการสื่อสารพูดคุยกัน
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	 การพูดคุยสื่อสารกับเด็กและผู้ดูแลในองค์ประกอบต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้น	

ผู้ให้การปรึกษาสามารถทำได้หลายวิธีและอาจเรียงลำดับเรื่องแตกต่างกันไปได้				

ในกระบวนการให้การปรึกษาแต่ละครั้ง	 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การให้การปรึกษา

ในขณะนั้น	รวมทั้งขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็ก	

	 ต่อจากน้ีจะเป็นการนำเสนอ	 ข้อเสนอแนะสำหรับการพูดคุยให้การปรึกษา	

ในแต่ละประเด็น	โดยมีบทสนทนาเป็นตัวอย่างประกอบด้วย	

การทบทวนการพูดคุยครั้งที่ผ่านมากับผู้ดูแล

	 ในกรณทีีข่ัน้ตอนการแจง้สภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็	ไมไ่ดท้ำตอ่เนือ่ง	

จากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในทันทีหรือในวันเดียวกัน	 ผู้ให้การ

ปรกึษาควรมกีารพดูคยุสัน้ๆ	กบัผูด้แูลกอ่นทีจ่ะพดูคยุกบัเดก็	เพือ่ผูใ้หก้ารปรกึษา	

จะได้ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	นับตั้งแต่ที่พูดคุยให้การปรึกษากับ

ผู้ดูแลในครั้งที่ผ่านมาและเพื่อที่ผู้ให้การปรึกษาจะได้ทบทวนกระบวนการแจ้ง					

สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กกับผู้ดูแลอีกครั้ง	 ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลได้มีเวลาที่						

จะเตรียมตัวหรือมีโอกาสที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองและของเด็กด้วย	

(ในกรณีที่มี)

 
“หลังจากท่ีเราคุยกันเม่ือคร้ังท่ีแล้ว ได้มีการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญในครอบครัว 

หรือไม่”

“หลังจากวันนั้น (ชื่อเด็ก) ได้ถามหรือได้มีการบอกเด็ก เรื่องการติดเชื้อของ 

เขาแล้วหรือไม่” 

“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) มีความกังวลหรือต้องการจะถามอะไรเพิ่มเติมก่อนที่เราจะ

คุยกับ (ชื่อเด็ก) ไหม”

ตัวอย่าง
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การประเมินการรับรู้เรื่องความเจ็บป่วยของเด็ก

	 ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินการรับรู้และความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการ	

เจ็บป่วยของตนเอง	และการตอบสนองของเด็กในสิ่งที่เด็กเคยได้รับการบอกก่อน

ที่จะแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

การเปิดประเด็นการสนทนากับเด็ก

	 ผู้ให้การปรึกษาควรเปิดประเด็นการสนทนาและสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก	

และช่วยให้มีการสนทนาระหว่างผู้ดูแลและเด็ก

 
“สวสัดจีะ้ (ชือ่เดก็) คณุ (ชือ่ผูด้แูล) ไดบ้อกหนหูรอืเปลา่วา่ ทีเ่รามาพบกนัวนันี ้

เพราะอะไร”

“ที่เราขอคุยกับหนูวันนี้ เป็นเพราะคุณ (ชื่อผู้ดูแล) เห็นว่าหนูก็โตมากแล้ว           

และน่าจะได้เข้าใจเรื่องการเจ็บป่วย ไม่สบายของตัวหนูเอง”

“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) ลองบอก (ชื่อเด็ก) ซิคะว่ามีอะไรที่คุณภูมิใจ และมีอะไรที่ 

เป็นห่วงเกี่ยวกับตัว (ชื่อเด็ก) บ้าง”

ตัวอย่าง

 
“หนเูขา้ใจเรือ่งการเจบ็ปว่ยของหนอูยา่งไร หนบูอกไดไ้หมวา่หนเูปน็โรคอะไร 

และเพราะอะไรถึงต้องกินยาทุกวัน”

“ตอนนีห้นกูโ็ตแลว้ หนเูคยถาม (ชือ่ผูด้แูล) ไหมวา่หนไูมส่บายเปน็อะไร และ 

(ชื่อผู้ดูแล) บอกหนูว่าอย่างไร”

“หนูอาจสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของหนู หรือเคยได้ยินใครพูดเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ หนูช่วยบอกได้ไหมว่าหนูคิดว่าเป็นโรคอะไร”

 “หมอบอกเรื่องการเจ็บป่วยของหนูว่าอย่างไร”

ตัวอย่าง
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การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก   

	 ผู้ให้การปรึกษาควรพูดคุยเพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับอาการ

เจ็บป่วยของเขา	 ก่อนท่ีจะเปิดประเด็นการพูดคุยเพ่ือแจ้งสภาวะการติดเช้ือเอชไอวี	

ผูใ้หก้ารปรกึษาควรบอกสภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็อยา่งตรงไปตรงมา	แตไ่ม	่

ควรจะทำอยา่งเรง่รบี	ควรจะเปน็ไปในลกัษณะการพดูใหก้ำลงัใจ	ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาส	

ทำความเขา้ใจ	ถามคำถาม	และแสดงความรูส้กึของเดก็ออกมา	และผูใ้หก้ารปรกึษา	

ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก

	 ในกรณทีีเ่ดก็ทราบหรอืสงสยัวา่เขามเีชือ้เอชไอวอียูก่อ่นแลว้		ผูใ้หก้ารปรกึษา	

อาจแจง้สภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็อยา่งตรงไปตรงมาไดเ้ลย	หรอือาจเริม่ตน้	

พูดคุยในเร่ืองท่ีเด็กเคยรับรู้มา	 เช่น	อธิบายความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน	

เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ำของเด็ก	 ไวรัสที่เป็นสาเหตุทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ	

และชื่อของไวรัส	เป็นต้น

 
“เรากำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของหนู และสาเหตุที่หนูต้องกินยา 

คิดว่าหนูโตพอที่จะรู้เรื่องนี้แล้ว หนูจะได้รู้ว่าจะต้องดูแลตนเองอย่างไร หนู

พร้อมที่จะรู้เรื่องนี้หรือยัง”

“หนูไม่สบายเพราะเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนูลดลง ทำให้หนูต้องกินยาทุกวัน”

“เซลล์เม็ดเลือดขาวที่รู้จักกันในชื่อของซีดีโฟร์ เป็นเหมือนทหารในร่างกาย

ทีค่อยตอ่สูก้บัเชือ้โรคและทำใหห้นแูขง็แรง ถา้มไีมเ่พยีงพอกจ็ะทำใหห้นปูว่ย 

ได้บ่อยๆ”

“มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่คอยทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว หนูมีเชื้อไวรัสชนิดนี้   

ตั้งแต่เกิดและเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูมีเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ ยาที่หนูกินอยู่    

จะช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้”

“ไวรัสนี้มีชื่อว่าเอชไอวี หนูเคยได้ยินชื่อนี้ไหม”

 “หนูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หนูมีเชื้อนี้ตั้งแต่หนูเกิด”

ตัวอย่าง
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	 ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้การวาดรูปเพื่ออธิบายไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว	
หรอืใชร้ปูภาพ	และหนงัสอื	เชน่	หนงัสอืนทิาน	“ไวรสัเดวมีอน”	เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจ	
เร่ืองโรค	ถ้าผู้ดูแลเลือกท่ีจะเป็นผู้แจ้งสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	ผู้ให้การปรึกษา	
ควรช่วยซักซ้อมการพูดคุยและให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงอารมณ์ออกมา
	 ภายหลังจากเด็กได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ให้การ	
ปรกึษาควรมกีารหยดุเงยีบชัว่ขณะ	เพือ่ใหเ้ดก็ไดแ้สดงอารมณอ์อกมา	ถา้เดก็เงยีบ	
หรือปิดบังความรู้สึก	ผู้ให้การปรึกษาสามารถช่วยเหลือโดยการแสดงความเข้าใจ
และช่วยให้เด็กได้ถามคำถามและเล่าความกังวลใจออกมา

	 ผูใ้หก้ารปรกึษาควรประเมนิความคดิเหน็และความเขา้ใจผดิของเดก็ทีอ่าจ
มีต่อการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์		และช่วยสนับสนุนผู้ดูแลในการพูดคุยเกี่ยวกับ
ความกังวลของเด็ก	เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ดูแลต่อไป

 
“เป็นเรื่องที่ยากสำหรับหนูที่ทราบเรื่องนี้  ถึงตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไร”
“เป็นธรรมดาที่เมื่อทราบแล้วจะมีความกลัว เศร้า และโกรธ คุณ (ชื่อผู้ดูแล) 
และ (ผู้ให้การปรึกษา) อยากรู้ว่าหนูรู้สึกอย่างไร”
“หนูอาจจะมีคำถามมากมายในใจ หนูอยากถามอะไรไหม”

ตัวอย่าง

 
“ทราบว่าหนูกลัวจะตายจากเอชไอวี อยากให้หนูคิดทบทวนว่าหนูดูแลสุขภาพ 

ตนเองอยา่งไร และตอนนีห้นมูสีขุภาพแขง็แรงไหม ถงึเราจะไมส่ามารถรกัษา 

เชื้อไวรัสให้หายขาดได้ แต่เรามีการรักษาโรคนี้ ซึ่งได้ผลดี”

“คณุ (ชือ่ผูด้แูล) กงัวลเกีย่วกบัความรูส้กึของหน ูหนอูยากบอกความรูส้กึของ 

หนูในตอนนี้ หรืออยากถามคำถามไหม”

“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) อยากจะบอกอะไรกับ (ชื่อเด็ก) ตอนนี้ไหม”

ตัวอย่าง
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การให้ความรู้เก่ียวกับไวรัสเอชไอวีและความแตกต่างระหว่างการติดเช้ือเอชไอวี 

และการเป็นโรคเอดส์

	 ภายหลังท่ีเด็กได้มีโอกาสแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์และได้รับการช่วยเหลือ	

ผู้ให้การปรึกษาควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับไวรัสท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย	

และวิธีการดูแลรักษาแก่เด็ก

	 โดยที่	 “เอชไอวี”	 และ	“เอดส์”	อาจมีความหมายในทางลบแก่เด็ก	ผู้ให้				

การปรกึษาควรมกีารพดูคยุทำความความเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของคำหลา่นี้

แกเ่ดก็ดว้ย	เดก็หลายคนอาจไดร้บัรูม้าวา่	“เอดส”์	เปน็โรคทีเ่จบ็ปวดทรมานพรอ้ม	

กบัการมภีาพตา่งๆ	ทีด่นูา่กลวั	ซึง่เปน็ผลมาจากการรณรงคใ์นชว่งแรกๆ	ทีค่วามรู	้

เรือ่งการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดสม์อียูอ่ยา่งจำกดั		ดงันัน้เดก็ควรไดร้บัการบอก	

และพดูคยุวา่การตดิเชือ้เอชไอวไีมไ่ดห้มายความวา่	เขาจะตอ้งกลายเปน็	โรคเอดส์	

ผู้ให้การปรึกษาควรเน้นว่าเด็กท่ีได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและดูแลสุขภาพ		

ตนเองดี	จะสามารถมีชีวิตได้ตามปกติและมีอนาคตที่ดี		โดยผู้ให้การปรึกษาอาจ

ให้เด็กดูรูปกราฟที่แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของจำนวนเม็ดเลือดขาวภายหลัง	

การรักษา	(ดูภาพในหน้าถัดไป)

 
“อยากเล่าให้หนูฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี หนูรู้ไหมว่ามันทำให้คนไม่

สบายได้อย่างไร”

“เม่ือเอชไอวีเข้าไปในร่างกายของคน ไวรัสน้ีจะเกาะท่ีเซลล์เม็ดเลือดขาวและ 

กลายเป็นส่วนของเซลล์เหล่าน้ัน และในท่ีสุดเอชไอวีก็ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว 

ร่างกายจึงมีเซลล์เม็ดเลือดขาวน้อยเกินกว่าที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ยิ่งมี 

จำนวนเม็ดเลือดขาวน้อย ก็ยิ่งจะทำให้คนเจ็บป่วยมากขึ้น”

“หนูอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอดส์ หนูช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า หนูรู้อะไรเก่ียวกับ 

เอดส์บ้าง”

ตัวอย่าง
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“ถา้จำนวนเซลลเ์มด็เลอืดขาวของคนนัน้ตำ่มาก เขากจ็ะไมส่บายไดง้า่ยเพราะ 

ระบบภมูคิุม้กนัออ่นแอลง อาจลงทา้ยดว้ยการตดิเชือ้ทีร่นุแรง กรณนีีส้ามารถ 

พูดได้ว่าคนคนนั้นมี “อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือที่เรียกว่า เอดส์” 

“การติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องเป็นเอดส์ ถ้าหนูกินยา 

อย่างสม่ำเสมอ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวจะไม่ต่ำมากและหนูก็จะไม่กลาย 

เป็นโรคเอดส์”

“เพราะเหตุนี้ หนูจึงจำเป็นต้องกินยาเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส และไวรัสก็จะไม่ 

ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู”

“เปน็สิง่สำคญัทีต่อ้งตรวจจำนวนเมด็เลอืดขาวอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ 

หนูยังคงแข็งแรงและไม่กลายเป็นโรคเอดส์”

“หมออยากให้หนูลองดูจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู จะเห็นว่าเซลล์ 

เม็ดเลือดขาวของหนูเพ่ิมข้ึน หลังจากที่หนูเริ่มกินยาและมันก็อยู่ในระดับที่ดี

ตั้งแต่นั้นมา”

ตัวอย่าง
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การเน้นความสำคัญของการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

	 ผู้ให้การปรึกษาควรช่วยให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจนว่า	 ในการรักษาด้วย											

ยาต้านไวรัสเพื่อใช้ฆ่าเชื้อไวรัสนั้น	 ยาไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสไปได้ทั้งหมด												

เด็กจำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ	ต่อเนื่อง	และตลอดชีวิต		ผู้ให้การ

ปรกึษาอาจใชก้ารวาดรปูหรอืใหด้ภูาพตา่งๆ	(ดใูนหนา้ถดัไป)	เพือ่ชว่ยอธบิายเดก็

ใหเ้หน็ภาพชดัเจนขึน้และเขา้ใจหลกัการสำคญัในเรือ่งนี้		และเนน้วา่การเครง่ครดั	

ในการกินยาต้านไวรัส	ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันตัวเขาเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคเอดส์	

แต่ยังจะช่วยป้องกันการด้ือยาและการหาสูตรยาและตัวยาท่ีจะยากมากข้ึน	พร้อมท้ัง	

ยกตวัอยา่งโรคเรือ้รงัตา่งๆ	ทีต่อ้งมกีารรกัษาเปน็ระยะยาวตลอดชวีติเชน่เดยีวกนั		

เช่น	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	ซึ่งอาจช่วยให้เด็กสามารถปรับใจยอมรับได้
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“แม้เราจะมียาท่ีสามารถต่อต้านเช้ือเอชไอวีได้ แต่เช้ือเอชไอวีก็ไม่ได้หายไปไหน 

คนที่มีเชื้อเอชไอวีต้องกินยาตลอดชีวิตของเขา” 

“ยาเป็นเหมือนกรงสำหรับเช้ือเอชไอวีท่ีควบคุมเช้ือไวรัสและป้องกันการเพ่ิม 

จำนวนของเชื้อไวรัส ถ้าหนูไม่กินยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เชื้อไวรัส       

สามารถเปลี่ยนแปลงและหลบหนีออกจากกรง ทำให้ต้องกินยาตัวใหม่และ 

จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ยากมากขึ้น”

(ภาพจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

ตัวอย่าง

“เปน็สิง่สำคญัทีจ่ะตอ้งมกีารตรวจเชือ้ไวรสั และควบคมุเชือ้ใหอ้ยูใ่นระดบัที่

ต่ำมากๆ จนตรวจไม่เจอตลอดเวลา แม้จะมียาที่ดีที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะ 

รกัษาโรคใหห้ายได ้เพราะเชือ้ไวรสัแมม้จีำนวนเหลอืนอ้ย สามารถหลบซอ่นตวั 

อยูภ่ายในเซลลข์องเรา โดยทีย่ากไ็มส่ามารถทำลายได ้มนัรอทีจ่ะเพิม่จำนวน 

และเขา้โจมตเีมือ่หนหูยดุกนิยาหรอืลมืกนิยา จงึเปน็สิง่สำคญัทีห่นตูอ้งกนิยา 

อย่างเคร่งครัดและตรงเวลาทุกวัน”

“การไม่กินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ยังอาจทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ 

ทำให้การใช้ยาไม่ได้ผลอีกต่อไป ถ้าเกิดข้ึนจะเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะหายาตัวใหม่ 

มาใช้รักษาให้ได้ผลดี”
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การพูดคุยเรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

	 การที่เด็กจะปรับตัวให้ยอมรับสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนได้นั้น										

เด็กต้องมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและระมัดระวังในเรื่องการปฏิสัมพันธ์	

กับบุคคลอื่น	 ผู้ให้การปรึกษาอาจพูดคุยโดยการถามสิ่งที่เด็กได้รับรู้เกี่ยวกับการ	

ปฏิบัติตน	จากน้ันให้ข้อมูลใหม่และแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีเด็กมี	นอกจากน้ีส่ิงสำคัญ	

ที่ควรเน้นคือ	การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสสู่บุคคลอื่น

 
“เราคุยกันเร่ืองท่ีหนูมีเช้ือไวรัส หนูอาจจะเคยรู้มาจากท่ีโรงเรียนแล้วว่า เอชไอวี 

สามารถถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงได้ หนูช่วยบอกให้หมอฟังได้ไหมว่า 

เอชไอวีติดต่อกันได้อย่างไร”

“การถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นมีได้สามทาง ทางแรกโดยการสัมผัสเลือดหรือ     

ของเหลวในร่างกายของคนที่มีเชื้อเอชไอวี ทางที่สองโดยการมีเพศสัมพันธ์ 

กับคนที่มีเชื้อเอชไอวีโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และทางสุดท้ายโดยการติดต่อ

จากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์หรือการให้นมแม่”

“เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากเลือดของหนู หากหนูมีแผลเปิด 

เลือดออก หนูต้องทำความสะอาดและปิดบาดแผลอย่างดี  และต้องไม่ใช้ 

เขม็ฉดียารว่มกบัคนอืน่ สว่นการตดิตอ่โดยการมเีพศสมัพนัธ ์และจากแมสู่ล่กู 

นั้นสามารถป้องกันได้” (ให้รายละเอียดข้อมูลตามความเหมาะสมกับเด็ก)

(กรณีเด็กผู้หญิง) “เม่ือหนูมีประจำเดือน หนูควรรู้ว่าต้องจัดการกับผ้าอนามัย 

ที่ใช้แล้วอย่างไร”

“หนูกังวลไหมว่าหนูจะนำเชื้อเอชไอวีไปให้คนที่บ้าน มีสามทางเท่านั้นที่ 

เอชไอวีจะติดต่อกันได้ ตามที่เราคุยกันแล้ว เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางกิจวัตร

ประจำวัน การกอด การสัมผัสหรือการทานข้าวด้วยกัน ตราบใดที่ไม่มีการ  

สัมผัสเลือดหรือบาดแผล”

ตัวอย่าง
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	 กรณทีีเ่ปน็วยัรุน่หรอืเดก็มวียัยา่งเขา้สูว่ยัรุน่	ผูใ้หก้ารปรกึษาควรทีจ่ะพดูคยุ	

ในเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากการมีกิจกรรมทาง	

เพศทีไ่มป่ลอดภยั	โดยพจิารณาพดูคยุตามความเหมาะสม	รวมทัง้ผูใ้หก้ารปรกึษา	

อาจสนับสนุนผู้ดูแลให้มีการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศกับเด็กด้วย

 
“เราคุยกันว่าเอชไอวีติดต่อกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ หนูช่วยบอกว่าหนูรู้อะไร 

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์บ้าง”

“หนูกังวลว่าหนูไม่สามารถแต่งงานเพราะหนูมีเชื้อเอชไอวีไหม”

 (สำหรับผู้ดูแล) “คุณอยากจะบอกอะไร (ชื่อของเด็ก) เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม”

“การมีเพศสัมพันธ์เป็นเร่ืองปกติของคนท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรักกันและพร้อม 

ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หรือตกลงจะแต่งงานกัน วัยรุ่นยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ 

เพราะอาจไม่ได้เกิดจากความรักและความพร้อม และยังนำความยุ่งยากมา

สู่ชีวิตได้ เช่น ท้องโดยไม่พร้อม ติดโรคอื่นๆ ซ้ำมาอีก”

“(ชื่อผู้ดูแล) อาจเคยบอกให้หนูโตเป็นผู้ใหญ่ ก่อนที่จะมีแฟน เมื่อหนูโตขึ้น  

หนสูามารถมแีฟนหรอืแตง่งานเหมอืนคนอืน่ๆได ้สิง่ทีห่นตูอ้งทำคอื ใชถ้งุยาง 

อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแก่คู่ 

ของหนู และยังช่วยป้องกันการรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ด้วย 

เมื่อหนูโตขึ้น เราจะคุยเรื่องนี้กับหนูและ (ผู้ดูแล) ต่อไป”

ตัวอย่าง
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การพูดคุยเรื่องที่มาของการติดเชื้อเอชไอวี

	 สำหรับเด็กบางคน	 อาจจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องที่มาของการติดเชื้อ	

เอชไอวีของเด็ก	 เมื่อเด็กแสดงความสงสัยหรือผู้ดูแลที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงกังวล					

เกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กที่มีต่อเขา	 แม้ว่าการพูดคุยในประเด็นนี้อาจไม่มีความ	

จำเป็น	แต่ส่วนใหญ่พบว่าผู้ดูแลและเด็กมีความรู้สึกโล่งใจภายหลังท่ีได้มีการพูดคุย

ในเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผย	 ในกรณีที่เด็กมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงในการ									

รบัรูว้า่เขาไดร้บัเชือ้ไวรสัเอชไอวมีาจากพอ่แม่	ผูใ้หก้ารปรกึษาควรชว่ยพอ่แมห่รอื

ผูด้แูลแสดงความเสยีใจออกมาใหเ้ดก็ไดร้บัทราบโดยตรง	และชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจ

และรับรู้ว่าพ่อแม่เองนั้นก็ไม่ได้ต้องการหรือไม่ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูก

การพูดคุยเรื่องการรักษาความลับ

	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับของเด็ก	ในเรื่องการมี

เช้ือเอชไอวีของเด็กและของพ่อแม่	ผู้ให้การปรึกษาควรสนับสนุนให้มีการพูดคุยใน	

ประเด็นนี้	โดยพูดถึงบุคคลในครอบครัวที่ทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็กและคนที่

สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการติดเชื้อของเด็กได้	 สำหรับเด็กวัยรุ่น	 ผู้ให้การปรึกษา						

อาจให้การปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการเปิดเผยเรื่องการมีเชื้อ	

เอชไอวีแก่คู่ของเขา

 
“ตอนนี้เราคุยกันถึงวิธีการติดต่อของเชื้อเอชไอวี หนูมีคำถามหรือกังวลใจ  

เกี่ยวกับการติดเชื้อของหนูไหม”

“หนูอยากถามคุณ (ผู้ดูแล) ไหมว่าหนูติดเชื้อนี้มาได้อย่างไร”

“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) เคยบอกว่ากลัว (ชื่อเด็ก) จะโกรธหรือเกลียดคุณถ้ารู้ว่า 

ติดเชื้อ ตอนนี้อยากถาม(ชื่อเด็ก) ไหมว่า รู้สึกอย่างนั้นหรือไม่”

ตัวอย่าง
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การสรุปประเด็นการพูดคุยและให้การช่วยเหลือ

	 ในช่วงท้ายของการพูดคุยผู้ให้การปรึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ดูแล

ได้ถามคำถามเพิ่มเติมหรือแสดงความกังวลใจที่มีออกมา	 เพื่อที่ผู้ให้การปรึกษา	

จะได้ตอบคำถามและให้การช่วยเหลือ	 ผู้ให้การปรึกษาควรสรุปประเด็นสำคัญที่	

ไดพ้ดูคยุและทบทวนความเขา้ใจของเดก็เรือ่งการมเีชือ้เอชไอวแีละประเดน็ตา่งๆ	

ที่สำคัญอีกครั้ง

	 ผูใ้หก้ารปรกึษาควรแสดงความชืน่ชมทัง้เดก็และผูด้แูล	ทีส่ามารถพดูคยุใน	

เรื่องที่ยากหรือลำบากใจและสนับสนุนให้มีทัศนคติด้านบวกในการมีชีวิตอยู่กับ	

เอชไอวี	 ผู้ให้การปรึกษาควรบอกเด็กและผู้ดูแลได้ทราบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา

 
“ถ้ามีใครถามหนูเร่ืองการเจ็บป่วย หนูจะบอกเขาไหมว่าหนูติดเช้ือเอชไอวี” 

(สำหรับผู้ดูแล) “ถ้ามีคนถามเร่ืองน้ี คุณอยากจะให้ (ช่ือเด็ก) บอกว่าอย่างไร”

“หนูอาจอยากพูดเรื่องการติดเชื้อกับคนที่หนูไว้ใจ แต่หนูไม่จำเป็นต้องบอก 

ทุกคน นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของหนู หนูมีสิทธิ์ที่จะไม่บอกให้ใครรู้เรื่องนี้ แม้แต่ 

เพื่อนและคุณครู

“หนถูาม (ชือ่ผูด้แูล) ไดว้า่มใีครรูเ้รือ่งการตดิเชือ้ของหนแูลว้บา้ง และหนจูะพดู 

เรื่องนี้กับใครได้บ้าง”

“หนูและ (ผู้ดูแล) ควรเตรียมคำตอบไว้เมื่อต้องตอบคำถามคนอื่นเกี่ยวกับ 

การเจ็บป่วยของหนู”  

“เมื่อหนูโตพอและมีแฟน หนูควรคิดเรื่องการพูดคุยเรื่องการมีเชื้อเอชไอวี 

ของหนูให้แฟนทราบ เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อหนูต้องการ สิ่งสำคัญมาก 

ที่หนูควรทราบคือ ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์”

ตัวอย่าง
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ของคนเราที่มักจะมีการแสดงอารมณ์เกิดขึ้นได้	 ชั่วขณะหนึ่งหลังจากรับรู้เรื่อง				

การติดเชื้อ	หากเด็กและ/หรือผู้ดูแล	ต้องการความช่วยเหลือสามารถจะโทรศัพท์								

ติดต่อหรือมาพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาได้ต่อไป	 นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษาควร					

สนบัสนนุใหเ้กดิการพดูคยุสือ่สารกนัอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งเดก็และผูด้แูล	กอ่นปดิ	

การสนทนาผู้ให้การปรึกษาควรนัดหมายวัน/เวลากับเด็กและผู้ดูแล	 เพื่อติดตาม	

และประเมินผลหลังการแจ้งสภาวะการติดเชื้อ	 รวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องการติดต่อ						

ขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน

 
“คุยถึงตรงนี้แล้วหนูมีอะไรที่กังวลหรือมีคำถามไหม”

“อยากให้สรุปส่ิงท่ีเราคุยกันในวันน้ี หนูช่วยบอกว่าจะทำอย่างไรให้มีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง มีวิธีไหนบ้างที่จะป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น”

“การติดเช้ือเอชไอวี ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องเป็นโรคเอดส์ การกินยาอย่าง 

สม่ำเสมอและเคร่งครัดจะทำให้หนูมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ตามปกติ”

“ต้องขอแสดงความชื่นชมที่ทั้งคุณ (ผู้ดูแล) และ (ชื่อเด็ก) มีความกล้าหาญ

มากในการพูดคุยเรื่องที่ยากมากนี้ คุณ (ผู้ดูแล) ควรจะภูมิใจ (ชื่อเด็ก)

ที่เข้มแข็งและเข้าใจ และภูมิใจในตัวคุณ(ผู้ดูแล)ที่สามารถบอกเรื่องสำคัญนี้ 

แก่ (ชื่อเด็ก)”

“หลังจากที่หนูกลับบ้านไปหรือในช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ หนูอาจรู้สึกสับสน 

กงัวลใจ เศรา้หรอืโกรธ ปฏริยิาทางอารมณเ์หลา่นีเ้ปน็เรือ่งธรรมดา เมือ่เวลา 

ผ่านไปความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้จะลดลง ถ้าหนูมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับการ 

เจ็บป่วย หนูสามารถถาม (ผู้ดูแล) ได้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือและคุยกับหนู 

ต่อไป เราจะนัดมาคุยกันอีกใน... สัปดาห์”

ตัวอย่าง
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แผนภูมิท่ี	4:	 ข้ันตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก
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	 หลังจากผ่านขั้นตอนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กแล้ว	

การติดตามเด็กและผู้ดูแล	สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาใดๆ	ก็ตามที่ผู้ให้การ

ปรึกษาเห็นว่าเด็กและผู้ดูแลควรจะได้รับการติดตามและประเมิน	 โดยอาจเป็น				

2	ช่วงเวลา	ดังนี้

 •	 ครั้งแรก	 เป็นการติดตามระยะสั้น	 คือ	 1-2	 สัปดาห์ภายหลังการเปิด					

เผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 ในกรณีที่สังเกตว่าเด็กอาจปรับตัวได้น้อย					

จากการรับทราบสภาวะการติดเชื้อ	เช่น	เด็กร้องไห้	หรือเงียบ	ซึมลงในวันพูดคุย	

ในกรณีที่สังเกตว่าเด็กสามารถปรับตัวได้ดี	 การติดตามในครั้งแรกอาจเป็นระยะ			

2	เดือนภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

 •	 ครั้งที่สอง	 เป็นการติดตามระยะ	6	เดือนภายหลังการเปิดเผยสภาวะ	

การติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	การติดตามช่วงน้ีเป็นการประเมินเพ่ือทบทวนความเข้าใจ	

เก่ียวกับสภาวะสุขภาพของเด็กเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนและ	

มีความสอดคล้องกับพัฒนาการหรือวัยที่เปลี่ยนไปของเด็ก
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	 การติดตามเด็กและผู้ดูแลหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 •	 สำรวจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือ	

ในเด็กและผู้ดูแล

 •	 สำรวจการรับรู้สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง	

ของเด็ก

 •	 หาแนวทางการชว่ยเหลอืหรอืใหก้ารสนบัสนนุเดก็และผูด้แูล	กรณไีดร้บั	

ผลกระทบภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี

แนวทางการติดตามและประเมินเด็กภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติด		

เชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

	 ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มต้นการพูดคุยเพื่อการติดตามและประเมินเด็ก	

โดยใช้เทคนิคการให้การปรึกษา	ดังเช่นขั้นตอนที่ผ่านมา	ดังนี้

	 1.	 การสร้างสัมพันธภาพ

	 ผู้ให้การปรึกษากล่าวทักทาย	 แจ้งวัตถุประสงค์	 และตกลงบริการกับเด็ก			

ก่อนที่จะเริ่มต้นการประเมินซึ่งจะรวมไปถึงการทบทวนสิ่งที่ได้คุยกันไปเมื่อครั้ง	

ที่ผ่านมาด้วย

 
“เมือ่ครัง้ทีแ่ลว้เราคยุกนัเรือ่งสขุภาพของหน ู และวนันีเ้รานดักนัวา่จะทบทวน 

สิ่งที่ได้คุยกัน” 

“มีบางคำถามหรือบางประโยคท่ีหนูอาจจะไม่อยากพูดถึง แต่มันก็เป็นส่ิงจำเป็น 

ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างเรา       

หนูอาจเลือกใช้การเขียนหรืออ่านข้อความที่มีให้ แล้วเลือกที่ตรงกับความ 

เข้าใจของหนูก็ได้”

“เราคงจะใชเ้วลาในการพดูคยุกนัประมาณ 15-20 นาท ีถา้หนพูรอ้มเราจะเริม่ 

คุยกันเลย”

ตัวอย่าง
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	 2.	 การให้ข้อมูล

	 การใหข้อ้มลูในขัน้ตอนนีเ้ปน็การทบทวนแกไ้ขขอ้มลูทีอ่าจเกดิจากการรบั

ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนในการพูดคุยครั้งก่อน	 หรือให้ข้อมูลใหม่ที่เด็กอาจต้องการ		

เพิ่มเติม	 โดยยึดหลักตามความต้องการของเด็ก	 ซึ่งจะพิจารณาจากคำถามหรือ	

การตอบคำถามของเด็ก

	 3.	 การถาม

	 ในข้ันตอนน้ีอาจต้องใช้ทักษะการถามเพ่ือทบทวนและประเมินการรับข้อมูล	

ท่ีเด็กได้รับไปในการพูดคุยคร้ังก่อนว่าครบถ้วน	ถูกต้องหรือไม่	หากข้อมูลไม่ครบถ้วน	

ผู้ให้การปรึกษาสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยคำถามควรครอบคลุมดังหัวข้อ	

ต่อไปนี้

 ประเมินการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับความเจ็บป่วย

 ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเอชไอวแีละเอดส ์ในประเดน็วธิกีาร 

ติดต่อวิธีการป้องกันและวิธีการดูแลสุขภาพ

 
“ช่วยเล่าเรื่องที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วหน่อยซิจ๊ะ” 

“ตอนน้ีหนูเข้าใจว่าต้องพบคุณหมอตามนัด และกินยาอย่างสม่ำเสมอเพราะ....”

“หนูคิดว่าสุขภาพของหนูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง”

ตัวอย่าง

 
“เชื้อเอชไอวีกับเอดส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”

“เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้าง”

“มีวิธีการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร”

“หนูจะทำอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง”

ตัวอย่าง
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 ให้ข้อมูลสุขภาพตนเองแก่ผู้อื่นและการรักษาความลับ

 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ภาวะอารมณ์ และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกินยาต้านไวรัส

 
“หลังจากที่เราได้คุยกันไป หนูได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังต่อไหม”

“ถา้มใีครมาถามวา่เปน็อะไร ทำไมหยดุเรยีนบอ่ย/ตอ้งกนิยา/ ไปหาหมอบอ่ยๆ 

หนูจะบอกเขาว่าอย่างไร”

“ถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากๆ ของเรา จะเล่าให้เขาฟังไหม”

ตัวอย่าง

 “เมือ่หนไูดรู้เ้กีย่วกบัสภาวะสขุภาพของตนเองจากทีเ่ราไดค้ยุกนัไป มกีารดแูล 

สุขภาพที่ต่างไปจากเดิมไหม”

“ตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวเอง/คนในครอบครัวและเพื่อน ช่วยเล่าให้ 

ฟังหน่อย”

“หนูคิดอย่างไรบ้างกับการท่ีได้รับทราบสภาวะสุขภาพและวิธีการดูแลตนเอง 

ข้อมูลเหล่าน้ีมีผลต่อความรู้สึกหรือการดูแลสุขภาพของหนูอย่างไร”

“ตอนน้ีหนูมีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้าง เหมือนหรือต่างไปจากเดิม 

อย่างไร”

ตัวอย่าง
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แนวทางการติดตามและประเมนิผู้ดแูลภายหลังการเปดิเผยสภาวะการติดเชื้อ

แก่เด็ก

	 นอกจากการติดตามและประเมินผลกับเด็ก	 ภายหลังการเปิดเผยสภาวะ	

การติดเชือ้เอชไอวีแล้ว	จะต้องมีการประเมินผูดู้แลเดก็ร่วมด้วย	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

จะสามารถใหก้ารดแูลรกัษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตอ่เนือ่งตอ่ไป	และเนือ่งจาก	

ผู้ดูแลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กจึงสามารถให้ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ท้ังก่อนและหลังการเปิดเผยสภาวะติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็กได้อย่างชัดเจน	โดยแนวทาง	

ที่ควรพูดคุยกับผู้ดูแลจะประกอบด้วยการประเมินเด็กจากมุมมองของผู้ดูแลและ

การประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้ดูแลเอง

	 1.	 การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	 จากการสังเกตของผู้ดูแลเรื่องการ										

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็ก	 การกินยาต้านไวรัส	

การปรับตัว	ด้านอารมณ์และสังคม	ความวิตกกังวลของเด็ก

	 2.	 การประเมินผู้ดูแล	 ควรครอบคลุม	 เรื่องความกังวล/กลัวของผู้ดูแล							

เกี่ยวกับตัวเด็ก	 สัมพันธภาพของเด็กกับผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว	 และการ	

วางแผนในอนาคตสำหรับเด็ก

 “หลังจากที่คุยกับเด็กไปเมื่อครั้งที่แล้ว คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง และมีอะไรที่ยัง 

รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเด็กไหม”

“ในครอบครัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ที่เกิดจากการที่เราพูดคุยกับเด็ก 

เรื่องสุขภาพของเขา”

 “หลังจากที่ได้คุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว คุณคิดว่า (ชื่อเด็ก) มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรบ้าง ในการดูแลตัวเอง/อารมณ์ความรู้สึก/สัมพันธภาพกับคนใน 

ครอบครัวและเพื่อน”

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
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	 สำหรับการประเมินในระยะ	 6	 เดือน	 หลังจากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ	

เอชไอวีแก่เด็กแล้วน้ัน	 เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กควรจะมีการปรับตัวได้แล้วในระดับหน่ึง	

ผู้ให้การปรึกษาควรให้กำลังใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือตอบข้อสงสัยของผู้ดูแล						

และเดก็	และชวนใหเ้ดก็และผูด้แูลไดว้างแผนในอนาคตรว่มกนัเชน่	ดา้นการศกึษา	

ด้านอาชีพ	ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและแหล่งบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่	

การคบเพื่อนต่างเพศ	 ความรับผิดชอบของเด็กต่อตนเอง	 หากพบว่าทั้งผู้ดูแล									

และเด็กต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม	 อาจนัดให้มีการพูดคุยเป็นกลุ่มกับผู้ดูแล												

และเด็กท่ีทราบสภาวะสุขภาพตนเองท่ีมีความต้องการคล้ายคลึงกันหรือนัดหมาย	

พูดคุยในครั้งต่อไป

 “จากทีเ่ดก็ทราบเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพของตนเองแลว้ เขาอาจจะดแูลตวัเอง 

ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องอาศัยการดูแล และกำลังใจจากผู้ดูแล 

ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญมาก เม่ือเขาเร่ิมโตข้ึน ในช่วงของวัยรุ่นอาจมีการเปล่ียนแปลง 

ในหลายด้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามธรรมชาติของเขาทั้งทางร่างกาย และ 

ภาวะอารมณ์ คุณคิดถึงอะไรบ้างท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง เม่ือเขาเร่ิมโตข้ึน”

ตัวอย่าง
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	 สำหรับเด็กที่ยังเล็กมากหรืออายุน้อยกว่า	7	ปี	อาจไม่สามารถเข้าใจอะไร	

ได้ลึกซึ้ง	แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยได้	ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะไม่ได้

มีปัญหาที่จะต้องให้การปรึกษาเพื่อการแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 แต่

บางกรณีก็จำเป็นที่จะต้องให้การปรึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็ก	

เชน่	เดก็มคีวามสงสยัเกีย่วกบัสขุภาพของตนเองอยา่งมาก	เดก็ถกูเลอืกปฏบิตั	ิหรอื	

เด็กรู้สึกเบื่อไม่อยากกินยา	

	 ผูใ้หก้ารปรกึษาจำเปน็ตอ้งมกีารพดูคยุกบัผูด้แูลและเดก็	โดยการพดูคยุไม่

จำเปน็ตอ้งบอกชือ่โรคหรอืรายละเอยีดทัง้หมดจงึอาจเรยีกวา่	เปน็การเปดิเผยการ	

วินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก	(Partial	Disclosure)	ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะให้เด็กเข้าใจว่าตน	

มโีรคทีต่อ้งการการดแูลรกัษาโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งบอกชือ่โรควา่	ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส	์

ดังนั้นการพูดคุยในกรณีนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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	 1.	 สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยเด็กถึงความจำเป็นในการรักษาและความ		

ร่วมมือในการรักษา

	 2.	 ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลซึ่งอาจเกิดจากการรับข่าวสาร

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

	 3.	 ส่งเสริมความรักและสัมพันธภาพในครอบครัว

	 การเปดิเผยการวนิจิฉยับางสว่นแกเ่ดก็นี้	เปน็ขัน้ตอนทีด่กีอ่นทีจ่ะไปสูก่าร

แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กในอนาคต	 และมีประโยชน์มากสำหรับเด็ก			

ที่มีอายุน้อยหรือยังไม่พร้อมที่จะรับทราบเกี่ยวกับสภาวะการติดเชื้อของตน	ด้วย				

วธินีีผู้ด้แูลสามารถพดูคยุและใหข้อ้มลูทีม่คีวามสำคญัตอ่การดแูลสขุภาพของเดก็	

โดยที่ยังคงรักษาความลับเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีไว้ก่อน	(21)	อย่างไรก็ตาม	

ข้อมูลที่ให้แก่เด็กจะต้องมีความถูกต้องและชัดเจนด้วยเช่นกัน

	 ก่อนการพูดคุย	 ผู้ให้การปรึกษาควรมีเวลาเตรียมผู้ดูแลและเด็กเกี่ยวกับ				

ข้อมูลท่ีจำเป็นในการวางแผนพูดคุย	 หรือติดตามการเปล่ียนแปลงของเด็กและ												

ผู้ดูแลในภายหลัง	 การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็กน้ียังดำเนินบนพ้ืนฐาน									

ของกระบวนการและทักษะการให้การปรึกษาซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วใน		

บทที่ผ่านมา	 หลังผ่านการพูดคุยแล้ว	 ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินการรับรู้และ	

ความรู้สึกของเด็ก	เช่นเดียวกับกระบวนการแจ้งสภาวะการติดเช้ืออย่างเต็มรูปแบบ	

(Full	Disclosure)	และควรมีการติดตามความพร้อมของเด็กหรือผู้ดูแลเป็นระยะ	

เพ่ือจัดการพูดคุยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่เด็กเม่ือผู้ดูแลหรือเด็กมีความพร้อม					

การเปดิเผยการวนิจิฉยับางสว่นแกเ่ดก็	(Partial	Disclosure)	สามารถดำเนนิการ	

ให้เสร็จสิ้นได้ในวันเดียวกัน	โดยแบ่งเป็น	3	ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่	1	การประเมินและการเตรียม

 การเตรียมผู้ดูแล

	 1.	 การสร้างสัมพันธภาพ

	 การสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการนี้	 นอกจากจะเป็นการทักทายและ			

สร้างบรรยากาศให้ผู้ดูแลรู้สึกผ่อนคลายเป็นกันเองแล้ว	 สิ่งสำคัญคือ	 การตกลง			

บริการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ดูแลว่าการพูดคุยกับเด็กและผู้ดูแลในครั้งนี้					

ไม่ใช่การบอกเด็กให้ทราบถึงชื่อโรค	 แต่เป็นการพูดคุยเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความ					

จำเป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง	หรือเพ่ือลดความวิตกกังวลของเด็กจากการได้รับ	

ข้อมูลคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดการคาดเดาไปในทางลบต่อสุขภาพตนเอง

	 2.	 การให้ข้อมูล

	 ผู้ให้การปรึกษาควรอธิบายให้ผู้ดูแลทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ	ที่จะพูดคุย	

กบัเดก็	นอกจากนีย้งัตอ้งอธบิายถงึผลดหีรอืประโยชนท์ีน่า่จะเกดิขึน้	หลงัจากการ	

พูดคุยกับเด็กในครั้งนี้	เช่น	กรณีที่เด็กไม่กินยา	หรือกินยาไม่สม่ำเสมอ	การพูดคุย

ครัง้นีอ้าจชว่ยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอืในการกนิยา	หรอืตัง้ใจกนิยา	

สม่ำเสมอมากขึ้น	

	 3.	 การถาม	การฟังและการตอบสนอง

	 ควรเป็นคำถามเปิดที่ให้ผู้ดูแลได้เล่าถึงสิ่งที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม	

การดูแลสุขภาพของเด็ก	พฤติกรรมเสี่ยง	หรือปัญหาที่พบ	เช่น	ผู้ดูแลอาจไม่เห็น

เด็กกินยาทุกครั้งและพบว่ามียาเหลืออยู่เยอะ

	 นอกจากนีผู้ใ้หก้ารปรกึษาควรประเมนิสมัพนัธภาพภายในครอบครวั	ความ	

สามารถในการแก้ไขปัญหาของเด็ก	 รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่เด็กมักใช้ในการค้นหา	

ข้อมูลที่สงสัย	
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การเตรียมเด็ก

	 การเตรยีมเดก็ในขัน้ตอนนี	้เพือ่ประเมนิทกัษะการสือ่สารซึง่สามารถนำไป

วางแผนรูปแบบการพูดคุยได้ต่อไป	 และเป็นการประเมินข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหา					

สาเหตุที่ทำให้เด็กไม่ร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองหรือให้ความร่วมมือลดลง

ขั้นตอนที่	2	การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก	(Partial	Disclosure)

	 ในการพูดคุยนี้จะใช้ทักษะการให้ข้อมูลเป็นหลัก	 โดยเน้นการให้ข้อมูล									

เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง	โดยไม่จำเป็นต้องบอกให้

ทราบชื่อโรค	ข้อมูลที่จะพูดคุยควรครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

	 1.	 ลักษณะของโรคที่เป็น	---	โรคเรื้อรัง	เป็นตลอดไป	ไม่หายแต่สามารถ	

ควบคุมได้

	 2.	 การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง	---	เน้นเรื่องวินัยในการกินยา	ถ้าไม่กินยา

อย่างสม่ำเสมอจะมีผลต่อสุขภาพเหมือนเช่นที่เคยป่วยมาก่อน

	 3.	 การติดต่อ/การถ่ายทอดเช้ือ	---	สามารถดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ			

จะไม่ติดต่อให้กับใครได้ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออก

 “หนูเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นมาตั้งแต่เกิด มันทำให้เม็ดเลือดขาวของ 

หนูต่ำกว่าปกติ ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของหนูลดลง”

 “โรคประจำตัวของหนูเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมได้       

โดยการกินยาอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาทุกวัน”

 “หนสูามารถรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรงได ้โดยดแูลสขุภาพตวัเองอยา่งเหมาะสม 

และกินยาให้ถูกต้อง ตรงเวลา”

“โรคของหนูจำเป็นต้องกินยาทุกวัน ตลอดไป หนูก็จะแข็งแรงเป็นปกติ แต่ถ้า 

หนกูนิยาไมต่รงเวลาหรอืขาดยา หนจูะปว่ยงา่ยอาจตอ้งมานอนโรงพยาบาล 

และอาจทำให้โรคดื้อยาได้”

ตัวอย่าง
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 “นอกจากการกินยาและมาหาหมออย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย 

การพักผ่อน และการกินอาหารให้ถูกหลักก็จะช่วยให้หนูมีร่างกายที่แข็งแรง

ด้วย”

ตัวอย่าง

ขั้นตอนที่	3	การติดตามและประเมินผล

	 การติดตามและประเมินหลังการเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้มีเพื่อ	

ตดิตามวา่	ปญัหาทีท่ำใหต้อ้งมกีารพดูคยุกบัเดก็ในครัง้นีไ้ดร้บัการแกไ้ขใหห้มดไป

หรอืยงั	และเปน็การตดิตามและประเมนิความพรอ้มของเดก็และผูด้แูล	เพือ่เตรยีม	

การไปสู่ขั้นตอนการพูดคุยให้ข้อมูลแก่เด็กอย่างครบถ้วนต่อไป	 ซึ่งในระหว่างน้ีผู้				

ให้การปรึกษาสามารถแนะนำให้ผู้ดูแลเร่ิมใช้คำท่ีใกล้เคียงกับการติดเช้ือเอชไอวี	เช่น	

“ไวรสั”	หรอื	“ภมูคิุม้กนั”	เมือ่พดูคยุกบัเดก็ถงึเรือ่งความเจบ็ปว่ย	เพือ่ใหเ้ดก็คุน้เคย	

และง่ายต่อการพูดคุยข้อมูลทั้งหมดในภายหลัง(22)

	 ดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทนี้ว่า	การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก	

(Partial	 Disclosure)	 เป็นทางเลือกที่ดีประการหนึ่งสำหรับผู้ดูแลหรือเด็กท่ี										

ยังไม่พร้อมในการพูดคุยข้อมูลท้ังหมด	โดยการเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้

จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพของเขาไปเรื่อยๆ	 ทีละขั้นตอนตามลำดับ	

พัฒนาการของเด็ก	 ในขณะเดียวกับที่ผู้ดูแลเองก็จะได้มีเวลาในการเตรียมความ	

พร้อมของตนเอง	จึงกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีดีและสำคัญสำหรับการช่วยเตรียม	

ผู้ดูแลและเด็กเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กอย่างเต็ม	

รูปแบบต่อไป
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1.	 เอชไอวี	(HIV)	คืออะไร

	 	 เอชไอวี	 เป็นเช้ือไวรัสชนิดหน่ึง	 ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	

หรือโรคเอดส์ได้	 และเป็นโรคที่เกิดในคนเท่านั้น	 โดยเชื้อเอชไอวีนี้จะทำลาย	

เม็ดเลือดขาวชนิดซีดี	4	(CD4)	ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันในการปกป้อง	

ร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆ

2.	การติดเชื้อเอชไอวี	แตกต่างจากโรคเอดส์อย่างไร

	 	 ในระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี	 ในผู้ใหญ่มักไม่มีอาการผิดปกติเป็น	

เวลาหลายปี	ส่วนในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา	มักมีการดำเนินโรคที่เร็วกว่า

ผูใ้หญ	่เมือ่รา่งกายตดิเชือ้เอชไอว	ีจะใชเ้วลาหลายปใีนการทำลายระบบภมูคิุม้กนั

ของรา่งกาย	จนกระทัง่จำนวนเมด็เลอืดขาวชนดิซดี	ี4	ตำ่ลงมาก	รา่งกายไมส่ามารถ	

ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ	ได้	ทำให้เกิดโรคฉวยโอกาสต่างๆ	ง่ายขึ้น	ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อ

ท่ีคนมีภูมิคุ้มกันปกติไม่เป็น	เรียกภาวะน้ีว่า	“เอดส์”	หรือ	“โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง”
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	 	 ผู้ท่ีติดเช้ือเอชไอวีจะไม่เป็นโรคเอดส์หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ถ้าได้รับการรักษา	

ดว้ยยาตา้นไวรสัอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม	การรบัรูข้องคนทัว่ไปเกีย่วกบัโรคเอดส	์คอื	

โรคนีเ้ปน็แลว้ตาย	คนทีเ่ปน็โรคนีต้อ้งมลีกัษณะทีน่า่กลวั	เชน่	มตีุม่พพุอง	มรีอยดำ	

ตามผวิหนงั	รปูรา่งผอมแหง้	แตค่วามจรงิแลว้ผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวสีามารถมสีขุภาพ

แข็งแรงได้เหมือนคนปกติ	ดังนั้นจึงไม่ควรเรียกผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่า	“เป็นเอดส์”

3.	 เอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ทางใดบ้าง

	 	 เชือ้เอชไอวี	สามารถพบไดใ้นเลอืด	นำ้อสจุิ	สารคดัหลัง่จากชอ่งคลอด	และ	

น้ำนมของผู้ติดเชื้อ	 ดังนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ผ่านทางเยื่อบุ	 หรือผิวหนังที่มี	

บาดแผล	ทำใหม้โีอกาสตดิเชือ้เอชไอวไีด	้	โดยทัว่ไปเชือ้เอชไอว	ีเปน็เชือ้ทีต่ายงา่ย	

เม่ืออยู่นอกร่างกายคน	จึงไม่ติดต่อจากการทำกิจวัตรประจำวันท่ัวไป	เช่น	การจับมือ	

การกอดหรือการรับประทานอาหารร่วมกัน	 เป็นต้น	 รวมทั้งยังไม่สามารถติดต่อ	

ผ่านการถูกยุง	หรือแมลงกัดได้		

	 	 การติดต่อมีได้	3	ทางหลัก	ดังนี้

	 	 1.	 การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดใ้ชถ้งุยางอนามยักบัผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวี	ซึง่เปน็	

สาเหตุที่บ่อยและสำคัญที่สุด

	 	 2.	 การตดิตอ่ทางเลอืด	โดยการใชเ้ขม็ฉดียาและกระบอกฉดียา	รว่มกบัผูท้ี	่

ติดเชื้อเอชไอวีหรือการได้รับเลือดจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	 	 3.	 การตดิตอ่จากมารดาสูท่ารกในระหวา่งตัง้ครรภ	์ระหวา่งการคลอด	และ	

การให้นมแม่

	 	 ในปจัจบุนัไดม้กีารตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนเลอืดทีไ่ดร้บับรจิาค	ดงันัน้โอกาส	

ในการติดเชื้อเอชไอวี	 จากการได้รับเลือดหรือการเปลี่ยนถ่ายเลือดจึงน้อยมาก					

นอกจากนัน้ยงัมกีารใหย้าในหญงิตัง้ครรภเ์พือ่ปอ้งกนัการตดิเชือ้จากแมสู่ล่กู	ทำให	้

การติดเชื้อในเด็กรายใหม่มีจำนวนน้อยลง
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4.	 เราจะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อเอชไอวี

	 	 ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	จะมีอาการแสดงดังต่อไปนี้

	 	 อาการเล็กน้อย	---	มี	ตับ/ม้ามโต	ผิวหนังอักเสบ	เจ็บป่วยบ่อย

	 	 อาการปานกลาง	---	ท้องเสียเรื้อรัง	ฝ้าขาวจากเชื้อราในช่องปาก	

	 	 อาการรุนแรง	---	ติดเช้ือราในปอด	เย่ือหุ้มสมอง	ซูบผอมมาก	พัฒนาการช้า

	 	 อย่างไรก็ดี	ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจไม่มีอาการใดๆ	และมีสุขภาพแข็งแรงได้

เป็นเวลาหลายปี	 ดังนั้นการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี	 จึงเป็นวิธีเดียวที่จะ	

วินิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างแน่นอน	จึงควรทำการตรวจเลือดในผู้ที่มีอาการ

น่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น	หรือกรณีท่ีมีประวัติท่ีอาจได้รับเช้ือ	ดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ	3

5.	 เราจะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร

  •	 ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

  •	 หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอว	ี			

หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	 เช่น	 มีประวัติการใช้ยาเสพติดชนิด	

ฉีดเข้าเส้น	 มีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	 มีประวัติรักร่วมเพศหรือ	

รักสองเพศ	หญิงขายบริการทางเพศ	เป็นต้น		

  •	 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะนำพาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์อย่าง	

ฉาบฉวย	หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย	เช่น	ขณะมึนเมา	หรือใช้ยาเสพติด

  •	 หากมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เช่น	โรคซิฟิลิส	โรคหนองใน	หรือแผล	

บริเวณอวัยวะเพศ	ควรเข้ารับการรักษา	เนื่องจากโรคเหล่านี้	เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อเอชไอวีได้

  •	 ไม่เสพยาเสพติด	 โดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้น	 หากมีความจำเป็นต้อง	

ฉีดยาใดๆ	ไม่ควรใช้เข็มฉีดยา	และกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

  •	 ไม่ใช้มีดโกน	ที่โกนหนวด	แปรงสีฟัน	กรรไกรตัดเล็บ	ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ	

เอชไอวี

������� P 1-112.indd   81 18/12/2553   16:47:41



82
  •	 หญิงที่ประสงค์จะตั้งครรภ์	 หรือหญิงมีครรภ์	 ควรได้รับการตรวจหา	

การติดเชื้อเอชไอวี	 	 หากพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี	 	 การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี			

ในมารดาชว่งตัง้ครรภแ์ละในทารกแรกเกดิ	รว่มกบังดกนินมแม	่	สามารถลดอตัรา	

การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้เป็นอย่างมาก

6.	 โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี	สามารถรักษาได้หรือไม่

	 	 ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอชไอวี	 ซึ่งสามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี					

จนทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงใกล้เคียงกับคนปกติได้	 แต่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด	

จงึจำเปน็ตอ้งกนิยารกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง	ทัง้นีก้ารเริม่ยาตา้นไวรสัเอชไอว	ีตอ้งอยูใ่น	

ดุลยพินิจของแพทย์

	 	 การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา	 มีความสำคัญ	

อยา่งยิง่	เนือ่งจากจะสง่ผลใหม้รีะดบัยาในกระแสเลอืดสมำ่เสมอ	สามารถลดจำนวน	

เชือ้ไวรสัเอชไอวไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		ภาวะใดๆ	ทีท่ำใหร้ะดบัยาในเลอืดลดลง	

เช่น	การขาดยา	กินยาไม่ตรงเวลา	หรือไม่กินยาตามแพทย์สั่ง	 จะทำให้เชื้อไวรัส			

เอชไอวีสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งส่งผลให้โรคต่างๆ	 กำเริบง่ายขึ้น					

การลดปริมาณไวรัสเอชไอวีให้น้อยที่สุด	เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันการเข้าสู่ระยะ

เอดส์และการเสียชีวิต

	 	 นอกจากนี้	การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ	จะช่วยป้องกันการ	

เกิดภาวะดื้อยา	 ซึ่งถ้าเกิดภาวะดื้อยาแล้ว	 จะทำให้เหลือสูตรยาที่จะรักษาได้	

มีจำนวนน้อยลง	 การกินยาสูตรแรกในการรักษาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีโอกาส

ประสบความสำเร็จในการรักษาระยะยาว
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	 	 การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเอชไอวอีาจมผีลขา้งเคยีงเกดิขึน้ได้	เมือ่มปีญัหา	

จากกินยาควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง	 และเนื่องจากยาต้านไวรัสเอชไอวี	 อาจมี	

ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ	 ได้	 จึงไม่ควรซื้อยากินเอง	 และควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งที่ต้อง	

ใช้ยาอื่นร่วมด้วย

	 	 นอกจากยาต้านไวรัสเอชไอวีแล้ว	อาจมียาอื่นๆ	ที่ต้องกิน	เพื่อป้องกันการ	

ติดเชื้อฉวยโอกาส	ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี	4	ของผู้ป่วย

7.	ความสำคัญของการตรวจติดตามการรักษา

	 	 ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี	 แพทย์จะนัดตรวจติดตามการรักษา	

เปน็ระยะ	เพือ่ประเมนิอาการทางรา่งกายและผลขา้งเคยีงของยา	จากการซกัถาม	

และตรวจร่างกาย	 สำหรับผู้ป่วยเด็กจะต้องมีการติดตามการเจริญเติบโตและ	

พัฒนาการร่วมด้วย	นอกจากน้ันจะมีการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ	เพ่ือเฝ้าระวัง	

ผลข้างเคียงของยา	และเฝ้าติดตามการดำเนินโรค	โดยตรวจดูระดับเม็ดเลือดขาว

ชนิดซีดี	4	และระดับเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด	ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลของ

การรักษา	

	 	 เป้าหมายของการรักษา	ผู้ป่วยควรมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี	4	เพิ่มขึ้น	

จนอยู่ในเกณฑ์ปกติ	และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด		

	 	 สำหรบัผูป้ว่ยทีล่ม้เหลวในการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัจะตรวจพบวา่	มรีะดบั	

เชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น	 หรือไม่ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ					

หลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสระยะหนึ่งและต่อมาจะมีระดับเม็ด-	

เลอืดขาวชนดิซดี	ี4	ลดลง	จนกระทัง่มอีาการของภมูคิุม้กนับกพรอ่ง	การมาตดิตาม	

การรกัษาอยา่งสมำ่เสมอ	จะสามารถเฝา้ระวงัภาวะลม้เหลวจากการรกัษาได	้ซึง่จะ	

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาต่อไป
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8.	ทำอย่างไรให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพดี

  •	 กินยาอย่างสม่ำเสมอ	ตามแพทย์แนะนำ

  •	 พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง	และสม่ำเสมอ

  •	 เมื่อเจ็บป่วย	ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง

  •	 กินอาหารที่มีประโยชน์	สุก	สะอาด	ถูกหลักอนามัย

  •	 ออกกำลังกาย	อย่างสม่ำเสมอ

  •	 นอนหลับ	พักผ่อน	ให้เพียงพอ

  •	 ทำจิตใจให้ผ่องใส	ทำสมาธิ	สวดมนต์

  •	 หลกีเลีย่งยาเสพตดิ	แหลง่อบายมขุ	และพฤตกิรรมเสีย่งตา่งๆ	ทีจ่ะนำพา	

ไปสู่การใช้ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์

  •	 หลีกเลี่ยงการรับเชื้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มเติม	โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ทีม่เีพศสมัพนัธ์	แมใ้นกรณทีีคู่น่อนตดิเชือ้เอชไอวดีว้ย	ไมใ่ชแ้ปรงสฟีนัหรอืมดีโกน	

ร่วมกับผู้อื่น

  •	 เมือ่มบีาดแผล	เลอืดออก	ควรชำระลา้งบาดแผล	และปดิบาดแผลดว้ย	

พลาสเตอร์ยา	หรือผ้าพันแผล

9.	 เราจะดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างไร

	 	 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	 ต้องการความรักและการเลี้ยงดูเอาใจใส่เหมือนเด็ก	

ปกติทั่วไป	 เด็กควรได้กินอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมตามวัย	 ควรส่งเสริม	

กิจกรรมต่างๆ	 และการออกกำลังกายที่เหมาะสม	 ส่งเสริมให้เด็กไปโรงเรียน	

เมื่อถึงวัย	ไม่จำกัดการเล่น	และการร่วมกิจกรรมต่างๆ	กับเด็กอื่น	นอกจากนี้ยังมี

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

  •	 การกินอาหารและน้ำต้มสุก	สะอาด

  •	 ส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล	 เน้นเรื่องความสะอาด	 การล้างมือก่อน	

รับประทานอาหาร	รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
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  •	 ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

  •	 ของเลน่สำหรบัเดก็	ควรจะทำจากพลาสตกิ	ไมม่แีหลมคม	และสามารถ	

ล้างทำความสะอาดได้

  •	 เมื่อเด็กเจ็บป่วย	 ควรพาไปพบแพทย์	 และเมื่อมีคนในบ้านเจ็บป่วย	

เป็นโรคติดต่อ	 หรือเด็กสัมผัสโรคที่อาจเป็นอันตรายได้	 เช่น	 โรคอีสุกอีใส	 หัด			

วัณโรค	ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

  •	 ควรพาเด็กไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง	

  •	 ก่อนจะรับวัคซีนใดๆ	ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

  •	 เม่ือมีบาดแผลเลือดออก	หรือเร่ิมมีประจำเดือนคร้ังแรก	ควรสอนการดูแล	

ทำความสะอาด	และปิดแผล

  •	 หลกีเลีย่งการใชม้อืเปลา่สมัผสัเลอืด	นำ้เหลอืง	และนำ้มกูของเดก็	ควร	

ใช้สิ่งปกป้องการสัมผัสโดยตรง	เช่น	ถุงมือ	ถุงพลาสติก	ผ้า	กระดาษทิชชู	เป็นต้น

10.	การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	

	 	 โดยปกติ	เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	จะไม่ถ่ายทอดเชื้อให้แก่ผู้ใกล้ชิด	จึงไม่เป็น	

อปุสรรคในการทำกจิวตัรประจำวนั	และกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่	ดงันัน้แพทยสภาจงึ	

แนะนำว่า	 ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อของเด็กให้ผู้อื่นทราบ	 เว้นแต่	

ในกรณีที่อาจเกิดการสัมผัสเลือด	หรือน้ำเหลืองโดยตรง	เช่น	เด็กกัดกัน	เป็นต้น

	 	 เด็กเล็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	 มักไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเอง	 เมื่อ								

เด็กโตขึ้นควรได้รับรู้การวินิจฉัยโรคของตนเอง	 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรค	 การ	

ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง	 เพื่อที่เด็กจะได้มีการปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง	

มีทัศนคติที่ดีต่อโรคที่ตนเป็นอยู่	 เข้าใจถึงความจำเป็นในการกินยา	 ส่งผลให้มี	

วินัยในการกินยามากขึ้น
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	 	 การเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้ควรกระทำกอ่นทีเ่ดก็จะเขา้สูว่ยัรุน่	และเริม่ม	ี

เพศสัมพันธ์	เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีเพ่ิมเติม	และการถ่ายทอดเช้ือไปสู่	

ผู้อ่ืน	ท้ังน้ีควรบอกเม่ือใดข้ึนอยู่กับความพร้อมของเด็ก	และครอบครัวเป็นรายๆ	ไป

	 	 กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองให้เด็กรับทราบ		

เป็นข้ันตอนท่ีควรทำอย่างระมัดระวัง	ต้องมีการเตรียมความพร้อม	และควรทำอย่าง	

ต่อเน่ือง	ไม่สามารถทำได้ในคร้ังเดียว	หลังจากมีการเปิดเผยสภาวะการติดเช้ือแล้ว			

จะต้องมีการติดตามและประเมินเด็กและครอบครัวต่อไป

11.	 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการปฏิบัติตัวแตกต่างจาก	

เด็กอื่นหรือไม่

	 	 โดยทั่วไปเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการดำเนินชีวิต

ประจำวันที่แตกต่างจากเด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี	แต่จะต้องเน้นในเรื่องอาหารและ

น้ำที่สุก	สะอาด	ไม่ควรกินอาหารสุกๆ	ดิบๆ	เชื้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่านทางการ

สมัผสัในชวีติประจำวนั	เดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอว	ีสามารถไปสถานรบัเลีย้งเดก็	โรงเรยีน	

และรว่มกจิกรรมตา่งๆ	ไดต้ามความเหมาะสม	สำหรบัการเลน่กฬีา	ควรหลกีเลีย่ง	

กีฬาที่ต้องปะทะกัน	 ซึ่งอาจมีการเกิดบาดแผล	 และสัมผัสเลือดได้	 เช่น	 ชกมวย,	

มวยปล้ำ,	รักบี้	เป็นต้น

12.	เมื่อเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่วัยรุ่น	ผู้ดูแลควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

	 	 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์	 ในด้านของ			

การเจริญเติบโตเด็กผู้หญิงเร่ิมมีประจำเดือน	ส่วนเด็กผู้ชายจะสามารถหล่ังน้ำอสุจิ	

ได้	 เด็กควรได้รับการสอนสุขลักษณะอนามัยที่ด	ี เช่น	 ล้างมือก่อนและหลังจาก	

เขา้หอ้งนำ้,	ผา้อนามยัทีใ่ชแ้ลว้หรอืวสัดทุีป่นเปือ้นเลอืดหรอืนำ้อสจุิ	ควรหอ่กระดาษ	

หรอืใสถ่งุกอ่นทิง้ลงในถงัขยะทีม่ฝีาปดิมดิชดิ	เปน็ตน้	นอกจากนัน้ควรเนน้ในเรือ่ง	

ของการไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	หากมีเพศสัมพันธ์	ควรใช้ถุงยางอนามัย
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ทุกคร้ัง	ส่วนในด้านของจิตใจ	อารมณ์	และการปรับตัวในสังคม	เด็กท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง	

อาจมปีญัหาในเรือ่งของพฤตกิรรมการกนิยาอยา่งสมำ่เสมอ	ความมัน่ใจในตนเอง	

ผูด้แูลควรคอยสงัเกต	และเปน็ทีป่รกึษาใหแ้กเ่ดก็อยา่งใกลช้ดิ	รวมทัง้อาจชว่ยวาง	

แนวทางในการเลือกอาชีพด้วย

	 	 ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น	 โดยทั่วไปไม่มีข้อจำกัดในการทำอาชีพใดๆ				

ยกเว้นควรหลีกเลี่ยงในบางอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัสปนเปื้อนเลือดโดยตรงได้				

เช่น	แพทย์หรือพยาบาลที่ทำการผ่าตัด	เป็นต้น
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	 	 การเปดิเผยสภาวะการตดิเชือ้เอชไอวแีกเ่ดก็	เปน็ขัน้ตอนการใหก้ารปรกึษา	

ที่ใช้กระบวนการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ให้การปรึกษากับเด็กและผู้ดูแล					

ผู้ให้การปรึกษาจำเป็นต้องใช้ทักษะต่างๆ	เช่น	การฟัง	การถาม	การตอบสนองซึ่ง

อาจมีได้หลายเทคนิค	เช่น	ใช้ภาษากาย	โดยจับมือให้กำลังใจ	พยักหน้าแสดงถึง	

การรบัฟงัและเอาใจใส	่การวาดภาพประกอบจะชว่ยไดม้ากในการอธบิายขอ้มลูที่

ยากต่อความเข้าใจของเด็ก	 ผู้ให้การปรึกษาต้องพิจารณาเลือกใช้ภาษาและวิธีการ	

สื่อสารให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย	 ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านการรับรู้	

ความสามารถในการเข้าใจ	และวุฒิภาวะของเด็ก

	 	 ตัวอย่างการตอบคำถามที่ยากและอาจพบได้ในการพูดคุยเพื่อเปิดเผย								

สภาวะติดเช้ือเอชไอวีแก่เด็ก	หรือเม่ือติดตามเด็กภายหลังการเปิดเผยสภาวะติดเช้ือ	

เอชไอวีแก่เด็ก	มีดังนี้
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	 	 1.	 หนู/ผมต้องกินยานานแค่ไหน?

   คำตอบ	 “ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคนี้ให้หายขาดได้จึงต้องกินยาไป	 

	 	 	 	 	 	 เรื่อยๆ	 ตลอดชีวิต	 เหมือนที่เราต้องกินอาหารทุกวัน	 แต่ยา	 

	 	 	 	 	 	 ต้านไวรัสต้องกินให้ตรงเวลา	 สม่ำเสมออย่างเคร่งครัด	 

	 	 	 	 	 	 โดยตลอด”

	 	 2.	 เพศสัมพันธ์คืออะไร?

   คำตอบ	 “เป็นการแสดงความรักของผู้ใหญ่ที่แต่งงานกันและเขาอาจ 

	 	 	 	 	 	 อยากมีลูกด้วยกัน	จึงมีเพศสัมพันธ์กัน”

	 	 3.	 หนู/ผมติดเชื้อมาได้อย่างไร?	(กรณีการรับเชื้อจากแม่สู่ลูก)

   คำตอบ	 “คงจะได้รับเชื้อตัวนี้มาจากคุณแม่ในขณะตั้งท้องหน	ู โดยที่	 

	 	 	 	 	 	 คุณแม่ไม่รู้มาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายจึงถ่ายทอดเชื้อมา 

	 	 	 	 	 	 สู่หนูโดยไม่รู้ตัว	 เมื่อก่อนยังไม่มียาท่ีช่วยลดการถ่ายทอดเช้ือ 

	 	 	 	 	 	 จากแม่สู่ลูกใช้เหมือนปัจจุบันซ่ึงมียาป้องกันและรักษาให้หน ู

	 	 	 	 	 	 แข็งแรงเติบโตเป็นปกติได้”

	 	 4.	 หนู/ผมจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

   คำตอบ	 “ไมม่ใีครตอบไดว้า่หนจูะอยูไ่ดน้านแคไ่หน	แตม่ัน่ใจไดว้า่หน ู

	 	 	 	 	 	 จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าหนูกินยาสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพ 

	 	 	 	 	 	 ตนเองดีๆ”

	 	 5.	 โรคที่เป็นจะรักษาหายไหม?

   คำตอบ	 “โรคนีย้งัไมม่ยีารกัษาใหห้ายขาดได	้แตม่ยีาทีห่นกูนิแลว้ชว่ย 

	 	 	 	 	 	 ควบคุมไวรัสในร่างกายเราให้ไม่ทำร้ายเรา	 อยู่ร่วมกับเราได้ 

	 	 	 	 	 	 โรคนีย้งัดกีวา่อกีหลายโรค	เชน่	มะเรง็	ทีอ่าจชว่ยชวีติไมไ่ดเ้ลย	 

	 	 	 	 	 	 หรือเบาหวานที่ต้องฉีดยาเพื่อควบคุมน้ำตาล	วันละ	3	ครั้ง”
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	 	 6.	 คนอื่นจะรังเกียจเราไหม?

   คำตอบ	 “คนทัว่ไปยงัไมค่อ่ยมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคนี	้เพราะเขาไมม่	ี 

	 	 	 	 	 	 โอกาสมาน่ังคุยกับหมอเหมือนพวกหนู	ดังน้ัน	หนูอาจถูกรังเกียจ	 

	 	 	 	 	 	 ไดถ้า้ไปบอกกบัใครๆ	วา่หนเูปน็โรคนี	้หนไูมจ่ำเปน็ตอ้งบอกใคร	 

	 	 	 	 	 	 หนูสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้	 ไม่อันตรายกับใคร	 ไม่ติดต่อ	 

	 	 	 	 	 	 ให้ใคร	ถ้าหนูไม่ไปมีเพศสัมพันธ์	ใช้สารเสพติด	หรือให้เลือด	 

	 	 	 	 	 	 กับใคร”

	 	 7.	 หนู/ผมจะตายไหม?

   คำตอบ	 “ทุกคนเกิดมาต้องตายด้วยกันทั้งนั้น	 แต่คนที่มีเชื้อนี้อยู่	 

	 	 	 	 	 	 ไม่จำเป็นต้องตายเร็วกว่าคนทั่วไป	ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆ	และ	 

	 	 	 	 	 	 กินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ	วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ต้องทำทุกอย่าง 

	 	 	 	 	 	 ให้ดีที่สุด”

	 	 8.	 หนู/ผมจะมีแฟนหรือแต่งงานได้ไหม?

   คำตอบ	 “มีแฟนได้	แต่ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน	การใช ้

	 	 	 	 	 	 ชีวิตคู่ต้องอาศัยความเข้าใจและมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 

	 	 	 	 	 	 จึงต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจในหลายเรื่อง	 ซึ่งอาจ	 

	 	 	 	 	 	 รวมถงึเรือ่งสขุภาพของเราเองดว้ย	กอ่นจะตดัสนิใจพดูคยุเรา	 

	 	 	 	 	 	 คงตอ้งมกีารเตรยีมตวัซึง่หมอสามารถใหก้ารปรกึษาในเรือ่งนี ้

	 	 	 	 	 	 ได้เมื่อถึงเวลา”

	 	 9.	 หนู/ผมต้องเป็นแฟนหรือแต่งงานกับคนติดเช้ือด้วยกันเท่าน้ันใช่ไหม?

   คำตอบ	 “ไมจ่ำเปน็แตต่อ้งมกีารปอ้งกนัทีเ่หมาะสม	การมชีวีติคูต่อ้งม ี

	 	 	 	 	 	 ความเข้าใจกันและปฎิบัติตัวอย่างถูกต้องซึ่งหมอสามารถให้ 

	 	 	 	 	 	 คำแนะนำได้”
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	 	 การเยี่ยมบ้าน	 เป็นการติดตามดูแลและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่ม	 จากการ	

ดูแลในคลินิก	 ซึ่งจะช่วยให้ทีมผู้รักษาได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ	 แก้ไข	

หรือป้องกันปัญหา	 การได้ไปสังเกตการณ์ที่บ้านจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์										

สภาพแวดล้อมของตัวเด็กและผู้ดูแลได้ดีขึ้น	 ทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธภาพ							

ระหวา่งเดก็	ผูด้แูลและทมีผูใ้หก้ารรกัษา	การเยีย่มบา้นเปน็หนึง่ในหลายๆ	วธิกีาร	

ในการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ	ทัง้จากตวัผูร้บับรกิาร	บรบิทแวดลอ้มของตวัผูร้บับรกิาร	

อาทิ	ข้อมูลจากคนในครอบครัว	เพื่อนบ้าน	ฯลฯ	ดังนั้นในกระบวนการให้บริการ

ให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก	 จึงรวมการเยี่ยมบ้าน

เป็นข้ันตอนหน่ึงในการติดตามดูแลเด็กและครอบครัว	อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการ	

กินยาให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	 และเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในการ	

ดูแลสุขภาพของผู้ดูแลและครอบครัว	 รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับ	

ทราบสภาวะการติดเชื้อของเด็กด้วย	โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ของ
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เด็กและครอบครัวในด้านสุขภาพ	 สภาพความเป็นอยู่	 ตลอดจนสัมพันธภาพใน	

ครอบครัว	นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินและหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการ

ดูแลเด็กอีกทางหนึ่งหากครอบครัวไม่สามารถดูแลได้	

	 	 แนวทางการปฏิบัติงานการเยี่ยมบ้านนี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนต่างๆ	คือ	

แนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	 ทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ใน	

การดำเนินการ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 	 1.	 เพื่อติดตามดูแลให้ผู้ป่วยกินยาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอ

	 	 2.	 เพื่อประเมินการดูแลตนเองของเด็กและครอบครัว

	 	 3.	 เพื่อติดตามและดูแลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม

	 	 4.	 เพื่อค้นหาเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุนทางสังคมในการช่วยเหลือ	

ดูแลเด็ก
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แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

1.	 ระยะก่อนการเยี่ยมบ้าน

	 	 เป็นการวางแผนสำหรับการเตรียมการเยี่ยมบ้านและชี้แจงวัตถุประสงค	์			

การเยี่ยมให้ผู้ดูแลรับทราบและเข้าใจว่าทีมผู้รักษามีความเห็นว่าควรเยี่ยมบ้าน						

เพ่ือติดตามประเมินให้ความช่วยเหลือ	 ดังน้ันในระยะก่อนการเย่ียมบ้านเจ้าหน้าท่ี	

ทีมดูแลสุขภาพควรร่วมกันวางแผน	 ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง	

ทีมสหวิชาชีพ	 เพื่อลดขั้นตอนในการแสวงหาข้อมูล	 โดยมีการเตรียมตัวก่อนการ	

เยี่ยมบ้านดังนี้

	 	 1)	 การวางแผน

	 	 ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการผลอย่างไร	

เช่น	ติดตามการกินยา	ประเมินวิธีการดูแลสุขภาพ	

	 	 2)	 การศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว	

	 	 การศึกษาข้อมูลเดิมของผู้ป่วยก่อนการเยี่ยมบ้านจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได	้			

ทบทวนข้อมูลของผู้ป่วยถึงประเด็นที่ขาด	 หรือข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไม่ชัดเจน	

หรือข้อมูลท่ีอาจขัดแย้งกันอยู่	 ซ่ึงการเย่ียมบ้านจะช่วยในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม	

หรือทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 ในขณะเยี่ยมบ้านควรให้ความสำคัญกับ	

ประเด็นเหล่านี้

	 	 	 2.1		 วถิชีวีติครอบครวั	(Family	life	cycle)	หมายถงึ	การเปลีย่นแปลง	

ที่เป็นตามความต้องการของแต่ละครอบครัว	รวมถึงความเชื่อ	วัฒนธรรม	และวิธี

การดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว	

	 	 	 2.2		 บทบาทของสมาชิก	(Role)	เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกใน

ครอบครัวประพฤติต่อกันเป็นประจำ	 การประเมินบทบาทจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่

ภายในครอบครัว	โดยพิจารณาสองด้านคือ

     •		การมอบหมายหน้าที่ตามบทบาท	 หมายถึง	 การมอบหมาย			

ความรับผิดชอบในหน้าที่บางประการแก่สมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม	

������� P 1-112.indd   96 18/12/2553   16:47:54



97

     •		การดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาท	 หมายถึง	 วิธีการที่			

ครอบครัวดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตน	 ซึ่งมักจะพบว่า

มคีวามสอดคลอ้งกบัปญัหาในการดแูลสขุภาพเชน่	ปญัหาในการกนิยาไมส่มำ่เสมอ	

ของผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อย	 มักเกิดจากการที่ผู้ดูแลไม่ได้ให้ความสำคัญหรือใส่ใจ			

ในบทบาทหน้าที่การกินยาของตัวเด็กมากนัก	เพราะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ

	 	 	 2.3		 สภาพปัญหาของสมาชิกในครอบครัว	(Family	problem	lists)	

ศกึษาวา่สมาชกิในครอบครวัแตล่ะคนมปีญัหาอะไรบา้งทัง้ทางรา่งกาย	จติใจ	และ	

สังคม	รวมถึงการช่วยเหลือที่ได้รับ	

	 	 	 2.4		 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย	รายละเอียดของแผนที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่

เจ้าหน้าที่ทีมดูแลสุขภาพควรสอบถามให้ละเอียดเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน	

การค้นหา	 เช่น	 ช่ือถนนท่ีเป็นทางการ	 หรือท่ีชาวบ้านรู้จัก	 ส่ิงสังเกตท่ีเด่นชัด	

ใกล้บ้าน

	 	 3)	 การนัดหมาย	

	 	 ควรนัดหมายกำหนดเวลาที่สะดวกทั้งผู้ดูแล	 และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้	

บรรยากาศที่เป็นกันเอง	 ไม่รีบร้อน	 เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสสนทนา	สังเกต	และให้	

คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม	

	 	 4)	 การแต่งกาย	

	 	 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านควรอยู่ในลักษณะที่เตรียมพร้อม	

สุภาพเรียบง่าย	 ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องแบบของหน่วยงานเนื่องจากอาจทำให้								

ผู้ถูกเยี่ยมเป็นที่สงสัยและรู้สึกอึดอัดใจ	นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือสื่อสารติดตัวไป

ด้วย	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 วิทยุสื่อสาร	 เพราะอาจมีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน	

ต่างๆ	ที่ต้องใช้หรือติดต่อกับสำนักงาน
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  แนวทางปฏิบัติ

  •	 สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจกับผู้ดูแลและเด็ก	เพื่อสร้างความ								

มั่นใจให้กับผู้ดูแลว่าการไปเยี่ยมบ้านจะไม่รบกวนหรือทำให้ได้รับความเดือดร้อน	

กังวลใจ

  •	 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	 และการดำเนินการและ	

ลักษณะการเยี่ยมบ้าน

  •	 สอบถามความสมัครใจในการให้เยี่ยมบ้าน

  •	 ถา้ผูด้แูลยนิดใีหเ้ยีย่มบา้น	สอบถามเสน้ทางการเดนิทาง	ลกัษณะบา้นที	่

อยู่อาศัย	ข้อจำกัดในการสนทนา

  •	 นัดหมายวันเวลาการไปเยี่ยมที่สะดวกทั้งสองฝ่าย

	 	 กรณทีีผู่ด้แูลไมอ่นญุาตใหไ้ปเยีย่มบา้นหรอืยงัลงัเล	เจา้หนา้ทีท่มีดแูลสขุภาพ	

อาจตอ้งอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัความจำเปน็ของการไปเยีย่มบา้น	และสรา้งความ	

ม่ันใจว่าการไปเย่ียมบ้านจะไม่เป็นการไปเปิดเผยสภาวะความเจ็บป่วย	เช่น	จะไม่คุย	

เกี่ยวกับความเจ็บป่วย	จะพูดคุยเรื่องกิจวัตรประจำวันทั่วๆ	ไปของเด็ก	

  เครื่องมือที่ใช้	

  •	 แผนที่บ้าน

  •	 รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านครั้งก่อน	(ถ้ามี)

2.	 ระยะการเยี่ยมบ้าน

	 	 ระยะการเย่ียมบ้านเป็นระยะการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือช่วยในการวินิจฉัย	

ปญัหาและความตอ้งการ	รว่มกบัผูด้แูลอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม	นำไปสูก่ารวางแผน	

แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยผู้ดูแลและครอบครัวสามารถ	

เรียนรู้จัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล	ตลอดจนเป็นการค้นหาศักยภาพของผู้ดูแล
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ครอบครัว	รวมท้ังเครือข่ายทางสังคม	เพ่ือเสริมสร้างการช่วยเหลือในการดูแลเด็ก	

สำหรับสิ่งที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง	มีดังนี้

	 	 1.	 สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของผู้ป่วย	ได้แก่

	 	 	 	 1.1		 ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยั	สภาพภายในบา้น	ความสะอาด	ความมรีะเบยีบ	

เครื่องใช้	อุปกรณ์	

	 	 	 	 1.2		 จำนวนสมาชิกในครอบครัว	และบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

	 	 	 	 1.3		 ความสัมพันธ์ในครอบครัว	

	 	 2.	 ฐานะเศรษฐกิจ	ได้แก่

	 	 	 	 2.1		 รายได้	รายจ่าย	ในครอบครัว

	 	 	 	 2.2		 ใครเป็นหลักในการดูแลเรื่องรายรับ	รายจ่าย	

	 	 3.	 สิ่งแวดล้อม	ได้แก่

	 	 	 	 3.1		 สถานที่ตั้งบ้านเรือน	 เป็นชุมชน	 หรือย่านการค้า	 อุตสาหกรรม	

ในเมือง	นอกเมือง

	 	 	 	 3.2		 เพื่อนบ้าน	ชุมชน	

	 	 	 	 3.3		 บรรยากาศ	มลภาวะ

	 	 	 	 3.4		 การคมนาคม	

	 	 4.	 การสังคมกับบุคคลอื่น	การพักผ่อนหย่อนใจ	ได้แก่

	 	 	 	 4.1		 การคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้าน

	 	 	 	 4.2		 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

	 	 	 	 4.3		 การใช้เวลาว่าง	การพักผ่อนหย่อนใจ
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	 	 5.	 การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

	 	 	 	 5.1		 การกินยา

      •		ใครเป็นผู้ดูแลหลักในการเตรียมยาให้เด็ก	

      •		ความถูกต้องในการเตรียมยา
      •		สถานที่และลักษณะในการเก็บยา	

      •		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยา	เหมาะสม	ถูกสุขอนามัย

	 	 	 	 5.2		 สุขภาพของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว		

	 	 6.	 หน่วยงานหรือเครือข่ายทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลืออยู่

	 	 7.	 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ

  แนวทางปฏิบัติ

  •	 ทักทายตามอัธยาศัย	

  •	 สนทนากบัสมาชกิในครอบครวัตามปกต	ิโดยสงัเกตพฤตกิรรม	ทศันคต	ิ

และสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อเด็ก

  •	 ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะปัญหาและธรรมชาติ	

ของเด็ก	(กิจวัตรประจำวัน)

  •	 สร้างบรรยากาศเป็นกันเองและละเลยในสิ่งบกพร่องที่ได้พบเห็น	 เช่น	

ความไม่สะอาดเรียบร้อยของที่อยู่อาศัย

  •	 หากค้นพบปัญหาเพิ่มเติมหรือสาเหตุของปัญหา	เช่น	กินยาไม่ถูกต้อง

ตามปริมาณที่แพทย์สั่ง	อาจให้คำแนะนำได้ทันที	แต่ถ้าเห็นว่าผู้ดูแล	ยังเข้าใจไม่	

ถูกต้องเก่ียวกับการกินยาแต่โอกาสยังไม่อำนวย	ควรมีการนัดหมายเพ่ือให้คำแนะนำ	

อย่างเหมาะสม	 โดยอาจให้ข้อมูลทางโทรศัพท์	 หรือนัดหมายให้ผู้ดูแลให้มาเข้า	

ชั้นเรียนในคลินิกของโรงพยาบาล	
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  •	 ระหว่างการสนทนาควรสังเกตว่าผู้ดูแลมีความวิตกกังวล	หรือภารกิจอ่ืนใด	

อยู่หรือไม่	ควรพิจารณาว่าจะกลับก่อน	แล้วนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสม	สำหรับ

การเยี่ยมในครั้งต่อไปหรือไม่

  •	 กรณีมีเครื่องมือสื่อสาร	 ควรปิดเสียงหรือใช้เสียงเบาที่สุด	 เพื่อไม่ให้	

รบกวนการปฏิบัติงาน

  •	 การบันทึกระหว่างการสนทนา	 ควรขออนุญาตและชี้แจงให้ผู้ดูแลได้				

เข้าใจถึงความจำเป็นในการบันทึกข้อมูลบางประการที่สำคัญรวมถึงการบันทึก	

เสียงและการถ่ายภาพด้วย	หากจำเป็นต้องมี	

  •	 การสังเกตพฤติกรรม	 สิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำมาใช้ในการประเมินปัญหา	

และหาแนวทางการแก้ไข	 โดยระวังไม่ให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวเข้าใจว่า	

เจ้าหน้าที่ทีมดูแลสุขภาพจับผิด

	 	 กรณีท่ีไปเย่ียมบ้านแล้วไม่พบผู้ดูแลหลัก	ควรสนทนากับสมาชิกในบ้านคนอ่ืน	

เพ่ือนบ้าน	เพ่ือให้ได้ข้อมูลบางประการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และกำหนด	

แนวทางการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมต่อไป	ท้ังน้ีส่ิงท่ีต้องระวังคือการสนทนา	

ไม่ควรมีผลทางลบต่อเด็กและผู้ดูแลและครอบครัว

  เครื่องมือที่ใช้

  •	 สมุดบันทึก

  •	 กล้องถ่ายรูป/เครื่องบันทึกเสียง	 (ควรใช้เมื่อได้รับการอนุญาตจาก	

ผู้ดูแลแล้วเท่านั้น)

  •	 อุปกรณ์นับเม็ดยา
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3.	 ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน

	 	 เป็นระยะการนำข้อมูลที่ได้จากการไปเยี่ยมบ้านและประเมินแนวทางการ					

แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ดูแลแล้วเขียนสรุปผลการเยี่ยมบ้านลงในรายงานหรือ		

แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน	 และนำเสนอต่อที่ประชุมทีมเพื่อประเมินและ	

วางแผนให้การดูแลต่อไป

	 	 3.1		 การบันทึกข้อมูล	

	 	 ควรมีสมุดหรือแฟ้มประจำครอบครัว	 เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่งต่อ	

ประเด็นสำคัญทีค่วรบนัทกึ	นอกจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไปดังกลา่วข้างตน้แลว้	ควร

บันทึกข้อมูลรายละเอียดที่นำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ในระยะยาวได้ด้วย	

เช่น

	 	 1)	 หน่วยงานต่างๆ	ในชุมชน	เช่น	สถานีอนามัย	โรงพยาบาล	โรงเรียน

	 	 2)	 ข้อสังเกตอื่นๆ	ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยปัญหา

	 	 3.2		 การวินิจฉัยปัญหาและสรุปปัญหาผู้ป่วยและครอบครัว 

								ในการเยีย่มบา้นแตล่ะครัง้ไมจ่ำเปน็ตอ้งประเมนิใหค้รอบคลมุทกุดา้น	แตค่วร	

ประเมนิตามความจำเปน็และวตัถปุระสงคท์ีเ่ยีย่มบา้นแตล่ะครัง้		รวมถงึสรปุความ	

ช่วยเหลือที่ให้แก่ครอบครัว	และวางแผนในการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป

แนวทางการบันทึกข้อมูล

	 	 ข้อมูลต่างๆ	ควรบันทึกเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย	ไม่ซับซ้อน	บันทึกในรูปแบบ	

ข้อมูลดิบ	โดยไม่ใช้ดุลยพินิจของตนเองเข้าไปตัดสิน	ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ดุลยพินิจ

ของตนได้	 แต่ต้องนำความคิดเห็นไปใส่ไว้ในเรื่องของความคิดเห็นหรือข้อสังเกต	

เพราะข้อเท็จจริงต่างๆ	 มีความสำคัญ	และอาจถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็น	

ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น
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	 	 การเขียนในรูปข้อคิดเห็น	 มักจะเป็นการสรุปโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง

ที่พบและดุลยพินิจของผู้เยี่ยมบ้าน	 ซึ่งช่วยให้ทีมงานคนอื่นเห็นภาพรวมและ										

สามารถประเมินวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น

หลักการพื้นฐานของการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์

	 	 ผูป้ฏบิตังิานจำเปน็ตอ้งมี	แนวทางพืน้ฐานบางประการ	เพือ่เปน็ฐานในการ	

ทำงานดังนี้	(12)

	 	 1.	 การยอมรับความแตกต่าง

	 	 การยอมรับความแตกต่างของบุคคล/ครอบครัวนี้	 จะนำไปสู่ความเข้าใจ	

ได้ง่ายขึ้น	ถึงสาเหตุ	ที่มาของพฤติกรรม	ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรด่วนตัดสินถูกผิด	

แต่ควรพิจารณาสิ่งต่างๆอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ	เช่น	สภาพพื้นฐาน

การเลี้ยงดูแต่เยาว์วัย	ความเชื่อ	ฯลฯ
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	 	 2.	 การรักษาความลับ

	 	 การรักษาความลับ/ความเป็นส่วนตัวของเด็กและครอบครัว	 ถือเป็นสิ่ง						

สำคัญยิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือ	เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ครอบครัวและเด็ก

	 	 การรักษาความลับน้ี	หมายรวมถึง	การไม่นำเอากรณีของเด็กและครอบครัว	

มาล้อเลียนหรือมาพูดเล่นในหมู่เพื่อนร่วมงาน/ในสำนักงาน	 หรือหากเป็นกรณีที	่

เปิดเผยเพ่ือการศึกษา	อาจกระทำได้โดยไม่เปิดเผยช่ือจริง	ภูมิลำเนา	หรือสภาพการณ์	

ที่ทำให้ผู้อื่นคาดเดาได้ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ใด	

	 	 3.	 เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์

	 	 มนษุยท์กุคนควรไดร้บัการดแูลอยา่งมเีกยีรตยิศ	และศกัดิศ์รทีีม่นษุยท์กุคน	

พึงได้รับโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างหรือความบกพร่องใดๆ	

	 	 4.	 เป้าหมายในการทำงานสังคมสงเคราะห์ในกรณีเด็กเจ็บป่วย

	 	 	 	 4.1		 เด็กต้องได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านได้เต็ม	

ศักยภาพอย่างเหมาะสมกับวัย	 บนพื้นฐานการเคารพในจินตนาการ/ความใฝ่ฝัน	

ของเด็ก

	 	 	 	 4.2		 ครอบครวัเปน็สถานทีท่ีส่ำคญัยิง่ในการเลีย้งดเูดก็ใหเ้ตบิโตอยา่ง	

เหมาะสม	 ครอบครัวที่เข้มแข็ง	 เข้าใจและรักเด็กจะเป็นฐานที่สำคัญยิ่งในการ								

พัฒนาเด็กและเป็นหลักประกันความสำเร็จในการดูแลเด็ก

	 	 	 	 4.3		 การบำบดัฟืน้ฟทูีเ่รว็และทนัทว่งท	ีจะชว่ยแกไ้ขความบกพรอ่งไดด้	ี

ที่สุด	(Early	intervention)

	 	 	 	 4.4		 เป้าหมายหลักของการบำบัดฟื้นฟู	 คือ	 เพื่อให้เด็กสามารถอยู่							

และปรับตัวในสังคมได้เฉกเช่นคนปกติมากที่สุด	(Normalization)
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