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คำนำพิมพ์ครั้งที่ 1

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ซึง่ เป็น
หน่วยงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และ
ศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ “โครงการ
พัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ และการเตรียมเด็กและครอบครัว เพื่อแจ้งผลการติดเชื้อ
เอชไอวีโดยวิธีการดูแลแบบสหวิชาชีพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกินยา
ต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และการเตรียมเด็กและ
ครอบครัว เพือ่ แจ้งผลการติดเชือ้ เอชไอวี โดยวิธกี ารดูแลแบบสหวิชาชีพ
ทั้งนี้เนื่องมาจากตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของ
การวางแผนเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีซึ่งกำลังเติบโตขึ้น จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยเฉพาะการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ ง และสม่ำเสมอ
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ป่วยควรจะต้องรับรู้ข้อเท็จจริงเรื่องการเจ็บป่วย
และสภาวะสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการดูแลรักษาที่ถูกต้อง แต่เนื่อง
มาจากภาพลักษณ์การติดเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ยงั คงเป็นความรุนแรง
และเป็นวิกฤติของชีวิต การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงวัยที่เหมาะสมในการที่เด็กจะสามารถรับรู้
รวมถึงความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมทางสังคม
ของเด็ก และรวมทั้งความพร้อมของผู้ดูแลและครอบครัวในการที่จะ
ร่วมกันให้เด็กรับรูส้ ภาวะทีเ่ ป็นจริงเรือ่ งสุขภาพของเขาเอง ร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาเด็ก
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คำนำพิมพ์ครั้งที่ 1
หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็ก” ฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึน้ จากประสบการณ์ การปฏิบตั งิ าน
ในคลินิกและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้ให้การปรึกษาจะได้
นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานการให้การปรึกษาแก่ผู้ดูแล และเด็กใน
กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
แก่เด็ก คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะเป็นแนวทาง
สำหรับบุคลากรทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งต้องการแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของ
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้ป่วยเด็ก
คณะทำงานโครงการฯ
เมษายน 2551
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IX
คำนำพิมพ์ครั้งที่ 2

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ “โครงการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริม
การกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ ง สม่ำเสมอ และการเตรียมเด็ก
และครอบครัว เพื่อแจ้งผลการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีการดูแลแบบ
สหวิ ช าชี พ ” ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น
รูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอและการเตรียมเด็กและครอบครัวเพื่อแจ้งผลการ
ติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการดูแลแบบสหวิชาชีพ
ผูป้ ว่ ยเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีซงึ่ กำลังเติบโตขึน้ จำเป็นจะต้องเรียน
รูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ป่วยควรจะต้องรับรู้
ข้อเท็จจริงเรือ่ งการเจ็บป่วยและสภาวะสุขภาพของตนเอง รวมทัง้ การดูแล
รักษาทีถ่ กู ต้อง แต่เนือ่ งมาจากภาพลักษณ์การติดเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์
ยังคงเป็นความรุนแรงและเป็นวิกฤติของชีวติ การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้
เอชไอวีแก่เด็กจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงวัยที่เหมาะสมในการที่เด็กจะ
สามารถรับรู้ รวมถึงความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก และรวมทั้งความพร้อมของผู้ดูแลและ
ครอบครัวในการที่จะร่วมกันให้เด็กรับรู้สภาวะที่เป็นจริงเรื่องสุขภาพ
ของเขาเอง ร่วมกับบุคลาการทางแพทย์ที่ดูแลรักษาเด็ก
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X

คำนำพิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็ก” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความกระชับขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่อง การเปิดเผยการวินิจฉัย
บางส่วนแก่เด็ก (Partial Disclosure) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่พบได้
บ่อยในการปฏิบัติงานในคลินิก เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้รวบรวมและ
เรียบเรียงจากประสบการณ์การปฏิบัติงานในคลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก
และการทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผูใ้ ห้การปรึกษาจะได้นำไปเป็น
แนวทางปฏิบัติงานให้การปรึกษา เรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสำหรับ
บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีใน
สถานพยาบาลต่ า งๆ ซึ่ ง ต้ อ งการแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนของ
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้ป่วยเด็กต่อไป
คณะทำงานโครงการฯ
ธันวาคม 2553
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XI
กิตติกรรมประกาศ
หนังสือ “คู่มือการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
แก่เด็ก” จะเกิดขึ้นมิได้เลย หากขาดความร่วมมือจากผู้ดูแลและเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีทม่ี ารับบริการตรวจรักษา ณ คลินกิ โรคติดเชือ้ ในเด็กของโรงพยาบาลศิรริ าช
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งคณะทำงานภายใต้โครงการ
“การพัฒนารูปแบบเพือ่ ส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนือ่ ง สม่ำเสมอ
และการเตรียมเด็กและครอบครัวเพื่อแจ้งผลการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการดูแล
แบบสหวิ ช าชีพ” ของทั้งสองโรงพยาบาลที่ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้
เกิดการปรับปรุงบริการดูแลรักษาเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี เพือ่ ให้เกิดการทำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการของหน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคลินกิ โรคติดเชือ้ ในเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ให้บริการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี
และช่วยให้โครงการนี้เป็นไปได้ด้วยดี
นอกจากนี้ ขอขอบคุณสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์ และดำเนินการเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไปยัง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขเกีย่ วข้องกับการดูแลเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลต่างๆ
คณะทำงานโครงการฯ
ธันวาคม 2553
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องค์การโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้คาดประมาณว่าใน       
ปี พ.ศ. 2551 ทั่วโลกมีเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็น  
จำนวน 2 ล้านคน โดยในประเทศไทย มีประมาณ 14,000 ราย(1) และมีเด็กอย่างน้อย
7,000 รายขึ้นไปที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการยาต้านไวรัสของประเทศ(2) ซึ่ง      
ช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีอายุยืนยาวและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ข้อมูลจากโรงพยาบาลหลายแห่งทีใ่ ห้การดูแลรักษาเด็กติดเชือ้ เอชไอวีพบว่า
เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เด็กเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง สงสัยว่า
ทำไมต้องมาโรงพยาบาล ทำไมต้องกินยาและตรวจเลือด เด็กบางคนถูกล้อเลียน
จากอาการของโรคบางอย่าง เช่น  มีผน่ื คันทีผ่ วิ หนังและมีรอยแผลเป็นบนผิวหนัง  
หรือเพือ่ นบ้านอาจสอบถามเกีย่ วกับอาการเจ็บป่วยของเด็ก  เนือ่ งจากรูม้ าว่าพ่อแม่
ของเด็กเป็นโรคเอดส์
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นอกจากนี้ เด็กเหล่านี้เริ่มเข้าสู่สังคม อาจเกิดโอกาสที่เด็กจะรับรู้เรื่องการ
ติดเชือ้ ของตนเองโดยบังเอิญหรือได้รบั รูจ้ ากสือ่ ต่างๆ อย่างไม่ถกู ต้อง เช่น รับรูจ้ าก
การดูรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเอชไอวี   เด็กได้เห็นยาในรายการโทรทัศน์และ  
นำมาเปรียบเทียบกับยาของตนเอง หรือจากสือ่ ต่างๆ ทีพ่ ยายามรณรงค์เพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาด โดยการทำให้เห็นภาพว่าเอดส์เป็นโรคทีน่ า่ รังเกียจและน่ากลัว ซึง่
การรับรูจ้ ากสือ่ ประเภทนี้ อาจส่งผลกระทบทำให้เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีมองเห็นภาพ
ว่าโรคนีน้ า่ รังเกียจและน่ากลัว แทนทีจ่ ะมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง การรับรู้อย่างไม่ถูกต้องเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองของเด็ก ด้วยเหตุนี้การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กอย่าง     
เป็นระบบจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดการยอมรับสภาวะการติดเชื้อ      
และนำไปสู่การเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
จนถึงขณะนี้ ข้อมูลการดูแลรักษาเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี
ของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 250 ราย และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ        
มหาราชินี จำนวน 220 ราย  พบว่าเด็กติดเชือ้ เอชไอวีทไ่ี ด้รบั ยาต้านไวรัสมากกว่า
ร้อยละ 30 มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยขณะนี้เด็กที่อายุมากที่สุดที่ติดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูก มีอายุ 20 ปี เด็กเกิดการเรียนรู้และเริ่มเปรียบเทียบตนเอง
กับเพื่อนวัยเดียวกัน เด็กเริ่มมีความสัมพันธ์ทางสังคมหรือเริ่มมีความสัมพันธ์
ทางเพศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้การเจ็บป่วยของตนเอง     
เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมต่อไป
จากข้อมูลทีม่ กี ารศึกษาทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า เด็กทีต่ ดิ
เชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเอง บางรายงานพบว่า       
มีเด็กโตที่ได้รับการแจ้งสภาวะการติดเชื้อเพียงร้อยละ 30-60(3-5) สาเหตุหลัก        
ที่บุคลากรและผู้ดูแลไม่อยากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อให้กับเด็กคือ  กลัวว่าการ
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก  มีความคิดว่า เด็กยัง
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เล็กเกินไปที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ กลัวเด็กเกิดการแยกตัวทางสังคม   
และเกรงว่าเด็กจะไม่สามารถเก็บความลับได้ ผู้ดูแลบางคนที่เป็นพ่อแม่ รู้สึกผิด    
และเศร้าเสียใจที่เป็นต้นเหตุทำให้เด็กติดเชื้อจึงหลีกเลี่ยงที่จะบอกสภาวะการ
ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ดูแลร้อยละ 70 คิดว่าจะเปิดเผย    
สภาวะการติดเชื้อให้เด็กทราบในอนาคต(5-7)
นอกจากนี้ มีการศึกษาพบว่า ผูด้ แู ลร้อยละ 85 และเด็กร้อยละ 97 รายงาน
ว่ารู้สึกดีขึ้นหลังจากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ(8) และยังมีการศึกษาอีกหลายชิ้น
พบว่า การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ ช่วยพัฒนาความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (selfesteem) ของเด็ก และพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้ใกล้ชดิ กัน
มากขึน้ ผูด้ แู ลมีความรูส้ กึ โล่งใจทีไ่ ม่ตอ้ งเก็บความลับไว้  เด็กเริม่ มีความรับผิดชอบต่อ
การกินยาของตนเองมากขึ้น เด็กและผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีมากขึ้น(9, 10)
ส่วนการรายงานผลในแง่ลบ หลังจากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อก็มี
เช่นกันคือ เด็กรู้สึกโกรธ ปฏิเสธ หรือซึมเศร้าและความรู้สึกผิดของพ่อแม่ที่ทำให้
ลูกติดเชือ้ (5, 7) จากข้อมูลเบือ้ งต้นดังกล่าว จึงอาจสรุปข้อดีและข้อเสียทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้จากการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
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โดยภาพรวม จะเห็นได้ว่าการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก       
น่าจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในตารางข้างต้น  ข้อเสียต่างๆ
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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มีทศั นคติเชิงบวกต่อโรคและการรักษาด้วยยาต้านไวรัส นอกจากนี้ ผลของการเปิด
เผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก ยังรวมถึงการเกิดสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว       
และการที่เด็กจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
นอกจากนี้ การที่บุคลากรทางการแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ  
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า      
เด็กจะได้รบั ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับเอชไอวีทถี่ กู ต้อง หลังจากทีไ่ ด้ทราบสภาวะการ
ติดเชือ้ รวมทัง้ มีการให้ขอ้ มูลต่างๆ เพิม่ เติมแก่เด็กและผูด้ แู ล และได้มกี ารติดตาม
ช่วยเหลือตามสถานการณ์และความจำเป็นของเด็กและครอบครัวแต่ละราย          
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาของโรงพยาบาลศิรริ าช เด็กส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่าต้องการให้
ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดของตนเอง เป็นผู้เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ ในขณะที่ผู้ดูแล    
ต้องการให้บคุ ลากรทางการแพทย์เป็นผูเ้ ปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ แก่เด็กมากกว่า(11)
การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กควรจะเกิดขึน้ เมือ่ ใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยส่วนบุคคลหลายประการ เช่น ลักษณะของครอบครัว ความพร้อมของผูด้ แู ล
ระดับพัฒนาการของเด็ก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American
Academy of Pediatrics) ได้แนะนำว่าเด็กในวัยเรียนควรได้รับรู้เรื่องสภาวะ
ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง(9) สำหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า โดยเฉลี่ยอายุ
ของเด็กที่ได้รับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่อายุ 9.6 ปี(7)
เด็กทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ ในช่วงวัยทีช่ า้ เกินไป เช่น เด็กเข้าสู่
วัยเจริญพันธุแ์ ล้ว เด็กอาจมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศเกิดขึน้ แล้ว หรืออาจเกิดความ
ไม่ไว้วางใจต่อผู้ใหญ่ถ้าเด็กรู้สึกว่าผู้ดูแลมีความลับและไม่เปิดเผยความจริงแก่
ตนเอง หากการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เกิดขึน้ เร็วเกินไป  เด็กยังเล็กอยู่ อาจเกิด
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
บุคลากรทางการแพทย์ผใู้ ห้บริการ เด็กและผูด้ แู ล โดยนำเทคนิควิธกี ารให้การปรึกษา
มาใช้ในกระบวนการ เพือ่ สนับสนุนช่วยเหลือผูด้ แู ลในการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้
แก่เด็กได้อย่างราบรืน่   นอกจากนี้ การให้การปรึกษาเรือ่ ง การเปิดเผยสภาวะการ
ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก จะให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กใน
เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี เอื้ออำนวยให้เกิดการพูดคุยสื่อสารกันระหว่างผู้ดูแล       
กับเด็ก รวมทั้งประเมินและจัดการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยสภาวะ
การติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก กล่าวได้ว่า กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ  
เอชไอวีแก่เด็ก มีองค์ประกอบหลักทีส่ ำคัญ 2 ประการ คือ ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ให้บริการและผู้ดูแลเด็ก
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ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ผใู้ ห้บริการ ควรเป็นทีมสหวิชาชีพ ซึง่ อาจประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรด้าน
สาธารณสุขอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมและการจัดระบบบริการของสถาน
พยาบาลแต่ละแห่ง ซึง่ บุคลากรเหล่านีส้ ามารถทำหน้าทีใ่ ห้การปรึกษาในกระบวนการ
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแก่เด็กได้ทั้งสิ้น หากจำแนกบทบาทหน้าที่
หลักของทีมบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องในกระบวนการเปิดเผยสภาวะการ
ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก มีดังนี้
การดูแลรักษา
• ตรวจรักษาและให้ยาต้านไวรัส
• ให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพของเด็กแก่เด็กและผู้ดูแล
• ทำงานร่วมกับทีมผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาและติดตามความก้าวหน้า
ของกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก
การให้การปรึกษา
• คัดกรอง ประเมินความจำเป็น หรือสถานการณ์ซึ่งบ่งชี้ว่าควรเริ่ม         
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก เช่น ผู้ปกครองรายงานว่าเด็กเริ่มมี
คำถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตน หรือเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีปัญหา
เรื่องการกินยา
• เตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กทั้ง
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก
• ช่วยลดความวิตกกังวล และช่วยเหลือสนับสนุนการวางแผนแก้ไข        
ปัญหาของผู้ดูแลที่เป็นอุปสรรคในการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
• พิจารณาความพร้อมของเด็กที่ควรเริ่มกระบวนการเปิดเผยสภาวะ  
ติดเชื้อเอชไอวี
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• รวบรวมข้อมูล สรุปสถานการณ์ของผู้ป่วยเด็กแต่ละราย เช่น อาการ
ทางคลินิก ผล CD4 ความสม่ำเสมอและปัญหาในการกินยา และสถานการณ์       
ของผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนในการพูดคุย
• แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กหรือให้การช่วยเหลือผู้ดูแลเพื่อ   
การแจ้งสภาวะติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กโดยผู้ดูแลเอง
• ประเมินภาวะทางอารมณ์ของเด็กและผู้ดูแล และให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีความต้องการ ภายหลังการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก
• ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และแนวโน้มการปรับตัวของเด็กภายหลัง
แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กทันที หากเด็กมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ไม่ดี
ภายหลังการแจ้งสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวี 1-2 สัปดาห์ ควรติดตามโดยการโทรศัพท์
หรือเยีย่ มบ้าน แต่หากเด็กมีแนวโน้มการปรับตัวทีด่ สี ามารถติดตามที่ 2 เดือนและ
6 เดือนภายหลังแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
• ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบว่าเด็กยังขาดข้อมูลหรือยังขาดความเข้าใจ     
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเอง
• พิจารณาและส่งต่อเด็กเพือ่ รับการช่วยเหลือเพิม่ เติมหรือแนะนำผูด้ แู ล
ให้ได้รับบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
การดูแลเรื่องยา
• ประเมินวินยั ในการกินยาต้านไวรัสของเด็ก (เด็กกินยาได้ถกู ต้อง 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  
ผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ ในทีน่ ี้ อาจหมายถึงพ่อแม่ของเด็ก ญาติทดี่ แู ลเด็กแทนพ่อแม่ พ่อแม่
ที่อุปถัมภ์เด็กหรือผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้ดูแลมัก           
จะต้องเผชิญกับความเครียดต่อผลกระทบที่ได้รับจากการที่เด็กติดเชื้อเอชไอวี  
ได้แก่ ความรับผิดชอบในการพาเด็กมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ปัญหาค่าใช้จา่ ย  
ความกังวลต่ออนาคตของเด็ก ผู้ดูแลส่วนใหญ่มักปกปิดเรื่องการติดเชื้อของเด็ก
มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะผู้ดูแลที่เป็นแม่ ที่มักมีความรู้สึกผิดหรือกลัวว่า
เด็กจะโกรธที่ตนเป็นผู้ถ่ายทอดเชื้อให้แก่เด็ก(12) ผู้ดูแลเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่จะ
ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก โดยมี
บทบาทดังนี้
• ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเด็ก สภาพแวดล้อม สถานการณ์ของเด็กและครอบครัว
• รับการปรึกษาเพือ่ ประเมินและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยสภาวะ
การติดเชื้อแก่เด็ก
• ตัดสินใจร่วมกับทีมผู้ดูแลรักษาในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการ
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก
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• ตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้แจ้งสภาวะติดเชื้อแก่เด็ก ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรในทีมผู้ดูแลรักษา เช่น ผู้ให้การปรึกษา แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ หรือตัวผู้ดูแลเอง
• สังเกตผลกระทบและการปรับตัวของเด็กหลังทราบเรื่องการติดเชื้อ
เอชไอวี
• สนับสนุนและประคับประคองจิตใจเด็ก รวมถึงพาเด็กเข้ารับการปรึกษา
ต่อเนื่อง
• รายงานผลการปรับตัวของเด็กให้ทีมผู้ดูแลรักษาได้รับทราบ และดูแล
เด็กอย่างต่อเนื่อง
การจัดสถานที่
การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนบริการให้
การปรึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรประกอบด้วย
• มีหอ้ งให้การปรึกษาหรือสถานทีท่ เี่ ป็นสัดส่วน  และมีสงิ่ แวดล้อมทีส่ งบ
ไม่มีเสียงดังรบกวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร หรือผู้คนเดินพลุกพล่านเป็น
อุปสรรคต่อสมาธิและความตั้งใจฟัง
• อาจมีสถานที่จัดกิจกรรมให้เด็กระหว่างที่ผู้ดูแลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่       
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลไม่กังวลเรื่องการดูแลเด็กระหว่างการพูดคุย
การจัดระบบบริการดังกล่าวนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง และควรมีการทบทวนติดตามเพื่อพัฒนาให้ได้    
ระบบที่เหมาะสมกับบุคลากร และผู้รับบริการในแต่ละแห่งต่อไป
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การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กควรใช้หลักการของการให้       
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Client and Family Centered) โดยให้
ความสำคัญกับความพร้อมของเด็กและครอบครัวเป็นสำคัญตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
กระบวนการ
การให้การปรึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการ     
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยทั่วไป  
ผู้ดูแลมักจะรู้สึกสับสน ไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดเผยเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
ให้เด็กทราบดีหรือไม่ และควรจะบอกเด็กเมือ่ ใด กลัวปฏิกริ ยิ าของเด็กทีจ่ ะเกิดขึน้
เมื่อทราบเรื่องการติดเชื้อ หรืออาจมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจ ผู้ให้การปรึกษาจะต้อง
ประเมินสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและเด็ก ทัศนคติของผู้ดูแลในเรื่องเอชไอวี      
และประเมินผลกระทบที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นทั้งกับเด็กและผู้ดูแล
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บุคลากรทางการแพทย์ทจ่ี ะทำหน้าทีใ่ ห้การปรึกษาในกระบวนการเปิดเผย
สภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก ควรเป็นผูท้ ม่ี ที กั ษะเบือ้ งต้นในการให้การปรึกษา
มีประสบการณ์ในการทำงานกับผูป้ ว่ ยเด็ก มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งพัฒนาการ
เด็ก และเคารพความสามารถในการตัดสินใจของผู้ดูแลเด็ก
หลักการสื่อสารและให้การปรึกษากับผู้ดูแล
การให้การปรึกษากับผู้ดูแลมีเป้าหมายเพื่อการสำรวจปัญหาที่กำลังเผชิญ
อยู่ของเด็ก ผู้ดูแล และครอบครัว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเปิดเผย
สภาวะการติดเชือ้ ให้แก่เด็กทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ รวมถึงการสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ผดู้ แู ลได้สำรวจปัญหาและความต้องการ และได้พจิ ารณาหาแนวทาง
หรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมกับตนเอง เด็กและครอบครัวโดยผ่านกระบวนการ
ให้การปรึกษา ซึ่งมีหลักการและทักษะที่สำคัญ ได้แก่
การสร้างสัมพันธภาพ (Rapport Building)
การสร้างสัมพันธภาพเป็นพืน้ ฐานสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษามี
ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับทีมผู้ดูแลรักษา ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มต้น
กระบวนการให้การปรึกษาด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับการปรึกษาทุกครั้ง
การสร้างสัมพันธภาพสามารถทำได้ดังนี้
• การต้อนรับและจัดที่นั่งให้ผู้รับการปรึกษาได้นั่งอย่างสบายในสถานที่
ที่มีความเป็นสัดส่วน
• การแสดงท่าทีที่เป็นมิตร เปิดเผย และจริงใจ  
• การรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับการปรึกษาโดยไม่ตำหนิ หรือตัดสินว่า
ผิดหรือถูก
• การแสดงความใส่ใจและพยายามเข้าใจในปัญหาของผู้รับการปรึกษา
• มีความยืดหยุ่นและเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผู้รับการปรึกษา
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ทักษะการฟังและการตอบสนอง
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพคือการฟังด้วยความตั้งใจและตอบสนองด้วย
ท่าทีหรือการพูด อย่างมีประสิทธิภาพมีดงั ต่อไปนี(14)
้
• การใช้ภาษากายทีแ่ สดงความสนใจ เช่น  การมองหน้า สบตา ท่านัง่ ทีโ่ น้ม
ตัวไปหาผู้พูด และการพยักหน้าเป็นระยะเพื่อแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ผู้รับการ
ปรึกษาพูดออกมา
• การสังเกตการแสดงออกทางสีหน้า และท่าทางของผู้รับการปรึกษา
และให้การตอบสนอง ตามความเหมาะสม
• การพูดทวนสิง่ ทีผ่ รู้ บั การปรึกษาพูด เพือ่ ให้ทราบว่าผูใ้ ห้การปรึกษาได้
ยินประเด็นทีส่ ำคัญ และจะช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษาพร้อมทีจ่ ะพูดขยายความต่อ  
ตัวอย่าง
ผูด้ แู ล: “ลูกเคยถามฉันว่า เขาเป็นเอดส์หรือเปล่า แต่ฉนั ไม่กล้าบอก
		 กลัวเขารับไม่ได้”
ผูใ้ ห้การปรึกษา: “คุณกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้ เมือ่ รูค้ วามจริง”
• การขอให้ผรู้ บั การปรึกษาขยายความให้กระจ่างชัด ผูใ้ ห้การปรึกษาจะ
ได้เข้าใจในสิง่ ทีผ่ รู้ บั การปรึกษาพูดอย่างชัดเจนและถูกต้อง
ตัวอย่าง
ผูใ้ ห้การปรึกษา: “ทีค่ ณ
ุ บอกว่าลูกเป็นเด็กใจแตกแล้ว คุณหมายถึงอะไรคะ”
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• การพูดสรุปหรือแสดงความเข้าใจ เพื่อให้ผ้รู ับการปรึกษารู้สึกว่าได้รับ
ความเข้าใจและมีกำลังใจเพิม่ ขึน้
ตัวอย่าง
ผู้ดูแล: “ฉันกลัวเขาจะเสียใจ กลัวเขาไม่ยอมกินยา มันกลัวไปหมด
		 เห็นหน้าลูก แล้วก็อยากร้องไห้”
ผู้ให้การปรึกษา: “ตอนนี้ คุณมีความรูส้ กึ ทุกข์ใจ เพราะสงสารลูกและสับสน
					 ไม่รู้ว่า ควรจะทำอย่างไรดี”
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเกิดความเข้าใจ          
และได้ข้อมูลจากผู้รับการปรึกษาซึ่งจะนำไปสู่การสำรวจปัญหา เข้าใจถึงสาเหตุ
ความต้องการของผู้รับการปรึกษา ส่วนการตอบสนองต่อเรื่องราวที่ได้รับฟัง          
อย่างเหมาะสมจะช่วยกระตุน้ ให้ผรู้ บั การปรึกษามีกำลังใจและสามารถผ่อนคลาย
ภาวะอารมณ์ ความตึงเครียดได้
ทักษะการถาม
การถามที่ดีควรเป็นคำถามที่สื่อให้ผู้ตอบเข้าใจชัดเจนว่าผู้ถามต้องการ       
ถามอะไรและช่วยให้ผู้ตอบสามารถให้ข้อมูลได้มากที่สุดด้วยความสมัครใจ   โดย  
ไม่รสู้ กึ ว่าถูกคาดคัน้ หรือถูกตำหนิในสิง่ ทีต่ อบ ทักษะของการถามทีด่ ี มีดงั ต่อไปนี้
• ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาตอบได้อย่างอิสระและให้
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่
ตัวอย่าง
ผู้ให้การปรึกษา: “หลังจากที่ลูกทราบเรื่องการติดเชื้อแล้ว อะไรเป็นสิ่งที่
					 คุณรูส้ ึกกังวลมากที่สุดคะ”
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• ใช้คำถามปลายปิดเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น หรือตรวจสอบความ       
เข้าใจของทัง้ ผูร้ บั การปรึกษาและผูใ้ ห้การปรึกษาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
ตัวอย่าง
ผู้ให้การปรึกษา: “คุณรู้สึกกลัวว่าลูกจะเกลียดคุณใช่ไหมคะ ถ้าเขารู้ว่า
					 เขาได้รับเชื้อเอชไอวีมาจากคุณ”
•
•
•
•

ใช้คำถามเจาะลึกและทำความเข้าใจเพิม่ ขึน้ เพือ่ ตรวจสอบรายละเอียด
ให้เวลาทีเ่ พียงพอแก่ผรู้ บั การปรึกษาในการคิดหาคำตอบ
หลีกเลีย่ งคำถามนำทีจ่ ะทำให้ผตู้ อบต้องตอบตามการชักนำของผูถ้ าม
หลีกเลีย่ งการถามหลายๆ คำถามพร้อมกัน

การใช้ลกั ษณะคำถามทีเ่ หมาะสมและถูกช่วงเวลาจะช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษา     
เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา โดยค้นพบถึงสาเหตุและ
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของตนเอง เข้าใจถึงความต้องการของผูร้ บั การปรึกษาเอง รวมถึง  
ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ผลกระทบ ซึ่งจะ          
นำไปสูก่ ารตัดสินใจและการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับบริบทของผูร้ บั
การปรึกษาเอง
หลักการสือ่ สารกับเด็ก
การสื่อสารกับเด็กในกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กนั้นมี
วัตถุประสงค์เพือ่
• สร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้การปรึกษากับเด็ก
• ประเมินความเข้าใจ การรับรูเ้ รือ่ งภาวะสุขภาพของตัวเด็กเอง
• ประเมินสภาวะจิตใจและสังคมของเด็ก
• ค้นหาปัญหาทีเ่ ด็กกำลังเผชิญอยู่
• ให้ขอ้ มูลทีเ่ ด็กต้องการ ตามพัฒนาการการรับรูข้ องเด็ก
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การสื่อสารกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมบุคลากรผู้ให้การดูแลรักษา
และผู้ดูแลเด็ก ควรต้องคำนึงถึงพัฒนาการและการรับรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย
กล่าวโดยสังเขปดังนี(16)
้
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
• รู้ว่าตัวเองไม่สบาย แต่อาจไม่เข้าใจตามสภาพความเป็นจริง แปล          
ความหมายความเจ็บป่วยผิดไปตามความคิดและจินตนาการของตน  
• ต้องการการดูแลใกล้ชิดจากผู้เลี้ยงดู   กังวลต่อการแยกจากและการ
ไปโรงพยาบาล
• มีความสามารถจำกัดในการพูดระบายความไม่สบายใจ แสดงความ
คับข้องใจด้วยอาการทางพฤติกรรม  เช่น หงุดหงิด งอแง ก้าวร้าว ร้องกลัว
• ยังไม่เข้าใจความหมายว่า การตายคือการจากไปอย่างถาวร แต่คดิ ว่าเป็น
เพียงการจากไปชั่วคราว
• ต้องการคำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย สามารถสอนให้ดูแล
ตัวเองได้บ้าง
เด็กอายุ 5-12 ปี
• เข้าใจ รูว้ า่ ตนเองป่วย เข้าใจแนวคิดเรือ่ งสาเหตุของโรค มีคำถามมากขึน้
ต้องการคำตอบ สามารถต่อรองกับหมอได้
• รูว้ า่ ต้องพึง่ ตัวเองในการดูแลตนเอง ภูมใิ จทีส่ ามารถทำอะไรได้ดว้ ยตนเอง
• เข้าใจว่าความหมายของความตาย กลัวตาย กลัวความทรมานจากการตาย
• มีความเข้าใจความเจ็บป่วยตามสภาพความเป็นจริง  ต้องการคำอธิบาย
สามารถคิดถึงอนาคต และวางแผนเกี่ยวกับอนาคตได้
• การอธิบายสิง่ ทีเ่ ป็นจริงผ่านรูปธรรม เด็กจะเข้าใจและเชือ่ มโยงได้ดี เช่น
การพูดคุยเรื่องสาเหตุความเจ็บป่วย โดยใช้ภาพประกอบที่เป็นระบบร่างกายจริง
แบบง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน เด็กจะรูส้ กึ สนุกและมีความเข้าใจดี สามารถพูดคุยความรูส้ กึ
ความกังวลได้โดยตรงหรือผ่านกิจกรรม เช่น การวาดภาพ เล่าเรื่อง
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เด็กอายุมากกว่า 12 ปี
• รู้สาเหตุของการเจ็บป่วย กังวลเกี่ยวกับภาพพจน์ของตน อาย กลัวถูก
รังเกียจ
• มีความเข้าใจลึกซึง้ ขึน้ เกีย่ วกับความเจ็บป่วย  ทำให้กงั วลในเรือ่ งทีไ่ ม่เคย
คิดกังวล เช่น เรื่องเกี่ยวกับอนาคต
• กังวลเรื่องความแตกต่างจากเพื่อน และการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อน
• ต้องการมีความเป็นตัวของตัวเอง   อาจแสดงอาการไม่รับฟังผู้ใหญ่  
มีความขัดแย้งกับผู้เลี้ยงดู
• ต้องการได้รับการเคารพสิทธิ  ความคิดเห็น  และการรักษาความลับ
• สามารถใช้คำพูดแสดงความรู้สึกได้ดี  เข้าใจเหตุผล  และร่วมวางแผน
การรักษาตนเองได้
• สามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ โดยสื่อสารโดยตรงกับเด็ก หรือผ่าน  
กลุม่ เพือ่ นวัยเดียวกันให้ทำกิจกรรมร่วมกัน การพูดคุย หรือการใช้ความคิดวิเคราะห์
การวางแผนหรือความต้องการในอนาคต และต้องการได้รบั การรับฟังความคิดเห็น  
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาของตน
หลักการสือ่ สารกับเด็ก ทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาควรต้องคำนึงถึงในการพูดคุยสือ่ สาร
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
ยอมรับ เข้าใจ ไม่ทำให้เด็กอึดอัด แต่ตอ้ งออกมาจากใจซึง่ เด็กสามารถรับรูไ้ ด้ ระวัง
การพูดคุยที่จู่โจม ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินสถานการณ์ให้ได้
ใช้การฟังและการเงียบ
ควรฟังอย่างตัง้ ใจ เพือ่ ให้เข้าใจเด็กได้มากขึน้ สะท้อนกลับสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั เพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และตระหนักถึงความรูส้ กึ และอารมณ์ของเด็กขณะนัน้ ๆ
เสมอ การเงียบทีเ่ กิดประโยชน์ดา้ นบวก ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องมีทา่ ทีทสี่ นใจ ให้เวลา
กับเด็กเพื่อให้มีโอกาสคิด ทบทวน ตัดสินใจโดยไม่รีบร้อนหรือแสดงท่าทีคาดคั้น
มากเกินไป
บอกข้อมูลความจริง
ควรให้เหมาะสมกับการรับรู้ ความเข้าใจของเด็ก การไม่พดู ความจริงหรือให้
ข้อมูลที่ยากเกินความเข้าใจของเด็กอาจทำให้เด็กคาดเดาเอาเอง จะส่งผลให้เด็ก
เกิดความวิตกกังวล และไม่ไว้วางใจได้
ไม่ตัดสินใจหรือคิดแทนเด็ก
สร้างทัศนคติทางบวกในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีและการดำรงชีวิต
การสร้างความรู้สึกด้านบวกและการพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของ     
ผู้ป่วยเด็กเองจะช่วยให้เด็กมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป
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การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น ไม่ใช่เป็น
เพียงการแจ้งสภาวะการติดเชือ้ แต่เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัย
การเตรียมการและใช้เทคนิคการสื่อสารที่ดีหรือกระบวนการให้การปรึกษาที่           
เหมาะสมกับเด็กและผูด้ แู ลในแต่ละราย ตามหลักการให้ผรู้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง
โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาความเหมาะสมของเด็กและผู้ดูแล และแนะนำให้เข้า
รับบริการ
ได้แก่ การพิจารณาและตรวจสอบเบื้องต้นว่าเด็กรายใดที่เข้าข่ายควรเข้า
รับบริการเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี แล้วให้ข้อมูลผู้ดูแลเกี่ยวกับ
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก พร้อมกับเชิญชวนให้เข้ารับ
บริการ
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ขั้นตอนที่ 2: ประเมินและเตรียมความพร้อมของเด็กและผู้ดูแล
หลังจากพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าเด็กมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ของการเข้ารับบริการ และผู้ดูแลยินยอมเข้ารับบริการ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการ
ประเมินและเตรียมความพร้อมของเด็กและผูด้ แู ล โดยขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีต่ อ้ ง
ใช้กระบวนการให้การปรึกษาเพือ่ ประเมินเชิงลึกถึงความพร้อมของเด็ก ผูด้ แู ลและ
ครอบครัว รวมทั้งสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้อาจแยกออกได้เป็น 2 กระบวนการ
ย่อยดังนี้
1. การประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ดูแล
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
		 • ทราบข้อมูลสถานการณ์ ความสัมพันธ์ของเด็กกับผูด้ แู ล รวมถึงผูใ้ ห้
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ภายในครอบครัวของเด็ก
		 • ให้ผู้ดูแลได้ทบทวนความเข้าใจ ความต้องการ และเตรียมความ     
พร้อมของตนเองและเด็กในการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
		 • สำรวจปัญหา ความต้องการและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลตาม      
ความเหมาะสมก่อนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
2. การเตรียมความพร้อมของเด็ก
ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กและผู้ให้การปรึกษา      
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ทักษะการปรับตัว และแนวทางการแก้ไข   
ปัญหาของเด็กเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ทัง้ นีก้ ระบวนการทัง้ สองอาจทำไปพร้อมๆ กันหรือคนละเวลา ตามลำดับ
ก่อนหรือหลังแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์และในแต่ละสถานที่
เช่น อาจเริ่มจากการประเมินผู้ดูแลก่อนแล้วจึงค่อยช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็กเมือ่ ผูด้ แู ลพร้อมและยินยอม หรืออาจเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการให้การปรึกษาผู้ดูแล ทั้งนี้การพูดคุยกับเด็กจะต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เป็นการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ
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หรือกระตุ้นให้เด็กสงสัยการวินิจฉัยโรคของตนเอง ในขณะที่ผู้ดูแลยังไม่พร้อมที่
จะให้มีการเปิดเผย โดยผู้ให้การปรึกษาควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือประเมินการ
รับรูข้ องเด็กเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยโรคหรือสาเหตุของการกินยาและการมาโรงพยาบาล
ของเด็ก
ขั้นตอนที่ 3: แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
หลังจากที่ผู้ดูแลและเด็กได้รับการปรึกษาเพื่อเตรียมเปิดเผยสภาวะการ
ติดเชื้อในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ผู้ดูแลอาจตัดสินใจเปิดเผยแก่เด็กด้วยตนเองที่บ้าน     
หรืออาจต้องการให้มกี ารแจ้งทีโ่ รงพยาบาล โดยผูด้ แู ลสามารถทีจ่ ะเลือกเป็นผูแ้ จ้ง
ด้วยตนเองโดยมีผู้ให้การปรึกษาช่วย หรือเลือกให้ผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้แจ้งเด็ก    
ไม่วา่ จะเป็นแบบใดก็ตามควรจัดให้มกี ารนัดพูดคุย เพือ่ การแจ้งสภาวะการติดเชือ้
แก่เด็กทีม่ รี ปู แบบชัดเจนโดยมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้การปรึกษาร่วมด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
• เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วยของเด็ก รวมทั้งความสงสัยหรือการได้รับการบอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ
การติดเชื้อเอชไอวี
• เพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กให้เด็กรับทราบ
• เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเรือ่ งโรค สภาวะสุขภาพ และการดูแลตนเองจาก
บุคลากรทางการแพทย์
• เพือ่ ประเมินและช่วยเหลือสภาวะจิตใจของผูด้ แู ลและเด็กภายหลังจาก
การเปิดเผย
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ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและประเมินผล
หลังจากได้มกี ารเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กแล้ว จะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• สำรวจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้
ในเด็กและ ผู้ดูแล
• สำรวจการรับรู้สภาวะสุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพตนเองของเด็ก
• หาแนวทางการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนเด็กและผู้ดูแลภายหลัง
การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
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แผนภูมทิ 1่ี : ขัน้ ตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก
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ในขั้นตอนแรกของกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก   
ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเด็กและผู้ดูแล ตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนด และให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นแก่ผดู้ แู ลในเรือ่ งบริการให้การปรึกษาเกีย่ วกับการ
เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก เกณฑ์ในการเข้ารับบริการนี้อาจมีการ  
กำหนดที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะใช้   
สภาวะสุขภาพทั้งของผู้ดูแลและเด็ก พิจารณาร่วมกับระดับการรับรู้ของเด็กเป็น
เกณฑ์เบื้องต้น เช่น เด็กที่เข้าสู่กระบวนการต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ผู้ดูแลและ
เด็กไม่มีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรง เด็กไม่มีภาวะปัญญาอ่อนขั้นรุนแรง  
หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
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การให้การปรึกษากับผูด้ แู ลเพือ่ แนะนำบริการ ควรดำเนินการตามกระบวนการ
ให้การปรึกษาคือ สร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ตกลงบริการเพือ่ ให้ผดู้ แู ล
ได้เตรียมตัว แล้วจึงเริ่มเข้าสู่การสำรวจข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
สภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก และช่วยให้ผดู้ แู ลได้ทำความเข้าใจปัญหา ค้นหา
สาเหตุ ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง วางแผนแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจ
เลือกวิธี แล้วจึงยุตบิ ริการในแต่ละครัง้ ด้วยการสรุปสิง่ ทีไ่ ด้พดู คุย การตัดสินใจของ
ผูด้ แู ล และการนัดหมายเพือ่ ติดตามข้อมูลในครัง้ ต่อไป ในกระบวนการให้การปรึกษา
ควรยึดหลักทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ
ผู้ให้การปรึกษาควรแนะนำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอพูดคุย          
เกีย่ วกับสุขภาพของเด็กกับผูด้ แู ลตามลำพัง เพือ่ ให้ผดู้ แู ลมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการพูดคุย
ตัวอย่าง
“สวัสดีค่ะ/ครับ วันนี้ดิฉัน/ผม จะขอคุยเรื่องการรับรู้ของ (ชื่อเด็ก) เกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วยของเขาเอง ซึ่งตอนนี้อายุ .... ปีแล้ว ไม่ทราบว่าที่ผ่านมา
เขาเคยถามคุณ (ชื่อผู้ดูแล) ว่าเขาเจ็บป่วยเป็นอะไร หรือ เคยได้รับการบอก
แล้วหรือยังว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร”
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2. การให้ข้อมูล
ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการให้การปรึกษาเพื่อ       
เตรียมการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กให้ชัดเจน และควรให้โอกาส     
แก่ผู้ดูแลได้พิจารณาและซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลได้ตรงตามความ
ต้องการ เช่น รูปแบบบริการให้การปรึกษาหรือข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยฯ
ตัวอย่าง
“เด็กในคลินกิ ของเราหลายคนยังไม่ทราบเรือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวีของเขาเอง
และผู้ ดู แ ลก็ มั ก จะไม่ แ น่ ใ จว่ า ควรจะบอกความจริ ง แก่ เขาดี ห รื อ ไม่
หรือจะบอกอย่างไร ขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีบริการให้การปรึกษาแก่ผู้ดูแล
เพือ่ พูดคุยถึงข้อดีขอ้ เสียของการบอก และการเตรียมความพร้อมเพือ่ เปิดเผย
สภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีของเด็กแก่เด็ก หากผูด้ แู ลต้องการ คุณคิดอย่างไรคะ
กับบริการให้การปรึกษานี้”
3. การถาม
ผู้ให้การปรึกษาควรใช้ทักษะการถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการ
เข้ารับบริการโดยพิจารณาจากข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กและครอบครัว รวมทัง้ ประเมิน
ทัศนคติของผู้ดูแลและช่วยให้ผู้ดูแลได้พิจารณาข้อเท็จจริงและประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง เช่น ข้อดี ข้อเสียของการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
แก่เด็ก ข้อมูลที่ได้จากการถามนี้จะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาช่วยประเมินได้ว่า     
ควรจะเปิดเผยแก่เด็กเมื่อใด นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษาควรต้องประเมินความ         
เร่งด่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก ซึ่งต้อง
พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยเด็กและครอบครัวทีค่ วรเข้ารับบริการ เป็นกรณีเร่งด่วน
เมื่อมีข้อบ่งชี้ดังนี้
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1. เมื่อเด็กแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่ตนเป็นอย่างมาก
2. เมือ่ เด็กได้รบั ทราบสภาวะการติดเชือ้ ของตนโดยบังเอิญ หรือได้รบั การ
บอกโดยไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน
3. เมื่อเด็กไม่ร่วมมือในการรักษาหรือไม่ยอมกินยา
4. เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น และ/หรือมีพฤติกรรมทางเพศหรือความเสี่ยงอื่นๆ
ที่มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น
5. เมือ่ ผูด้ แู ลมีความต้องการเปิดเผย หรือมีความเครียดมากในการปกปิด
สภาวะการติดเชื้อของเด็ก
ตัวอย่าง
“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) มีภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือไม่”
“ขณะนี้คุณคิดว่าเด็กมีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง มีปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ หรือมีภาวะทางจิตเวชทีร่ นุ แรง เช่น มีพฤติกรรม
พยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่”
“ในบ้านมีใครบ้างที่ติดเชื้อ”
“ในบ้าน มีใครบ้างที่ทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็ก (และของผู้ดูแล)”
“เหตุผลที่คุณ (ชื่อผู้ดูแล) ยังไม่ได้บอกให้เด็กทราบเพราะอะไร”
“คุณคิดว่าการบอกเรือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร”
“ความร่วมมือในการกินยาและดูแลสุขภาพตนเองของเด็กเป็นอย่างไรบ้าง”
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4. การฟังและการตอบสนอง
การฟังด้วยความตัง้ ใจและตอบสนองโดยพยักหน้าเป็นระยะ การมองหน้า  
สบตาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ดูแลมีกำลังใจและผ่อนคลายความตึงเครียด และช่วยให้
ผู้ให้การปรึกษาได้รับทราบข้อมูลความต้องการเพียงพอในการตรวจสอบความ      
เหมาะสม และสามารถตอบสนองโดยให้ขอ้ มูลต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของ
ผูด้ แู ล โดยเฉพาะในประเด็นว่าควรเปิดเผยเมือ่ ใด และเปิดเผยโดยใครจึงจะมีความ
เหมาะสม
การพูดทวนหรือสรุปประเด็นการพูดคุยและการตัดสินใจของผูด้ แู ลจะช่วย
ให้ทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้ดูแลมีความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถวางแผนการ    
ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยหากพบว่าคุณสมบัติ
ของผูด้ แู ลหรือเด็กยังไม่เหมาะสมหรือผูด้ แู ลยังไม่ตอ้ งการรับบริการให้การปรึกษา
ผู้ให้การปรึกษาควรติดตามประเมินซ้ำเป็นระยะ หรืออาจนำประเด็นปัญหาเข้า    
ปรึกษาหารือในทีมเพือ่ วางแผนให้การช่วยเหลือหรือส่งต่อไปรับบริการทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
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แผนภูมทิ ่ี 2: ขัน้ ตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก

������� P 1-112.indd 32

18/12/2553 16:46:57

33

หลังจากพิจารณาความเหมาะสมของเด็กและผู้ดูแล และแนะนำให้เข้า
รับบริการแล้วขั้นตอนต่อไปคือ การสำรวจข้อมูลของผู้ดูแลและเด็กเพิ่มเติม เพื่อ
ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวและภาวะจิตสังคมของเด็กโดย
ผ่านมุมมองของผู้ดูแลและช่วยให้ผู้ดูแลได้ทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและ
ผู้ดูแลอย่างเหมาะสมในแต่ละราย อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมนี้เป็น      
ขั้นตอนที่ใช้เวลานานและแตกต่างกันมากน้อยในแต่ละราย โดยในบางรายอาจ
พูดคุยกันเพียง 1-2 ครั้ง ในขณะที่บางรายอาจต้องใช้เวลานานเป็นปี ขึ้นกับความ
พร้อมของผู้ดูแล เนื่องจากผู้ดูแลส่วนใหญ่มักจะมีความลังเลและกังวลว่าเด็กจะ   
ได้รบั ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการรับรูส้ ภาวะติดเชือ้ เอชไอวีของตน หรือได้รบั
ผลกระทบทางสังคมจากการที่เด็กไม่สามารถรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้(17)  
ซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรดำเนินการตามกระบวนการให้การปรึกษาโดยนำเทคนิค   
และทักษะการให้การปรึกษามาใช้ดังนี้
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1. การสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพเป็นทักษะทีส่ ำคัญ สำหรับการเริม่ กระบวนการให้การ
ปรึกษาทุกครั้ง ซึ่งทำได้โดยทักทายและสร้างบรรยากาศให้ผู้ดูแลรู้สึกผ่อนคลาย
เป็นกันเองและชี้แจงวัตถุประสงค์ รวมทั้งตกลงบริการของการให้การปรึกษา
ในครั้งนี้ด้วย
2. การให้ข้อมูล
การให้ขอ้ มูลในขัน้ ตอนนี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ช่วยให้ผดู้ แู ล
ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติของผู้ดูแลเอง และเป็นโอกาสที่ผู้ให้
การปรึกษาจะได้ช่วยปรับแก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลได้
ให้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องแก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนการ
ให้ขอ้ มูลใหม่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรให้ผดู้ แู ลได้ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้จากการพูดคุยในครัง้
ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ดูแลเตรียมตัวและรับข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่สับสน
ตัวอย่าง
“เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ล้วเราได้มกี ารพูดคุยกันเรือ่ งการบอกให้ (ชือ่ เด็ก) ทราบเรือ่ งการ
ติดเชือ้ เอชไอวีของเขา ดิฉนั /ผม ขอให้คณ
ุ ช่วยทบทวนเรือ่ งทีเ่ ราได้คยุ กันครัง้
ที่แล้วว่ามีอะไรบ้าง”
เมือ่ ผูด้ แู ลและผูใ้ ห้การปรึกษาได้ทบทวนข้อมูลร่วมกันแล้ว ผูใ้ ห้การปรึกษา
ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลตามความต้องการ หากผู้ดูแลยังไม่ทราบว่าตนเองต้องการ
ข้อมูลใดบ้าง ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจทบทวนข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการติดเชือ้ เอชไอวี โดยเริม่
ให้ขอ้ มูลใหม่หรือปรับแก้ไขข้อมูลทีย่ งั ไม่ถกู ต้องแก่ผดู้ แู ล ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การติดเชือ้ เอชไอวีซง่ึ เป็นไวรัสชนิดหนึง่ จะทำลายเม็ดเลือดขาวทีท่ ำหน้าที่
ป้องกันเชื้อโรคของร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคเอดส์
ได้
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2. วิธีการดูแลรักษาที่สำคัญคือ การกินยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัด การ
รักษาร่างกายให้แข็งแรง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
3. การติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน
โรคไต โรคหัวใจ ซึง่ ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมได้ ทำให้
ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและสามารถเติบโตได้ต่อไปใกล้เคียงกับคนปกติถ้าได้        
รับการรักษาที่เหมาะสมและกินยาถูกต้องสม่ำเสมอ
4. การติดต่อของเชื้อเอชไอวี เน้นว่าไม่มีการติดต่อในกิจกรรมปกติของ
ชีวิตประจำวัน การติดต่อ ได้แก่ 1) การมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชไอวี โดย
ไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย 2) การสัมผัสเลือดหรือน้ำเหลืองของผูต้ ดิ เชือ้ โดยตรง 3) ใช้เข็ม
ฉีดยาเสพติดชนิดเข้าเส้นเลือด และ 4) การถ่ายทอดเชือ้ จากแม่สลู่ กู ขณะตัง้ ครรภ์
คลอด หรือทางน้ำนมแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี
นอกจากนี้ ข้อมูลที่ผู้ให้การปรึกษาควรให้เพิ่มเติมเมื่อผู้ดูแลมีความพร้อม
และต้องการพูดคุยกับเด็ก คือปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลเมื่อได้รับทราบ
ข่าวร้าย เช่น การร้องไห้ เงียบ นิ่งเฉย ปฏิเสธ หรือแสดงท่าทางก้าวร้าว รวมถึง   
วิธกี ารสังเกตและช่วยเหลือเด็กหากเด็กมีปฏิกริ ยิ าดังกล่าว เพือ่ ให้ผดู้ แู ลได้เตรียม
ความพร้อมและมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเด็กรับทราบ
ข้อมูล
3. การถาม การฟังและการตอบสนอง
การถามเป็นหัวใจสำคัญในขัน้ ตอนนี้ เพือ่ ช่วยให้ผดู้ แู ลได้สำรวจและทบทวน
สภาวะทางอารมณ์ พฤติกรรม และการรับรู้เรื่องความเจ็บป่วยของเด็ก รวมถึง
ภาวะอารมณ์ ทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ดู แ ลเองต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ยของเด็ ก
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว การสื่อสารกับเด็ก และความเร่งด่วนของ
การเปิดเผยฯ
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การฟังและการตอบสนองอย่างเหมาะสมซึ่งผู้ให้การปรึกษาควรใช้การ       
สังเกตท่าทีการแสดงออกของผู้ดูแลด้วย ส่วนการตั้งคำถามควรใช้คำถามเปิด        
เพื่อให้ผู้ดูแลได้มีโอกาสแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและทัศนคติซึ่งจะช่วยให้      
ผูใ้ ห้การปรึกษามีขอ้ มูลมากพอทีจ่ ะนำมาวางแผนหรือปรับข้อมูลทีจ่ ะให้กบั ผูด้ แู ล
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป การตั้งคำถามควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลแวดล้อมของครอบครัว
• สัมพันธภาพภายในครอบครัว
• การช่วยเหลือเกื้อกูลภายในครอบครัว
• ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารกับเด็ก
ตัวอย่าง
“ขณะนี้ในครอบครัว มีสมาชิกอยู่รวมกันทั้งหมดกี่คน มีใครบ้าง”
“ใครเป็นผู้ดูแลและใกล้ชิดกับเด็กที่สุดในครอบครัว”
“เมื่ออยู่บ้านเด็กมักพูดคุยกับใครมากที่สุด”
“ปัจจุบันมีใครทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็กบ้าง” (ที่บ้าน ภายในครอบครัว
ชุมชน หรือโรงเรียน)
“ปัจจุบันมีใครบ้างที่ทราบเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีของตัวคุณ”
(กรณีผู้ดูแลติดเชื้อเช่นกัน)
2. ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ การจัดการกับปัญหาหรือความเครียดของเด็ก
ตัวอย่าง
“เด็กมีอุปนิสัยอย่างไร”
“เมื่อเด็กเครียด หรือไม่สบายใจจะแสดงออกอย่างไร”
“ผูด้ แู ลทราบได้อย่างไรว่าเด็กกำลังรูส้ กึ ไม่ชอบ หรือไม่พอใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ”
“เมื่อเด็กมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไร เขาทำอย่างไร”
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3. การกินยาต้านไวรัสและการดูแลสุขภาพของเด็ก
ตัวอย่าง
“เด็กมีปัญหาการกินยาหรือไม่ อย่างไร”
“ขณะนี้ใครเป็นผู้ดูแลเรื่องการมาตรวจตามนัดและการกินยาของเด็ก”
“ในช่วงที่ผ่านมาเด็กมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง”
“เด็กทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลากินยา”
“เด็กเคยบ่นหรือมีท่าทางว่าเบื่อการกินยาบ้างหรือไม่ อย่างไร”
4. การรับรูข้ องเด็กเกีย่ วกับความเจ็บป่วยของตนเอง การสือ่ สารเรือ่ งสุขภาพของ
เด็กในครอบครัว และแนวโน้มความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดเผยสภาวะการ
ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
ตัวอย่าง
“คุณคิดว่าเด็กทราบเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองหรือไม่ อย่างไร”
“เคยมีเหตุการณ์หรือคำถามที่แสดงว่าเด็กสงสัยว่าเขาติดเชื้อหรือไม่”
“ในครอบครัวเคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กกับเด็กหรือไม่
อย่างไร”
“คุณคิดว่าเด็กพร้อมหรือไม่ที่จะได้รับการบอกในตอนนี้ มีอุปสรรคอะไร
เกี่ยวกับตัวเด็กที่จะทำให้การพูดคุยกับเด็กอาจจะมีปัญหา”
“มีอะไรที่คุณกังวลว่าจะทำให้เด็กยังไม่พร้อม”
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5. พัฒนาการด้านการเรียนรู้และสังคมของเด็ก รวมทั้งความสามารถของเด็ก
ในการสื่อสารและเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของเด็ก
ตัวอย่าง
“ขณะนี้เด็กเรียนชั้นอะไร ผลการเรียนเป็นอย่างไร”
“เด็กเคยมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาที่โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร”
“ครูที่โรงเรียนรายงานว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่โรงเรียน”
“เด็กเคยเล่าเรื่องที่หนักใจเมื่ออยู่ที่โรงเรียนหรือไม่”
6. ความรู้ ทัศนคติ และความกังวลของผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี
ตัวอย่าง
“คุณรู้สึกกังวลใจในการดูแลเด็กหรือไม่ อย่างไร”
“เมื่อพูดถึงเรื่องเอชไอวีที่เด็กเป็นคุณรู้สึกอย่างไร”
“คุณเข้าใจว่าการติดเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์ต่างกันหรือไม่ อย่างไร”
“คุณเข้าใจว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อกันได้อย่างไรบ้าง”
“มีอะไรบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกยังไม่มั่นใจในการดูแลเด็ก”
“มีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม”
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7. ความคาดหวังและความกังวลของผู้ดูแลต่อการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็ก รวมทั้งการวางแผนในอนาคตสำหรับเด็ก
ตัวอย่าง
“คุณคิดว่าการเปิดเผยเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กจะมีข้อดีอย่างไรบ้าง”
“คุณกังวลว่าถ้าบอกเด็กไปแล้วจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง”
“คุ ณ คิ ด ว่ า เด็ ก จะสามารถเก็ บ เรื่ อ งการติ ด เชื้ อ เป็ น ความลั บ ได้ ห รื อ ไม่
อย่างไร”
“คุณเคยวางแผนเพื่อเปิดเผยสภาวะติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กว่าอย่างไร”
“ข้อมูลที่คุณคิดว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยกับเด็กในวันที่เปิดเผยสภาวะติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็กคืออะไร”
“คุณพร้อมไหมที่จะมีการดำเนินการในการแจ้งสภาวะติดเชื้อแก่เด็ก มีอะไร
ที่คุณยังรู้สึกกังวลอีกบ้าง”
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สำหรับประเด็นความรูส้ กึ ความคาดหวังของผูด้ แู ลนัน้ ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจ
จำเป็นต้องใช้การถามเพื่อช่วยผู้ดูแลให้สามารถพูดถึงความกลัวหรือความกังวล
ของตนที่อาจไม่กล้าพูดออกมา โดยยกตัวอย่างความกังวลที่พบได้บ่อยของผู้ดูแล
อื่น(18) และในขณะเดียวกัน ควรช่วยให้ผู้ดูแลหาทางแก้ไขหากมีปัญหานั้นๆ
เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่าง
“พ่อแม่ส่วนใหญ่มักมีความกลัวและกังวลต่อการที่เด็กจะรู้สภาวะการติด
เชื้อของตนเอง เช่น กลัวว่าเด็กถึงขั้นคิดสั้น หรือโกรธที่ติดเชื้อมาจากแม่
คุณเคยคิด กลัวในสิ่งเหล่านี้บ้างไหม”
“คุณกังวลหรือไม่วา่ (ชือ่ เด็ก) จะไม่สามารถรักษาความลับ ทำให้คนอืน่ รูเ้ รือ่ ง
การติดเชื้อของคุณด้วย”
“เป็นไปได้ที่ (ชื่อเด็ก) จะร้องไห้เสียใจเมื่อทราบ ที่ผ่านๆ มาเวลาที่เขามีเรื่อง
เสียใจ คุณช่วยเขาได้อย่างไร”
เมื่อผู้ให้การปรึกษาได้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ แล้ว ควรให้ผู้ดูแลได้มีเวลา
ทบทวน ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงให้ผู้ดูแลพิจารณาถึงความพร้อม
ในการแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก หากผู้ดูแลยังไม่พร้อมก็ไม่ควรเร่งรัด แต่ควร
ให้การช่วยเหลือแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ดูแลไม่พร้อมด้วยการนัดมาพูดคุยอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลตามความต้องการสำหรับการแก้ปัญหาที่เป็น   
สาเหตุความวิตกกังวลและความไม่พร้อมของผู้ดูแลเช่น ปัญหาเศรษฐกิจและ       
ช่วยให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือได้พดู คุยกับกลุม่ ผูด้ แู ลเด็กโรคเดียวกันในคลินกิ แล้วจึงทำการประเมินซ้ำ
เป็นระยะจนกว่าผู้ดูแลจะมีความพร้อม
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อย่างไรก็ตาม การประเมินและตัดสินใจว่าเด็กพร้อมหรือไม่นั้นมิใช่อยู่ที่
ผู้ให้การปรึกษา แต่อยู่ที่ผู้ดูแลซึ่งเป็นบุคคลหลักที่สำคัญในการตัดสินใจว่าเด็ก
และตนเองพร้อมหรือไม่อย่างไร ส่วนผู้ให้การปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้การช่วยเหลือ
สะท้อนมุมมองในด้านต่างๆ ที่เป็นไปตามบริบทของผู้รับบริการให้มีความชัดเจน
มากขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้รับบริการต่อไป
การช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
เมื่อผู้ดูแลมีความพร้อมแล้ว ควรมีการเตรียมให้เด็กมีความพร้อมที่จะรับ
ทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีด้วย ทั้งนี้อาจทำโดยการนัดหมายพูดคุยกับเด็ก   
ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประเมินผู้ดูแลแล้ว อย่างไรก็ตามในการพูดคุยกับเด็ก
ควรหลีกเลี่ยงการซักถามการรับรู้สภาวะสุขภาพของเด็กหรือการพูดถึงการ
ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจหรือกระตุ้นให้เด็กสงสัย   
และกังวลก่อนที่จะถึงวันที่จะทำการเปิดเผยจริง
ในการเตรียมความพร้อมของเด็กนั้น ผู้ให้การปรึกษาและทีมบุคลากรที่     
เกี่ยวข้องควรช่วยพิจารณาและเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
โดยหลักการให้การปรึกษา การสือ่ สารกับเด็กและความเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก
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
ตัวอย่าง
“วันนี้ได้ขออนุญาตคุณ (ชื่อผู้ดูแล) แล้วว่าจะขอคุยกับหนู รู้สึกดีใจที่ได้มี
โอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้น”
“ เวลาว่างหนูชอบทำอะไร”
“ที่โรงเรียน มีเพื่อนสนิทที่ชอบเล่นด้วยกันกี่คน”
“ในบ้านหนูอยู่กันกี่คน มีใครบ้าง”
“พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหนูมีเพื่อนกี่คน”
2. ประเมินความสามารถในการจัดการต่อความเครียดโดยทัว่ ไปของเด็ก
ผู้ให้การปรึกษาสามารถประเมินความพร้อมของเด็ก และเสริมพลังให้เด็ก
ในการเผชิญต่อความเครียด โดยเริม่ จากการชวนเด็กพูดคุย โดยเริม่ จากประสบการณ์
ต่างๆ ของเด็กที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน หรือในเรื่องสุขภาพร่างกายโดย    
ทั่วๆ ไป ผู้ให้การปรึกษาควรสนับสนุนหรือเสริมแรงใจให้เด็กได้บอกเล่าความคิด
ของเขาออกมา เพื่อช่วยให้เด็กมีความรู้สึกสะดวกใจที่จะบอกเล่าหรือพูดคุยเรื่อง
ที่ยากลำบากของเขาออกมา
ตัวอย่าง
“หนูลองเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหม... เวลามีปัญหา หนูมีวิธีการ
จัดการอย่างไรบ้าง”
“หนูบอกว่า บางครัง้ เพือ่ นชอบล้อเลียน ลองเล่าให้ฟงั หน่อยได้ไหมว่า หนูทำอย่างไร
เวลามีเพื่อนมาล้อเลียน ...และวิธีการนี้ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง”
“เวลาทีห่ นูมเี รือ่ งกังวลเกีย่ วกับอะไรบางอย่าง หนูมกั จะไปพูดคุยให้ใครฟัง”
“หนูสะดวกใจไหม เวลาที่จะถามคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของหนู”
“ตอนนี้หนูเริ่มโตขึ้นแล้ว มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่หนูคุยได้เคยคุยกับคุณแม่
เช่น เคยคุยกับคุณแม่เรื่องการเป็นวัยรุ่นและการที่จะมีแฟน บ่อยแค่ไหน”
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3. ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการสื่อสาร
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรช่วยให้เด็กมีความพร้อมสำหรับการสือ่ สารในวันทีจ่ ะมี
การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ ซึง่ นอกจากจะทำโดยการสร้างความคุน้ เคยด้วยการ
พูดคุยและทำกิจกรรมกับเด็กดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจใช้การตัง้ คำถาม
เพิ่มเติมเพื่อให้เด็กสามารถพูดและตอบแสดงความคิดเห็น หรือระบายความไม่
สบายใจ ทั้งนี้อาจใช้การวาดรูปหรือใช้สื่อที่เป็นแผ่นภาพตามตัวอย่างด้านล่างนี้
ช่วยในการสื่อสารของเด็ก
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ตัวอย่าง
“หนูได้รับมอบหมายให้ช่วยทำอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน”
“หนูชอบทำอะไรตอนพักกลางวันที่โรงเรียน”
“เวลาเบื่อๆ หรือรู้สึกเศร้า เสียใจหนูทำอย่างไร”
“เรื่องนี้คงทำให้หนูรู้สึกไม่สบายใจ ช่วยบอกหน่อยซิคะว่าตอนนี้ความไม่
สบายใจ หนูอยู่ที่ระดับไหนถ้ามีตัวเลขจาก 1-10 ให้ 1 เท่ากับเล็กน้อย และ
10 เท่ากับมากที่สุด”
นอกจากนี้ ผู้ให้การปรึกษาควรใช้การฟังอย่างตั้งใจและการตอบสนองที่
เหมาะสม เช่น การสบตาด้วยความรู้สึกเมตตาและเป็นมิตร เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อน
คลายและมีความมั่นใจที่จะสื่อสารกับผู้ให้การปรึกษามากขึ้น ผู้ให้การปรึกษา      
ควรให้โอกาสเด็กได้มีเวลาทบทวนคำตอบหรือสิ่งที่ต้องการเล่า การใช้ความเงียบ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยสีหน้า ท่าทาง ที่ไม่เร่งรัด และไม่ควรจ้องมองอย่าง
รอคำตอบหรือคาดคั้นจนเกินไป การสรุปทวนข้อความที่เด็กเพิ่งเล่าจบไปเป็น      
การทำความเข้าใจในข้อมูลและช่วยให้รบั ทราบว่าผูใ้ ห้การปรึกษารับฟังอย่างตัง้ ใจ
ทำให้เด็กมีความพร้อมที่จะพูดคุยมากขึ้น
ตัวอย่าง
“... ทีห่ นูเงียบไป หนูรสู้ กึ หรือคิดอย่างไรกับเรือ่ งทีเ่ ราคุยกัน ช่วยเล่าให้ฟงั หน่อย
ได้ไหมคะ”
ถึงแม้วา่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรหลีกเลีย่ งการพูดคุยถึงเรือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวี
ในขั้นตอนนี้ แต่ในกรณีที่เด็กได้แสดงว่าตนสงสัยหรือมีการรับรู้เรื่องการติดเชื้อ  
เอชไอวีบ้างแล้ว ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินเพิ่มเติมว่าเด็กมีการรับรู้มาอย่างไร
และมีความรูส้ กึ อย่างไร หากข้อมูลเกีย่ วกับการติดเชือ้ เอชไอวีทเี่ ด็กได้รบั รูม้ าเป็น
สิ่งที่น่ากลัว ผู้ให้การปรึกษาควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็กทันที ในขณะเดียวกัน   
ผู้ให้การปรึกษาควรพูดคุยกับผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ดูแลได้ทราบถึงการรับรู้ของเด็ก และ
พิจารณาดำเนินการเปิดเผยเป็นกรณีเร่งด่วน
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การวางแผนเรื่องการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก
หลังจากที่ได้มีการประเมินว่าทั้งผู้ดแู ลและเด็กมีความพร้อม และผูด้ ูแลได้
ตัดสินใจทีจ่ ะเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กแล้ว ผูใ้ ห้การปรึกษาควรวางแผน
ร่วมกับผูด้ แู ลเกีย่ วกับวิธกี ารเปิดเผยและนัดหมายเด็กและผูด้ แู ลเรือ่ งวัน/เวลาของ
การที่จะแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก ทั้งนี้ควรให้ผู้ดูแลเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้     
ผูใ้ ห้การปรึกษาเป็นผูแ้ จ้งหรือผูด้ แู ลจะเป็นผูแ้ จ้งสภาวะการติดเชือ้ แก่เด็กเอง โดยมี
ผูใ้ ห้การปรึกษาเป็นผูค้ อยช่วยเหลือสนับสนุน ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลต้องการทีจ่ ะดำเนิน
การพูดคุยเพื่อแจ้งสภาวะการติดเชื้อแก่เด็กเองที่บ้าน ผู้ให้การปรึกษาควรช่วยให้
ผูด้ แู ลได้ซกั ซ้อมวิธกี ารสือ่ สารและข้อมูลทีจ่ ะให้แก่เด็ก และควรสอบถามวัน เวลา
และสถานที่ รวมถึงการวางแผนในการพูดคุยกับเด็กให้ชดั เจนเพือ่ จะสามารถติดตาม
และประเมินผลต่อไป โดยประเด็นที่ควรเตรียมมีดังนี้
1. เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจของเด็กและ
ผู้ดูแล
2 เตรียมรูปแบบการพูดคุยให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการเฉพาะ  
ตัวของเด็ก เช่น ใช้สื่อ ภาพประกอบ
3. เตรียมเนื้อหาที่จะพูดคุย ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้
			 • การบอกให้เด็กทราบเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของเด็กเอง
			 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
			 • ความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี และการเป็นโรคเอดส์
			 • การดูแลสุขภาพตนเอง และการป้องกันการรับเชือ้ เพิม่ และถ่ายทอด
เชื้อสู่ผู้อื่น
			 • การรักษาความลับ
			 • พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ทำให้เกิดการรับเชื้อเพิ่มหรือถ่ายทอด
เชื้อสู่ผู้อื่น
4. เตรียมผูด้ แู ลในการตอบคำถามเด็ก โดยเฉพาะคำถามทีก่ ระทบความรูส้ กึ
เช่น สาเหตุการติดเชื้อ
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5. เตรียมผูด้ แู ลให้สามารถตอบสนองต่อปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ของเด็ก เช่น
เมื่อเด็กร้องไห้ หรือแสดงอาการโกรธ
6. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ให้การปรึกษาในกรณีฉุกเฉิน
ตัวอย่าง
“คุณคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะพูดคุยเรื่องนี้กับเด็ก”
“คุณจะเริ่มต้นคุยกับเด็กอย่างไร”
“ดิฉัน/ผม ขอทบทวนความเข้าใจเรื่องเอชไอวีกับคุณ (ชื่อผู้ดูแล) หน่อย
คุณเข้าใจว่า การติดเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์ต่างกันอย่างไร?”
“สมมติว่า ถ้าคุยกับเด็กแล้วเขาดูซึม หรือร้องไห้ คุณจะทำอย่างไร”
“ถ้าเด็กถามว่าเขาได้รับเชื้อมาจากไหน คุณจะตอบอย่างไร”
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้การปรึกษาควรนัดหมายผูด้ แู ล และเด็กให้กลับมาพูดคุย
กับผูใ้ ห้การปรึกษาและทีมแพทย์ทใี่ ห้การรักษาอีกครัง้ โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
เด็กได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดโอกาสให้เด็กได้สอบถามข้อสงสัย
หรือสิง่ ทีย่ งั ไม่ชดั เจน รวมทัง้ นัดหมายติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเด็ก
และครอบครัวภายหลังจากรับทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว
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แผนภูมทิ ่ี 3: ขัน้ ตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก
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หลังจากทีผ่ ดู้ แู ลตัดสินใจทีจ่ ะให้มกี ารเปิดเผยสภาวะติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก
และได้มกี ารเตรียมผูด้ แู ลและเด็กให้มคี วามพร้อมในการเปิดเผยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไป
ได้แก่ การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับ
เอชไอวีแก่เด็ก ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
แก่เด็ก สามารถทำโดยผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ดูแลอาจเป็นผู้แจ้งให้เด็กทราบด้วย
ตนเอง โดยมีผู้ให้การปรึกษาคอยช่วยเหลือสนับสนุน ในกรณีที่ผู้ดูแลเลือกที่จะ
เป็นผูแ้ จ้งแก่เด็กเอง โดยทีไ่ ม่มผี ใู้ ห้การปรึกษาอยูด่ ว้ ย กระบวนการให้การปรึกษา
ควรจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยเร็ว เพือ่ ทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาจะได้ทบทวนความเข้าใจ
ของเด็ก พร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ละให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านอารมณ์แก่เด็ก
ภายหลังการทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีจากผู้ดูแล
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การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้หมายถึง การบอกเรื่องสภาวะ
การติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การช่วยให้เด็กเข้าใจสภาวะ
ของโรคในทางบวก และให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว การกินยาต้านไวรัส
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น ซึ่งใน  
ขัน้ ตอนนีค้ วรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยผูใ้ ห้การปรึกษาควรมีสถานที่           
ที่จะใช้พูดคุยกับเด็กและผู้ดูแลอย่างมีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่สบาย          
และมีเวลาสำหรับการพูดคุยให้การปรึกษาอย่างเพียงพอ (อย่างน้อย 30 นาที)
ในบางสถานการณ์ อาจจะมีการนัดหมายวันเป็นพิเศษ สำหรับการแจ้งสภาวะการ
ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก นอกเหนือจากวันที่มาตามระบบบริการปกติ
การให้การปรึกษาเพือ่ แจ้งสภาวะการติดเชือ้ แก่เด็กในขัน้ ตอนนี้ มีองค์ประกอบ
ที่สำคัญ ได้แก่
• การประเมินการรับรู้ ความกังวล และทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับโรค
• การบอกเด็กให้รับรู้เรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตน
• การประเมินและจัดการอารมณ์หรือปฏิกิริยาของเด็กหลังทราบเรื่อง
สภาวะการติดเชื้อ
• การพูดคุยความหมายของการติดเชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะความแตกต่าง
ระหว่างการติดเชื้อเอชไอวีและการเป็นโรคเอดส์
• การให้ความรูด้ า้ นสุขภาพเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ อยูก่ บั เอชไอวี การปฏิบตั ติ วั
ความสำคัญของการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ และการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่น
• การพูดคุยวิธีการจัดการปัญหาและวิธีต่างๆ ในการเก็บรักษาความลับ
• การสนับสนุนให้เด็กกับผู้ดูแลมีการสื่อสารพูดคุยกัน
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การพูดคุยสื่อสารกับเด็กและผู้ดูแลในองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ให้การปรึกษาสามารถทำได้หลายวิธีและอาจเรียงลำดับเรื่องแตกต่างกันไปได้    
ในกระบวนการให้การปรึกษาแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การให้การปรึกษา
ในขณะนั้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของเด็ก
ต่อจากนีจ้ ะเป็นการนำเสนอ ข้อเสนอแนะสำหรับการพูดคุยให้การปรึกษา
ในแต่ละประเด็น โดยมีบทสนทนาเป็นตัวอย่างประกอบด้วย
การทบทวนการพูดคุยครั้งที่ผ่านมากับผู้ดูแล
ในกรณีทขี่ นั้ ตอนการแจ้งสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก ไม่ได้ทำต่อเนือ่ ง
จากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในทันทีหรือในวันเดียวกัน ผู้ให้การ
ปรึกษาควรมีการพูดคุยสัน้ ๆ กับผูด้ แู ลก่อนทีจ่ ะพูดคุยกับเด็ก เพือ่ ผูใ้ ห้การปรึกษา
จะได้ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นับตั้งแต่ที่พูดคุยให้การปรึกษากับ
ผู้ดูแลในครั้งที่ผ่านมาและเพื่อที่ผู้ให้การปรึกษาจะได้ทบทวนกระบวนการแจ้ง     
สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กกับผู้ดูแลอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลได้มีเวลาที่      
จะเตรียมตัวหรือมีโอกาสที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองและของเด็กด้วย
(ในกรณีที่มี)
ตัวอย่าง
“หลังจากทีเ่ ราคุยกันเมือ่ ครัง้ ทีแ่ ล้ว ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในครอบครัว
หรือไม่”
“หลังจากวันนั้น (ชื่อเด็ก) ได้ถามหรือได้มีการบอกเด็ก เรื่องการติดเชื้อของ
เขาแล้วหรือไม่”
“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) มีความกังวลหรือต้องการจะถามอะไรเพิ่มเติมก่อนที่เราจะ
คุยกับ (ชื่อเด็ก) ไหม”
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การเปิดประเด็นการสนทนากับเด็ก
ผู้ให้การปรึกษาควรเปิดประเด็นการสนทนาและสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก
และช่วยให้มีการสนทนาระหว่างผู้ดูแลและเด็ก
ตัวอย่าง
“สวัสดีจะ้ (ชือ่ เด็ก) คุณ (ชือ่ ผูด้ แู ล) ได้บอกหนูหรือเปล่าว่า ทีเ่ รามาพบกันวันนี้
เพราะอะไร”
“ที่เราขอคุยกับหนูวันนี้ เป็นเพราะคุณ (ชื่อผู้ดูแล) เห็นว่าหนูก็โตมากแล้ว
และน่าจะได้เข้าใจเรื่องการเจ็บป่วย ไม่สบายของตัวหนูเอง”
“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) ลองบอก (ชื่อเด็ก) ซิคะว่ามีอะไรที่คุณภูมิใจ และมีอะไรที่
เป็นห่วงเกี่ยวกับตัว (ชื่อเด็ก) บ้าง”
การประเมินการรับรู้เรื่องความเจ็บป่วยของเด็ก
ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินการรับรู้และความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยของตนเอง และการตอบสนองของเด็กในสิ่งที่เด็กเคยได้รับการบอกก่อน
ที่จะแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
ตัวอย่าง
“หนูเข้าใจเรือ่ งการเจ็บป่วยของหนูอย่างไร หนูบอกได้ไหมว่าหนูเป็นโรคอะไร
และเพราะอะไรถึงต้องกินยาทุกวัน”
“ตอนนีห้ นูกโ็ ตแล้ว หนูเคยถาม (ชือ่ ผูด้ แู ล) ไหมว่าหนูไม่สบายเป็นอะไร และ
(ชื่อผู้ดูแล) บอกหนูว่าอย่างไร”
“หนูอาจสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของหนู หรือเคยได้ยินใครพูดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ หนูช่วยบอกได้ไหมว่าหนูคิดว่าเป็นโรคอะไร”
“หมอบอกเรื่องการเจ็บป่วยของหนูว่าอย่างไร”
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การแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
ผู้ให้การปรึกษาควรพูดคุยเพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับอาการ
เจ็บป่วยของเขา ก่อนทีจ่ ะเปิดประเด็นการพูดคุยเพือ่ แจ้งสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวี
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรบอกสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่
ควรจะทำอย่างเร่งรีบ ควรจะเป็นไปในลักษณะการพูดให้กำลังใจ ให้เด็กได้มโี อกาส
ทำความเข้าใจ ถามคำถาม และแสดงความรูส้ กึ ของเด็กออกมา และผูใ้ ห้การปรึกษา
ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
ในกรณีทเี่ ด็กทราบหรือสงสัยว่าเขามีเชือ้ เอชไอวีอยูก่ อ่ นแล้ว  ผใู้ ห้การปรึกษา
อาจแจ้งสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กอย่างตรงไปตรงมาได้เลย หรืออาจเริม่ ต้น
พูดคุยในเรือ่ งทีเ่ ด็กเคยรับรูม้ า เช่น อธิบายความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับระบบภูมคิ มุ้ กัน
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ำของเด็ก ไวรัสที่เป็นสาเหตุทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ
และชื่อของไวรัส เป็นต้น
ตัวอย่าง
“เรากำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของหนู และสาเหตุที่หนูต้องกินยา
คิดว่าหนูโตพอที่จะรู้เรื่องนี้แล้ว หนูจะได้รู้ว่าจะต้องดูแลตนเองอย่างไร หนู
พร้อมที่จะรู้เรื่องนี้หรือยัง”
“หนูไม่สบายเพราะเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนูลดลง ทำให้หนูตอ้ งกินยาทุกวัน”
“เซลล์เม็ดเลือดขาวที่รู้จักกันในชื่อของซีดีโฟร์ เป็นเหมือนทหารในร่างกาย
ทีค่ อยต่อสูก้ บั เชือ้ โรคและทำให้หนูแข็งแรง ถ้ามีไม่เพียงพอก็จะทำให้หนูปว่ ย
ได้บ่อยๆ”
“มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่คอยทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว หนูมีเชื้อไวรัสชนิดนี้
ตั้งแต่เกิดและเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูมีเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ ยาที่หนูกินอยู่
จะช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้”
“ไวรัสนี้มีชื่อว่าเอชไอวี หนูเคยได้ยินชื่อนี้ไหม”
“หนูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หนูมีเชื้อนี้ตั้งแต่หนูเกิด”
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ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้การวาดรูปเพื่ออธิบายไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว
หรือใช้รปู ภาพ และหนังสือ เช่น หนังสือนิทาน “ไวรัสเดวีมอน” เพือ่ ช่วยให้เด็กเข้าใจ
เรือ่ งโรค ถ้าผูด้ แู ลเลือกทีจ่ ะเป็นผูแ้ จ้งสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก ผูใ้ ห้การปรึกษา
ควรช่วยซักซ้อมการพูดคุยและให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงอารมณ์ออกมา
ภายหลังจากเด็กได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ผู้ให้การ
ปรึกษาควรมีการหยุดเงียบชัว่ ขณะ เพือ่ ให้เด็กได้แสดงอารมณ์ออกมา ถ้าเด็กเงียบ
หรือปิดบังความรู้สึก ผู้ให้การปรึกษาสามารถช่วยเหลือโดยการแสดงความเข้าใจ
และช่วยให้เด็กได้ถามคำถามและเล่าความกังวลใจออกมา
ตัวอย่าง
“เป็นเรื่องที่ยากสำหรับหนูที่ทราบเรื่องนี้ ถึงตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไร”
“เป็นธรรมดาที่เมื่อทราบแล้วจะมีความกลัว เศร้า และโกรธ คุณ (ชื่อผู้ดูแล)
และ (ผู้ให้การปรึกษา) อยากรู้ว่าหนูรู้สึกอย่างไร”
“หนูอาจจะมีคำถามมากมายในใจ หนูอยากถามอะไรไหม”
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรประเมินความคิดเห็นและความเข้าใจผิดของเด็กทีอ่ าจ
มีต่อการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์  และช่วยสนับสนุนผู้ดูแลในการพูดคุยเกี่ยวกับ
ความกังวลของเด็ก เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ดูแลต่อไป
ตัวอย่าง
“ทราบว่าหนูกลัวจะตายจากเอชไอวี อยากให้หนูคดิ ทบทวนว่าหนูดแู ลสุขภาพ
ตนเองอย่างไร และตอนนีห้ นูมสี ขุ ภาพแข็งแรงไหม ถึงเราจะไม่สามารถรักษา
เชื้อไวรัสให้หายขาดได้ แต่เรามีการรักษาโรคนี้ ซึ่งได้ผลดี”
“คุณ (ชือ่ ผูด้ แู ล) กังวลเกีย่ วกับความรูส้ กึ ของหนู หนูอยากบอกความรูส้ กึ ของ
หนูในตอนนี้ หรืออยากถามคำถามไหม”
“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) อยากจะบอกอะไรกับ (ชื่อเด็ก) ตอนนี้ไหม”
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การให้ความรูเ้ กีย่ วกับไวรัสเอชไอวีและความแตกต่างระหว่างการติดเชือ้ เอชไอวี
และการเป็นโรคเอดส์
ภายหลังทีเ่ ด็กได้มโี อกาสแสดงปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์และได้รบั การช่วยเหลือ
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับไวรัสทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย
และวิธีการดูแลรักษาแก่เด็ก
โดยที่ “เอชไอวี” และ “เอดส์” อาจมีความหมายในทางลบแก่เด็ก ผู้ให้    
การปรึกษาควรมีการพูดคุยทำความความเข้าใจเกีย่ วกับความหมายของคำหล่านี้
แก่เด็กด้วย เด็กหลายคนอาจได้รบั รูม้ าว่า “เอดส์” เป็นโรคทีเ่ จ็บปวดทรมานพร้อม
กับการมีภาพต่างๆ ทีด่ นู า่ กลัว ซึง่ เป็นผลมาจากการรณรงค์ในช่วงแรกๆ ทีค่ วามรู้
เรือ่ งการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์มอี ยูอ่ ย่างจำกัด  ดังนัน้ เด็กควรได้รบั การบอก
และพูดคุยว่าการติดเชือ้ เอชไอวีไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องกลายเป็น โรคเอดส์
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรเน้นว่าเด็กทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและดูแลสุขภาพ  
ตนเองดี จะสามารถมีชีวิตได้ตามปกติและมีอนาคตที่ดี   โดยผู้ให้การปรึกษาอาจ
ให้เด็กดูรูปกราฟที่แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นของจำนวนเม็ดเลือดขาวภายหลัง
การรักษา (ดูภาพในหน้าถัดไป)
ตัวอย่าง
“อยากเล่าให้หนูฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี หนูรู้ไหมว่ามันทำให้คนไม่
สบายได้อย่างไร”
“เมือ่ เอชไอวีเข้าไปในร่างกายของคน ไวรัสนีจ้ ะเกาะทีเ่ ซลล์เม็ดเลือดขาวและ
กลายเป็นส่วนของเซลล์เหล่านัน้ และในทีส่ ดุ เอชไอวีกท็ ำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
ร่างกายจึงมีเซลล์เม็ดเลือดขาวน้อยเกินกว่าที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ยิ่งมี
จำนวนเม็ดเลือดขาวน้อย ก็ยิ่งจะทำให้คนเจ็บป่วยมากขึ้น”
“หนูอาจจะเคยได้ยนิ คำว่าเอดส์ หนูชว่ ยบอกหน่อยได้ไหมว่า หนูรอู้ ะไรเกีย่ วกับ
เอดส์บ้าง”
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ตัวอย่าง
“ถ้าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนนัน้ ต่ำมาก เขาก็จะไม่สบายได้งา่ ยเพราะ
ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอลง อาจลงท้ายด้วยการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรง กรณีนสี้ ามารถ
พูดได้ว่าคนคนนั้นมี “อาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือที่เรียกว่า เอดส์”
“การติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องเป็นเอดส์ ถ้าหนูกินยา
อย่างสม่ำเสมอ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวจะไม่ต่ำมากและหนูก็จะไม่กลาย
เป็นโรคเอดส์”
“เพราะเหตุนี้ หนูจึงจำเป็นต้องกินยาเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส และไวรัสก็จะไม่
ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู”
“เป็นสิง่ สำคัญทีต่ อ้ งตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาวอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
หนูยังคงแข็งแรงและไม่กลายเป็นโรคเอดส์”
“หมออยากให้หนูลองดูจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู จะเห็นว่าเซลล์
เม็ดเลือดขาวของหนูเพิม่ ขึน้ หลังจากที่หนูเริ่มกินยาและมันก็อยู่ในระดับที่ดี
ตั้งแต่นั้นมา”
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การเน้นความสำคัญของการกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
ผู้ให้การปรึกษาควรช่วยให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ในการรักษาด้วย           
ยาต้านไวรัสเพื่อใช้ฆ่าเชื้อไวรัสนั้น ยาไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสไปได้ทั้งหมด            
เด็กจำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และตลอดชีวิต  ผู้ให้การ
ปรึกษาอาจใช้การวาดรูปหรือให้ดภู าพต่างๆ (ดูในหน้าถัดไป) เพือ่ ช่วยอธิบายเด็ก
ให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ และเข้าใจหลักการสำคัญในเรือ่ งนี  ้ และเน้นว่าการเคร่งครัด
ในการกินยาต้านไวรัส ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันตัวเขาเข้าสูภ่ าวะการเป็นโรคเอดส์
แต่ยงั จะช่วยป้องกันการดือ้ ยาและการหาสูตรยาและตัวยาทีจ่ ะยากมากขึน้ พร้อมทัง้
ยกตัวอย่างโรคเรือ้ รังต่างๆ ทีต่ อ้ งมีการรักษาเป็นระยะยาวตลอดชีวติ เช่นเดียวกัน  
เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งอาจช่วยให้เด็กสามารถปรับใจยอมรับได้
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ตัวอย่าง
“แม้เราจะมียาทีส่ ามารถต่อต้านเชือ้ เอชไอวีได้ แต่เชือ้ เอชไอวีกไ็ ม่ได้หายไปไหน
คนที่มีเชื้อเอชไอวีต้องกินยาตลอดชีวิตของเขา”
“ยาเป็นเหมือนกรงสำหรับเชือ้ เอชไอวีทค่ี วบคุมเชือ้ ไวรัสและป้องกันการเพิม่
จำนวนของเชื้อไวรัส ถ้าหนูไม่กินยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เชื้อไวรัส
สามารถเปลี่ยนแปลงและหลบหนีออกจากกรง ทำให้ต้องกินยาตัวใหม่และ
จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ยากมากขึ้น”

(ภาพจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
“เป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะต้องมีการตรวจเชือ้ ไวรัส และควบคุมเชือ้ ให้อยูใ่ นระดับที่
ต่ำมากๆ จนตรวจไม่เจอตลอดเวลา แม้จะมียาที่ดีที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะ
รักษาโรคให้หายได้ เพราะเชือ้ ไวรัสแม้มจี ำนวนเหลือน้อย สามารถหลบซ่อนตัว
อยูภ่ ายในเซลล์ของเรา โดยทีย่ าก็ไม่สามารถทำลายได้ มันรอทีจ่ ะเพิม่ จำนวน
และเข้าโจมตีเมือ่ หนูหยุดกินยาหรือลืมกินยา จึงเป็นสิง่ สำคัญทีห่ นูตอ้ งกินยา
อย่างเคร่งครัดและตรงเวลาทุกวัน”
“การไม่กินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ยังอาจทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์
ทำให้การใช้ยาไม่ได้ผลอีกต่อไป ถ้าเกิดขึน้ จะเป็นเรือ่ งทีย่ ากทีจ่ ะหายาตัวใหม่
มาใช้รักษาให้ได้ผลดี”
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การพูดคุยเรื่องการปฏิบัติตัวและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
การที่เด็กจะปรับตัวให้ยอมรับสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนได้นั้น          
เด็กต้องมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและระมัดระวังในเรื่องการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ผู้ให้การปรึกษาอาจพูดคุยโดยการถามสิ่งที่เด็กได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ น จากนัน้ ให้ขอ้ มูลใหม่และแก้ไขความเข้าใจผิดทีเ่ ด็กมี นอกจากนีส้ ง่ิ สำคัญ
ที่ควรเน้นคือ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสสู่บุคคลอื่น
ตัวอย่าง
“เราคุยกันเรือ่ งทีห่ นูมเี ชือ้ ไวรัส หนูอาจจะเคยรูม้ าจากทีโ่ รงเรียนแล้วว่า เอชไอวี
สามารถถ่ายทอดจากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่ ได้ หนูชว่ ยบอกให้หมอฟังได้ไหมว่า
เอชไอวีตดิ ต่อกันได้อย่างไร”
“การถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นมีได้สามทาง ทางแรกโดยการสัมผัสเลือดหรือ
ของเหลวในร่างกายของคนที่มีเชื้อเอชไอวี ทางที่สองโดยการมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่มีเชื้อเอชไอวีโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และทางสุดท้ายโดยการติดต่อ
จากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์หรือการให้นมแม่”
“เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสจากเลือดของหนู หากหนูมีแผลเปิด
เลือดออก หนูต้องทำความสะอาดและปิดบาดแผลอย่างดี และต้องไม่ใช้
เข็มฉีดยาร่วมกับคนอืน่ ส่วนการติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ และจากแม่สลู่ กู
นั้นสามารถป้องกันได้” (ให้รายละเอียดข้อมูลตามความเหมาะสมกับเด็ก)
(กรณีเด็กผูห้ ญิง) “เมือ่ หนูมปี ระจำเดือน หนูควรรูว้ า่ ต้องจัดการกับผ้าอนามัย
ที่ใช้แล้วอย่างไร”
“หนูกังวลไหมว่าหนูจะนำเชื้อเอชไอวีไปให้คนที่บ้าน มีสามทางเท่านั้นที่
เอชไอวีจะติดต่อกันได้ ตามที่เราคุยกันแล้ว เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางกิจวัตร
ประจำวัน การกอด การสัมผัสหรือการทานข้าวด้วยกัน ตราบใดที่ไม่มีการ
สัมผัสเลือดหรือบาดแผล”
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กรณีทเี่ ป็นวัยรุน่ หรือเด็กมีวยั ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรทีจ่ ะพูดคุย
ในเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากการมีกิจกรรมทาง
เพศทีไ่ ม่ปลอดภัย โดยพิจารณาพูดคุยตามความเหมาะสม รวมทัง้ ผูใ้ ห้การปรึกษา
อาจสนับสนุนผู้ดูแลให้มีการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศกับเด็กด้วย
ตัวอย่าง
“เราคุยกันว่าเอชไอวีตดิ ต่อกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ หนูชว่ ยบอกว่าหนูรอู้ ะไร
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์บ้าง”
“หนูกังวลว่าหนูไม่สามารถแต่งงานเพราะหนูมีเชื้อเอชไอวีไหม”
(สำหรับผู้ดูแล) “คุณอยากจะบอกอะไร (ชื่อของเด็ก) เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม”
“การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรือ่ งปกติของคนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามรักกันและพร้อม
ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หรือตกลงจะแต่งงานกัน วัยรุ่นยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์
เพราะอาจไม่ได้เกิดจากความรักและความพร้อม และยังนำความยุ่งยากมา
สู่ชีวิตได้ เช่น ท้องโดยไม่พร้อม ติดโรคอื่นๆ ซ้ำมาอีก”
“(ชื่อผู้ดูแล) อาจเคยบอกให้หนูโตเป็นผู้ใหญ่ ก่อนที่จะมีแฟน เมื่อหนูโตขึ้น
หนูสามารถมีแฟนหรือแต่งงานเหมือนคนอืน่ ๆได้ สิง่ ทีห่ นูตอ้ งทำคือ ใช้ถงุ ยาง
อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแก่คู่
ของหนู และยังช่วยป้องกันการรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ด้วย
เมื่อหนูโตขึ้น เราจะคุยเรื่องนี้กับหนูและ (ผู้ดูแล) ต่อไป”
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การพูดคุยเรื่องที่มาของการติดเชื้อเอชไอวี
สำหรับเด็กบางคน อาจจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องที่มาของการติดเชื้อ
เอชไอวีของเด็ก เมื่อเด็กแสดงความสงสัยหรือผู้ดูแลที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงกังวล     
เกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กที่มีต่อเขา แม้ว่าการพูดคุยในประเด็นนี้อาจไม่มีความ
จำเป็น แต่สว่ นใหญ่พบว่าผูด้ แู ลและเด็กมีความรูส้ กึ โล่งใจภายหลังทีไ่ ด้มกี ารพูดคุย
ในเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผย ในกรณีที่เด็กมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงในการ         
รับรูว้ า่ เขาได้รบั เชือ้ ไวรัสเอชไอวีมาจากพ่อแม่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรช่วยพ่อแม่หรือ
ผูด้ แู ลแสดงความเสียใจออกมาให้เด็กได้รบั ทราบโดยตรง และช่วยให้เด็กได้เข้าใจ
และรับรู้ว่าพ่อแม่เองนั้นก็ไม่ได้ต้องการหรือไม่ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูก
ตัวอย่าง
“ตอนนี้เราคุยกันถึงวิธีการติดต่อของเชื้อเอชไอวี หนูมีคำถามหรือกังวลใจ
เกี่ยวกับการติดเชื้อของหนูไหม”
“หนูอยากถามคุณ (ผู้ดูแล) ไหมว่าหนูติดเชื้อนี้มาได้อย่างไร”
“คุณ (ชื่อผู้ดูแล) เคยบอกว่ากลัว (ชื่อเด็ก) จะโกรธหรือเกลียดคุณถ้ารู้ว่า
ติดเชื้อ ตอนนี้อยากถาม(ชื่อเด็ก) ไหมว่า รู้สึกอย่างนั้นหรือไม่”
การพูดคุยเรื่องการรักษาความลับ
ผู้ดูแลส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับของเด็ก ในเรื่องการมี
เชือ้ เอชไอวีของเด็กและของพ่อแม่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรสนับสนุนให้มกี ารพูดคุยใน
ประเด็นนี้ โดยพูดถึงบุคคลในครอบครัวที่ทราบเรื่องการติดเชื้อของเด็กและคนที่
สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการติดเชื้อของเด็กได้ สำหรับเด็กวัยรุ่น ผู้ให้การปรึกษา      
อาจให้การปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการเปิดเผยเรื่องการมีเชื้อ
เอชไอวีแก่คู่ของเขา
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ตัวอย่าง
“ถ้ามีใครถามหนูเรือ่ งการเจ็บป่วย หนูจะบอกเขาไหมว่าหนูตดิ เชือ้ เอชไอวี”
(สำหรับผูด้ แู ล) “ถ้ามีคนถามเรือ่ งนี้ คุณอยากจะให้ (ชือ่ เด็ก) บอกว่าอย่างไร”
“หนูอาจอยากพูดเรื่องการติดเชื้อกับคนที่หนูไว้ใจ แต่หนูไม่จำเป็นต้องบอก
ทุกคน นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของหนู หนูมีสิทธิ์ที่จะไม่บอกให้ใครรู้เรื่องนี้ แม้แต่
เพื่อนและคุณครู
“หนูถาม (ชือ่ ผูด้ แู ล) ได้วา่ มีใครรูเ้ รือ่ งการติดเชือ้ ของหนูแล้วบ้าง และหนูจะพูด
เรื่องนี้กับใครได้บ้าง”
“หนูและ (ผู้ดูแล) ควรเตรียมคำตอบไว้เมื่อต้องตอบคำถามคนอื่นเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยของหนู”
“เมื่อหนูโตพอและมีแฟน หนูควรคิดเรื่องการพูดคุยเรื่องการมีเชื้อเอชไอวี
ของหนูให้แฟนทราบ เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อหนูต้องการ สิ่งสำคัญมาก
ที่หนูควรทราบคือ ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์”
การสรุปประเด็นการพูดคุยและให้การช่วยเหลือ
ในช่วงท้ายของการพูดคุยผู้ให้การปรึกษาควรเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ดูแล
ได้ถามคำถามเพิ่มเติมหรือแสดงความกังวลใจที่มีออกมา เพื่อที่ผู้ให้การปรึกษา
จะได้ตอบคำถามและให้การช่วยเหลือ ผู้ให้การปรึกษาควรสรุปประเด็นสำคัญที่
ได้พดู คุยและทบทวนความเข้าใจของเด็กเรือ่ งการมีเชือ้ เอชไอวีและประเด็นต่างๆ
ที่สำคัญอีกครั้ง
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรแสดงความชืน่ ชมทัง้ เด็กและผูด้ แู ล ทีส่ ามารถพูดคุยใน
เรื่องที่ยากหรือลำบากใจและสนับสนุนให้มีทัศนคติด้านบวกในการมีชีวิตอยู่กับ
เอชไอวี ผู้ให้การปรึกษาควรบอกเด็กและผู้ดูแลได้ทราบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
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ของคนเราที่มักจะมีการแสดงอารมณ์เกิดขึ้นได้ ชั่วขณะหนึ่งหลังจากรับรู้เรื่อง    
การติดเชื้อ หากเด็กและ/หรือผู้ดูแล ต้องการความช่วยเหลือสามารถจะโทรศัพท์        
ติดต่อหรือมาพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาได้ต่อไป นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษาควร     
สนับสนุนให้เกิดการพูดคุยสือ่ สารกันอย่างต่อเนือ่ งระหว่างเด็กและผูด้ แู ล ก่อนปิด
การสนทนาผู้ให้การปรึกษาควรนัดหมายวัน/เวลากับเด็กและผู้ดูแล เพื่อติดตาม
และประเมินผลหลังการแจ้งสภาวะการติดเชื้อ รวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องการติดต่อ      
ขอความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน
ตัวอย่าง
“คุยถึงตรงนี้แล้วหนูมีอะไรที่กังวลหรือมีคำถามไหม”
“อยากให้สรุปสิง่ ทีเ่ ราคุยกันในวันนี้ หนูชว่ ยบอกว่าจะทำอย่างไรให้มสี ขุ ภาพ
ที่แข็งแรง มีวิธีไหนบ้างที่จะป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู่บุคคลอื่น”
“การติดเชือ้ เอชไอวี ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องเป็นโรคเอดส์ การกินยาอย่าง
สม่ำเสมอและเคร่งครัดจะทำให้หนูมสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงและใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ”
“ต้องขอแสดงความชื่นชมที่ทั้งคุณ (ผู้ดูแล) และ (ชื่อเด็ก) มีความกล้าหาญ
มากในการพูดคุยเรื่องที่ยากมากนี้ คุณ (ผู้ดูแล) ควรจะภูมิใจ (ชื่อเด็ก)
ที่เข้มแข็งและเข้าใจ และภูมิใจในตัวคุณ(ผู้ดูแล)ที่สามารถบอกเรื่องสำคัญนี้
แก่ (ชื่อเด็ก)”
“หลังจากที่หนูกลับบ้านไปหรือในช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ หนูอาจรู้สึกสับสน
กังวลใจ เศร้าหรือโกรธ ปฏิรยิ าทางอารมณ์เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ เวลา
ผ่านไปความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้จะลดลง ถ้าหนูมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วย หนูสามารถถาม (ผู้ดูแล) ได้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือและคุยกับหนู
ต่อไป เราจะนัดมาคุยกันอีกใน... สัปดาห์”
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แผนภูมทิ ่ี 4: ขัน้ ตอนและกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก
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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
การติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก การติดตามช่วงนีเ้ ป็นการประเมินเพือ่ ทบทวนความเข้าใจ
เกีย่ วกับสภาวะสุขภาพของเด็กเพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ และ
มีความสอดคล้องกับพัฒนาการหรือวัยที่เปลี่ยนไปของเด็ก
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การติดตามเด็กและผูด้ แู ลหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
• สำรวจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้
ในเด็กและผู้ดูแล
• สำรวจการรับรู้สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของเด็ก
• หาแนวทางการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนเด็กและผูด้ แู ล กรณีได้รบั
ผลกระทบภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น เด็ ก ภายหลั ง การเปิ ด เผยสภาวะการติ ด  
เชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
ผู้ให้การปรึกษาควรเริ่มต้นการพูดคุยเพื่อการติดตามและประเมินเด็ก
โดยใช้เทคนิคการให้การปรึกษา ดังเช่นขั้นตอนที่ผ่านมา ดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ
ผู้ให้การปรึกษากล่าวทักทาย แจ้งวัตถุประสงค์ และตกลงบริการกับเด็ก   
ก่อนที่จะเริ่มต้นการประเมินซึ่งจะรวมไปถึงการทบทวนสิ่งที่ได้คุยกันไปเมื่อครั้ง
ที่ผ่านมาด้วย
ตัวอย่าง
“เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ล้วเราคุยกันเรือ่ งสุขภาพของหนู และวันนีเ้ รานัดกันว่าจะทบทวน
สิ่งที่ได้คุยกัน”
“มีบางคำถามหรือบางประโยคทีห่ นูอาจจะไม่อยากพูดถึง แต่มนั ก็เป็นสิง่ จำเป็น
ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างเรา
หนูอาจเลือกใช้การเขียนหรืออ่านข้อความที่มีให้ แล้วเลือกที่ตรงกับความ
เข้าใจของหนูก็ได้”
“เราคงจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ 15-20 นาที ถ้าหนูพร้อมเราจะเริม่
คุยกันเลย”
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2. การให้ข้อมูล
การให้ขอ้ มูลในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการทบทวนแก้ไขข้อมูลทีอ่ าจเกิดจากการรับ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนในการพูดคุยครั้งก่อน หรือให้ข้อมูลใหม่ที่เด็กอาจต้องการ  
เพิ่มเติม โดยยึดหลักตามความต้องการของเด็ก ซึ่งจะพิจารณาจากคำถามหรือ
การตอบคำถามของเด็ก
3. การถาม
ในขัน้ ตอนนีอ้ าจต้องใช้ทกั ษะการถามเพือ่ ทบทวนและประเมินการรับข้อมูล
ทีเ่ ด็กได้รบั ไปในการพูดคุยครัง้ ก่อนว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผู้ให้การปรึกษาสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยคำถามควรครอบคลุมดังหัวข้อ
ต่อไปนี้
ประเมินการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ตัวอย่าง
“ช่วยเล่าเรื่องที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วหน่อยซิจ๊ะ”
“ตอนนีห้ นูเข้าใจว่าต้องพบคุณหมอตามนัด และกินยาอย่างสม่ำเสมอเพราะ....”
“หนูคิดว่าสุขภาพของหนูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง”
ประเมินความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเอชไอวีและเอดส์ ในประเด็นวิธกี าร
ติดต่อวิธีการป้องกันและวิธีการดูแลสุขภาพ
ตัวอย่าง
“เชื้อเอชไอวีกับเอดส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
“เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้าง”
“มีวิธีการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร”
“หนูจะทำอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง”

������� P 1-112.indd 67

18/12/2553 16:47:28

68

ให้ข้อมูลสุขภาพตนเองแก่ผู้อื่นและการรักษาความลับ
ตัวอย่าง
“หลังจากที่เราได้คุยกันไป หนูได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังต่อไหม”
“ถ้ามีใครมาถามว่าเป็นอะไร ทำไมหยุดเรียนบ่อย/ต้องกินยา/ ไปหาหมอบ่อยๆ
หนูจะบอกเขาว่าอย่างไร”
“ถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากๆ ของเรา จะเล่าให้เขาฟังไหม”
การเปลี่ ย นแปลงและการปรั บ ตั ว ด้ า นพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ
ภาวะอารมณ์ และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกินยาต้านไวรัส
ตัวอย่าง
“เมือ่ หนูได้รเู้ กีย่ วกับสภาวะสุขภาพของตนเองจากทีเ่ ราได้คยุ กันไป มีการดูแล
สุขภาพที่ต่างไปจากเดิมไหม”
“ตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวเอง/คนในครอบครัวและเพื่อน ช่วยเล่าให้
ฟังหน่อย”
“หนูคดิ อย่างไรบ้างกับการทีไ่ ด้รบั ทราบสภาวะสุขภาพและวิธกี ารดูแลตนเอง
ข้อมูลเหล่านีม้ ผี ลต่อความรูส้ กึ หรือการดูแลสุขภาพของหนูอย่างไร”
“ตอนนีห้ นูมวี ธิ กี ารดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้าง เหมือนหรือต่างไปจากเดิม
อย่างไร”
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แนวทางการติดตามและประเมินผู้ดแู ลภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
แก่เด็ก
นอกจากการติดตามและประเมินผลกับเด็ก ภายหลังการเปิดเผยสภาวะ
การติดเชือ้ เอชไอวีแล้ว จะต้องมีการประเมินผูด้ ูแลเด็กร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนือ่ งต่อไป และเนือ่ งจาก
ผู้ดูแลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กจึงสามารถให้ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ก่อนและหลังการเปิดเผยสภาวะติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็กได้อย่างชัดเจน โดยแนวทาง
ที่ควรพูดคุยกับผู้ดูแลจะประกอบด้วยการประเมินเด็กจากมุมมองของผู้ดูแลและ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้ดูแลเอง
1. การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก จากการสังเกตของผู้ดูแลเรื่องการ          
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเด็ก การกินยาต้านไวรัส
การปรับตัว ด้านอารมณ์และสังคม ความวิตกกังวลของเด็ก
ตัวอย่าง
“หลังจากที่ได้คุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว คุณคิดว่า (ชื่อเด็ก) มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง ในการดูแลตัวเอง/อารมณ์ความรู้สึก/สัมพันธภาพกับคนใน
ครอบครัวและเพื่อน”
2. การประเมินผู้ดูแล ควรครอบคลุม เรื่องความกังวล/กลัวของผู้ดูแล       
เกี่ยวกับตัวเด็ก สัมพันธภาพของเด็กกับผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว และการ
วางแผนในอนาคตสำหรับเด็ก
ตัวอย่าง
“หลังจากที่คุยกับเด็กไปเมื่อครั้งที่แล้ว คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง และมีอะไรที่ยัง
รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเด็กไหม”
“ในครอบครัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ที่เกิดจากการที่เราพูดคุยกับเด็ก
เรื่องสุขภาพของเขา”
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ตัวอย่าง
“จากทีเ่ ด็กทราบเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพของตนเองแล้ว เขาอาจจะดูแลตัวเอง
ได้ ดี ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ต้ อ งอาศั ย การดู แ ล และกำลั ง ใจจากผู้ ดู แ ล
ซึง่ เป็นสิง่ สำคัญมาก เมือ่ เขาเริม่ โตขึน้ ในช่วงของวัยรุน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ในหลายด้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามธรรมชาติของเขาทั้งทางร่างกาย และ
ภาวะอารมณ์ คุณคิดถึงอะไรบ้างทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลง เมือ่ เขาเริม่ โตขึน้ ”
สำหรับการประเมินในระยะ 6 เดือน หลังจากเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็กแล้วนัน้ เป็นช่วงเวลาทีเ่ ด็กควรจะมีการปรับตัวได้แล้วในระดับหนึง่
ผู้ให้การปรึกษาควรให้กำลังใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือตอบข้อสงสัยของผู้ดูแล      
และเด็ก และชวนให้เด็กและผูด้ แู ลได้วางแผนในอนาคตร่วมกันเช่น ด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพและแหล่งบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่
การคบเพื่อนต่างเพศ ความรับผิดชอบของเด็กต่อตนเอง หากพบว่าทั้งผู้ดูแล         
และเด็กต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม อาจนัดให้มีการพูดคุยเป็นกลุ่มกับผู้ดูแล            
และเด็กทีท่ ราบสภาวะสุขภาพตนเองทีม่ คี วามต้องการคล้ายคลึงกันหรือนัดหมาย
พูดคุยในครั้งต่อไป

������� P 1-112.indd 70

18/12/2553 16:47:30

71

สำหรับเด็กที่ยังเล็กมากหรืออายุน้อยกว่า 7 ปี อาจไม่สามารถเข้าใจอะไร
ได้ลึกซึ้ง แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยได้ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะไม่ได้
มีปัญหาที่จะต้องให้การปรึกษาเพื่อการแจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก แต่
บางกรณีก็จำเป็นที่จะต้องให้การปรึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็ก
เช่น เด็กมีความสงสัยเกีย่ วกับสุขภาพของตนเองอย่างมาก เด็กถูกเลือกปฏิบตั ิ หรือ
เด็กรู้สึกเบื่อไม่อยากกินยา
ผูใ้ ห้การปรึกษาจำเป็นต้องมีการพูดคุยกับผูด้ แู ลและเด็ก โดยการพูดคุยไม่
จำเป็นต้องบอกชือ่ โรคหรือรายละเอียดทัง้ หมดจึงอาจเรียกว่า เป็นการเปิดเผยการ
วินจิ ฉัยบางส่วนแก่เด็ก (Partial Disclosure) ซึง่ มีเป้าหมายทีจ่ ะให้เด็กเข้าใจว่าตน
มีโรคทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาโดยไม่จำเป็นต้องบอกชือ่ โรคว่า ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ดังนั้นการพูดคุยในกรณีนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1. สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยเด็กถึงความจำเป็นในการรักษาและความ  
ร่วมมือในการรักษา
2. ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลซึ่งอาจเกิดจากการรับข่าวสาร
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3. ส่งเสริมความรักและสัมพันธภาพในครอบครัว
การเปิดเผยการวินจิ ฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้ เป็นขัน้ ตอนทีด่ กี อ่ นทีจ่ ะไปสูก่ าร
แจ้งสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กในอนาคต และมีประโยชน์มากสำหรับเด็ก   
ที่มีอายุน้อยหรือยังไม่พร้อมที่จะรับทราบเกี่ยวกับสภาวะการติดเชื้อของตน ด้วย    
วิธนี ผี้ ดู้ แู ลสามารถพูดคุยและให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเด็ก
โดยที่ยังคงรักษาความลับเรื่องสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีไว้ก่อน (21) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่ให้แก่เด็กจะต้องมีความถูกต้องและชัดเจนด้วยเช่นกัน
ก่อนการพูดคุย ผู้ให้การปรึกษาควรมีเวลาเตรียมผู้ดูแลและเด็กเกี่ยวกับ    
ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนพูดคุย หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของเด็กและ            
ผู้ดูแลในภายหลัง การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้ยังดำเนินบนพื้นฐาน         
ของกระบวนการและทักษะการให้การปรึกษาซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วใน  
บทที่ผ่านมา หลังผ่านการพูดคุยแล้ว ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินการรับรู้และ
ความรูส้ กึ ของเด็ก เช่นเดียวกับกระบวนการแจ้งสภาวะการติดเชือ้ อย่างเต็มรูปแบบ
(Full Disclosure) และควรมีการติดตามความพร้อมของเด็กหรือผูด้ แู ลเป็นระยะ
เพื่อจัดการพูดคุยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่เด็กเมื่อผู้ดูแลหรือเด็กมีความพร้อม     
การเปิดเผยการวินจิ ฉัยบางส่วนแก่เด็ก (Partial Disclosure) สามารถดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นได้ในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การประเมินและการเตรียม
การเตรียมผู้ดูแล
1. การสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการนี้ นอกจากจะเป็นการทักทายและ   
สร้างบรรยากาศให้ผู้ดูแลรู้สึกผ่อนคลายเป็นกันเองแล้ว สิ่งสำคัญคือ การตกลง   
บริการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ดูแลว่าการพูดคุยกับเด็กและผู้ดูแลในครั้งนี้     
ไม่ใช่การบอกเด็กให้ทราบถึงชื่อโรค แต่เป็นการพูดคุยเพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความ     
จำเป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง หรือเพือ่ ลดความวิตกกังวลของเด็กจากการได้รบั
ข้อมูลคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดการคาดเดาไปในทางลบต่อสุขภาพตนเอง
2. การให้ข้อมูล
ผู้ให้การปรึกษาควรอธิบายให้ผู้ดูแลทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่จะพูดคุย
กับเด็ก นอกจากนีย้ งั ต้องอธิบายถึงผลดีหรือประโยชน์ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ หลังจากการ
พูดคุยกับเด็กในครั้งนี้ เช่น กรณีที่เด็กไม่กินยา หรือกินยาไม่สม่ำเสมอ การพูดคุย
ครัง้ นีอ้ าจช่วยให้เด็กมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการกินยา หรือตัง้ ใจกินยา
สม่ำเสมอมากขึ้น
3. การถาม การฟังและการตอบสนอง
ควรเป็นคำถามเปิดที่ให้ผู้ดูแลได้เล่าถึงสิ่งที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยง หรือปัญหาที่พบ เช่น ผู้ดูแลอาจไม่เห็น
เด็กกินยาทุกครั้งและพบว่ามียาเหลืออยู่เยอะ
นอกจากนีผ้ ใู้ ห้การปรึกษาควรประเมินสัมพันธภาพภายในครอบครัว ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาของเด็ก รวมทั้งแหล่งข้อมูลที่เด็กมักใช้ในการค้นหา
ข้อมูลที่สงสัย

������� P 1-112.indd 73

18/12/2553 16:47:33

74

การเตรียมเด็ก
การเตรียมเด็กในขัน้ ตอนนี้ เพือ่ ประเมินทักษะการสือ่ สารซึง่ สามารถนำไป
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/การถ่ายทอดเชือ้ --- สามารถดำเนินชีวติ ประจำวันตามปกติ   
จะไม่ติดต่อให้กับใครได้ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออก
ตัวอย่าง
“หนูเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เป็นมาตั้งแต่เกิด มันทำให้เม็ดเลือดขาวของ
หนูต่ำกว่าปกติ ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของหนูลดลง”
“โรคประจำตัวของหนูเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมได้
โดยการกินยาอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาทุกวัน”
“หนูสามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ โดยดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเหมาะสม
และกินยาให้ถูกต้อง ตรงเวลา”
“โรคของหนูจำเป็นต้องกินยาทุกวัน ตลอดไป หนูกจ็ ะแข็งแรงเป็นปกติ แต่ถา้
หนูกนิ ยาไม่ตรงเวลาหรือขาดยา หนูจะป่วยง่ายอาจต้องมานอนโรงพยาบาล
และอาจทำให้โรคดื้อยาได้”
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ตัวอย่าง
“นอกจากการกินยาและมาหาหมออย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย
การพักผ่อน และการกินอาหารให้ถูกหลักก็จะช่วยให้หนูมีร่างกายที่แข็งแรง
ด้วย”
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินหลังการเปิดเผยการวินจิ ฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้มีเพื่อ
ติดตามว่า ปัญหาทีท่ ำให้ตอ้ งมีการพูดคุยกับเด็กในครัง้ นีไ้ ด้รบั การแก้ไขให้หมดไป
หรือยัง และเป็นการติดตามและประเมินความพร้อมของเด็กและผูด้ แู ล เพือ่ เตรียม
การไปสู่ขั้นตอนการพูดคุยให้ข้อมูลแก่เด็กอย่างครบถ้วนต่อไป ซึ่งในระหว่างนีผ้ ้    ู
ให้การปรึกษาสามารถแนะนำให้ผดู้ แู ลเริม่ ใช้คำทีใ่ กล้เคียงกับการติดเชือ้ เอชไอวี เช่น
“ไวรัส” หรือ “ภูมคิ มุ้ กัน” เมือ่ พูดคุยกับเด็กถึงเรือ่ งความเจ็บป่วย เพือ่ ให้เด็กคุน้ เคย
และง่ายต่อการพูดคุยข้อมูลทั้งหมดในภายหลัง(22)
ดังที่กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทนี้ว่า การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก
(Partial Disclosure) เป็นทางเลือกที่ดีประการหนึ่งสำหรับผู้ดูแลหรือเด็กที่          
ยังไม่พร้อมในการพูดคุยข้อมูลทัง้ หมด โดยการเปิดเผยการวินจิ ฉัยบางส่วนแก่เด็กนี้
จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพของเขาไปเรื่อยๆ ทีละขั้นตอนตามลำดับ
พัฒนาการของเด็ก ในขณะเดียวกับที่ผู้ดูแลเองก็จะได้มีเวลาในการเตรียมความ
พร้อมของตนเอง จึงกล่าวได้วา่ เป็นกระบวนการทีด่ แี ละสำคัญสำหรับการช่วยเตรียม
ผู้ดูแลและเด็กเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กอย่างเต็ม
รูปแบบต่อไป
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1. เอชไอวี (HIV) คืออะไร
เอชไอวี เป็นเชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ ซึง่ สามารถก่อให้เกิดโรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
หรือโรคเอดส์ได้ และเป็นโรคที่เกิดในคนเท่านั้น โดยเชื้อเอชไอวีนี้จะทำลาย
เม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 (CD4) ซึง่ เป็นส่วนสำคัญในระบบภูมคิ มุ้ กันในการปกป้อง
ร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆ
2. การติดเชื้อเอชไอวี แตกต่างจากโรคเอดส์อย่างไร
ในระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ใหญ่มักไม่มีอาการผิดปกติเป็น
เวลาหลายปี ส่วนในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา มักมีการดำเนินโรคที่เร็วกว่า
ผูใ้ หญ่ เมือ่ ร่างกายติดเชือ้ เอชไอวี จะใช้เวลาหลายปีในการทำลายระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกาย จนกระทัง่ จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 ต่ำลงมาก ร่างกายไม่สามารถ
ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทำให้เกิดโรคฉวยโอกาสต่างๆ ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อ
ทีค่ นมีภมู คิ มุ้ กันปกติไม่เป็น เรียกภาวะนีว้ า่ “เอดส์” หรือ “โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง”
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ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวีจะไม่เป็นโรคเอดส์หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ถ้าได้รบั การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องเหมาะสม การรับรูข้ องคนทัว่ ไปเกีย่ วกับโรคเอดส์ คือ
โรคนีเ้ ป็นแล้วตาย คนทีเ่ ป็นโรคนีต้ อ้ งมีลกั ษณะทีน่ า่ กลัว เช่น มีตมุ่ พุพอง มีรอยดำ
ตามผิวหนัง รูปร่างผอมแห้ง แต่ความจริงแล้วผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีสามารถมีสขุ ภาพ
แข็งแรงได้เหมือนคนปกติ ดังนั้นจึงไม่ควรเรียกผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่า “เป็นเอดส์”
3. เอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ทางใดบ้าง
เชือ้ เอชไอวี สามารถพบได้ในเลือด น้ำอสุจิ สารคัดหลัง่ จากช่องคลอด และ
น้ำนมของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ผ่านทางเยื่อบุ หรือผิวหนังที่มี
บาดแผล ทำให้มโี อกาสติดเชือ้ เอชไอวีได้  โดยทัว่ ไปเชือ้ เอชไอวี เป็นเชือ้ ทีต่ ายง่าย
เมือ่ อยูน่ อกร่างกายคน จึงไม่ตดิ ต่อจากการทำกิจวัตรประจำวันทัว่ ไป เช่น การจับมือ
การกอดหรือการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้งยังไม่สามารถติดต่อ
ผ่านการถูกยุง หรือแมลงกัดได้  
การติดต่อมีได้ 3 ทางหลัก ดังนี้
1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถงุ ยางอนามัยกับผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ซึง่ เป็น
สาเหตุที่บ่อยและสำคัญที่สุด
2. การติดต่อทางเลือด โดยการใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา ร่วมกับผูท้ ี่
ติดเชื้อเอชไอวีหรือการได้รับเลือดจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี
3. การติดต่อจากมารดาสูท่ ารกในระหว่างตัง้ ครรภ์ ระหว่างการคลอด และ
การให้นมแม่
ในปัจจุบนั ได้มกี ารตรวจหาเชือ้ เอชไอวีในเลือดทีไ่ ด้รบั บริจาค ดังนัน้ โอกาส
ในการติดเชื้อเอชไอวี จากการได้รับเลือดหรือการเปลี่ยนถ่ายเลือดจึงน้อยมาก     
นอกจากนัน้ ยังมีการให้ยาในหญิงตัง้ ครรภ์เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ จากแม่สลู่ กู ทำให้
การติดเชื้อในเด็กรายใหม่มีจำนวนน้อยลง
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4. เราจะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อเอชไอวี
ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี จะมีอาการแสดงดังต่อไปนี้
อาการเล็กน้อย --- มี ตับ/ม้ามโต ผิวหนังอักเสบ เจ็บป่วยบ่อย
อาการปานกลาง --- ท้องเสียเรื้อรัง ฝ้าขาวจากเชื้อราในช่องปาก
อาการรุนแรง --- ติดเชือ้ ราในปอด เยือ่ หุม้ สมอง ซูบผอมมาก พัฒนาการช้า
อย่างไรก็ดี ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจไม่มีอาการใดๆ และมีสุขภาพแข็งแรงได้
เป็นเวลาหลายปี ดังนั้นการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี จึงเป็นวิธีเดียวที่จะ
วินิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างแน่นอน จึงควรทำการตรวจเลือดในผู้ที่มีอาการ
น่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น หรือกรณีทม่ี ปี ระวัตทิ อ่ี าจได้รบั เชือ้ ดังทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3
5. เราจะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร
		 • ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
		 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี    
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
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		 • หญิงที่ประสงค์จะตั้งครรภ์ หรือหญิงมีครรภ์ ควรได้รับการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี   หากพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี   การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี   
ในมารดาช่วงตัง้ ครรภ์และในทารกแรกเกิด ร่วมกับงดกินนมแม่  สามารถลดอัตรา
การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้เป็นอย่างมาก
6. โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรักษาได้หรือไม่
ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งสามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี     
จนทำให้ผู้ป่วยแข็งแรงใกล้เคียงกับคนปกติได้ แต่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาด
จึงจำเป็นต้องกินยารักษาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีก้ ารเริม่ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ต้องอยูใ่ น
ดุลยพินิจของแพทย์
การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา มีความสำคัญ
อย่างยิง่ เนือ่ งจากจะส่งผลให้มรี ะดับยาในกระแสเลือดสม่ำเสมอ สามารถลดจำนวน
เชือ้ ไวรัสเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาวะใดๆ ทีท่ ำให้ระดับยาในเลือดลดลง
เช่น การขาดยา กินยาไม่ตรงเวลา หรือไม่กินยาตามแพทย์สั่ง จะทำให้เชื้อไวรัส   
เอชไอวีสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้โรคต่างๆ กำเริบง่ายขึ้น     
การลดปริมาณไวรัสเอชไอวีให้น้อยที่สุด เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันการเข้าสู่ระยะ
เอดส์และการเสียชีวิต
นอกจากนี้ การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการ
เกิดภาวะดื้อยา ซึ่งถ้าเกิดภาวะดื้อยาแล้ว จะทำให้เหลือสูตรยาที่จะรักษาได้
มีจำนวนน้อยลง การกินยาสูตรแรกในการรักษาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีโอกาส
ประสบความสำเร็จในการรักษาระยะยาว
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การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึน้ ได้ เมือ่ มีปญ
ั หา
จากกินยาควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง และเนื่องจากยาต้านไวรัสเอชไอวี อาจมี
ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ได้ จึงไม่ควรซื้อยากินเอง และควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งที่ต้อง
ใช้ยาอื่นร่วมด้วย
นอกจากยาต้านไวรัสเอชไอวีแล้ว อาจมียาอื่นๆ ที่ต้องกิน เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 ของผู้ป่วย
7. ความสำคัญของการตรวจติดตามการรักษา
ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี แพทย์จะนัดตรวจติดตามการรักษา
เป็นระยะ เพือ่ ประเมินอาการทางร่างกายและผลข้างเคียงของยา จากการซักถาม
และตรวจร่างกาย สำหรับผู้ป่วยเด็กจะต้องมีการติดตามการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการร่วมด้วย นอกจากนัน้ จะมีการตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ เฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงของยา และเฝ้าติดตามการดำเนินโรค โดยตรวจดูระดับเม็ดเลือดขาว
ชนิดซีดี 4 และระดับเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลของ
การรักษา
เป้าหมายของการรักษา ผู้ป่วยควรมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 เพิ่มขึ้น
จนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด  
สำหรับผูป้ ว่ ยทีล่ ม้ เหลวในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะตรวจพบว่า มีระดับ
เชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น หรือไม่ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ     
หลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสระยะหนึ่งและต่อมาจะมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 ลดลง จนกระทัง่ มีอาการของภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง การมาติดตาม
การรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถเฝ้าระวังภาวะล้มเหลวจากการรักษาได้ ซึง่ จะ
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
		 • หลีกเลีย่ งยาเสพติด แหล่งอบายมุข และพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะนำพา
ไปสู่การใช้ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์
		 • หลีกเลี่ยงการรับเชื้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มเติม โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ทีม่ เี พศสัมพันธ์ แม้ในกรณีทคี่ นู่ อนติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ย ไม่ใช้แปรงสีฟนั หรือมีดโกน
ร่วมกับผู้อื่น
		 • เมือ่ มีบาดแผล เลือดออก ควรชำระล้างบาดแผล และปิดบาดแผลด้วย
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
		 • ของเล่นสำหรับเด็ก ควรจะทำจากพลาสติก ไม่มแี หลมคม และสามารถ
ล้างทำความสะอาดได้
		 • เมื่อเด็กเจ็บป่วย ควรพาไปพบแพทย์ และเมื่อมีคนในบ้านเจ็บป่วย
เป็นโรคติดต่อ หรือเด็กสัมผัสโรคที่อาจเป็นอันตรายได้ เช่น โรคอีสุกอีใส หัด   
วัณโรค ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
		 • ควรพาเด็กไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
		 • ก่อนจะรับวัคซีนใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
		 • เมือ่ มีบาดแผลเลือดออก หรือเริม่ มีประจำเดือนครัง้ แรก ควรสอนการดูแล
ทำความสะอาด และปิดแผล
		 • หลีกเลีย่ งการใช้มอื เปล่าสัมผัสเลือด น้ำเหลือง และน้ำมูกของเด็ก ควร
ใช้สิ่งปกป้องการสัมผัสโดยตรง เช่น ถุงมือ ถุงพลาสติก ผ้า กระดาษทิชชู เป็นต้น
10. การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
โดยปกติ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี จะไม่ถ่ายทอดเชื้อให้แก่ผู้ใกล้ชิด จึงไม่เป็น
อุปสรรคในการทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ ดังนัน้ แพทยสภาจึง
แนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อของเด็กให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่
ในกรณีที่อาจเกิดการสัมผัสเลือด หรือน้ำเหลืองโดยตรง เช่น เด็กกัดกัน เป็นต้น
เด็กเล็กที่ติดเชื้อเอชไอวี มักไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเอง เมื่อ        
เด็กโตขึ้นควรได้รับรู้การวินิจฉัยโรคของตนเอง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรค การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อที่เด็กจะได้มีการปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง
มีทัศนคติที่ดีต่อโรคที่ตนเป็นอยู่ เข้าใจถึงความจำเป็นในการกินยา ส่งผลให้มี
วินัยในการกินยามากขึ้น
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การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ ควรกระทำก่อนทีเ่ ด็กจะเข้าสูว่ ยั รุน่ และเริม่ มี
เพศสัมพันธ์ เพือ่ เป็นการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีเพิม่ เติม และการถ่ายทอดเชือ้ ไปสู่
ผูอ้ น่ื ทัง้ นีค้ วรบอกเมือ่ ใดขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของเด็ก และครอบครัวเป็นรายๆ ไป
กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองให้เด็กรับทราบ  
เป็นขัน้ ตอนทีค่ วรทำอย่างระมัดระวัง ต้องมีการเตรียมความพร้อม และควรทำอย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่สามารถทำได้ในครัง้ เดียว หลังจากมีการเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ แล้ว   
จะต้องมีการติดตามและประเมินเด็กและครอบครัวต่อไป
11. เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการปฏิบัติตัวแตกต่างจาก
เด็กอื่นหรือไม่
โดยทั่วไปเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการดำเนินชีวิต
ประจำวันที่แตกต่างจากเด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่จะต้องเน้นในเรื่องอาหารและ
น้ำที่สุก สะอาด ไม่ควรกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เชื้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่านทางการ
สัมผัสในชีวติ ประจำวัน เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี สามารถไปสถานรับเลีย้ งเด็ก โรงเรียน
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม สำหรับการเล่นกีฬา ควรหลีกเลีย่ ง
กีฬาที่ต้องปะทะกัน ซึ่งอาจมีการเกิดบาดแผล และสัมผัสเลือดได้ เช่น ชกมวย,
มวยปล้ำ, รักบี้ เป็นต้น
12. เมื่อเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ดูแลควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ในด้านของ   
การเจริญเติบโตเด็กผูห้ ญิงเริม่ มีประจำเดือน ส่วนเด็กผูช้ ายจะสามารถหลัง่ น้ำอสุจิ
ได้ เด็กควรได้รับการสอนสุขลักษณะอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือก่อนและหลังจาก
เข้าห้องน้ำ, ผ้าอนามัยทีใ่ ช้แล้วหรือวัสดุทปี่ นเปือ้ นเลือดหรือน้ำอสุจิ ควรห่อกระดาษ
หรือใส่ถงุ ก่อนทิง้ ลงในถังขยะทีม่ ฝี าปิดมิดชิด เป็นต้น นอกจากนัน้ ควรเน้นในเรือ่ ง
ของการไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร หากมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ถงุ ยางอนามัย
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ทุกครัง้ ส่วนในด้านของจิตใจ อารมณ์ และการปรับตัวในสังคม เด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง
อาจมีปญ
ั หาในเรือ่ งของพฤติกรรมการกินยาอย่างสม่ำเสมอ ความมัน่ ใจในตนเอง
ผูด้ แู ลควรคอยสังเกต และเป็นทีป่ รึกษาให้แก่เด็กอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ อาจช่วยวาง
แนวทางในการเลือกอาชีพด้วย
ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้น โดยทั่วไปไม่มีข้อจำกัดในการทำอาชีพใดๆ    
ยกเว้นควรหลีกเลี่ยงในบางอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัสปนเปื้อนเลือดโดยตรงได้    
เช่น แพทย์หรือพยาบาลที่ทำการผ่าตัด เป็นต้น
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การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก เป็นขัน้ ตอนการให้การปรึกษา
ที่ใช้กระบวนการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ให้การปรึกษากับเด็กและผู้ดูแล     
ผู้ให้การปรึกษาจำเป็นต้องใช้ทักษะต่างๆ เช่น การฟัง การถาม การตอบสนองซึ่ง
อาจมีได้หลายเทคนิค เช่น ใช้ภาษากาย โดยจับมือให้กำลังใจ พยักหน้าแสดงถึง
การรับฟังและเอาใจใส่ การวาดภาพประกอบจะช่วยได้มากในการอธิบายข้อมูลที่
ยากต่อความเข้าใจของเด็ก ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องพิจารณาเลือกใช้ภาษาและวิธกี าร
สื่อสารให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านการรับรู้
ความสามารถในการเข้าใจ และวุฒิภาวะของเด็ก
ตัวอย่างการตอบคำถามที่ยากและอาจพบได้ในการพูดคุยเพื่อเปิดเผย        
สภาวะติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก หรือเมือ่ ติดตามเด็กภายหลังการเปิดเผยสภาวะติดเชือ้
เอชไอวีแก่เด็ก มีดังนี้
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1. หนู/ผมต้องกินยานานแค่ไหน?
			 คำตอบ “ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคนี้ให้หายขาดได้จึงต้องกินยาไป
เรื่อยๆ ตลอดชีวิต เหมือนที่เราต้องกินอาหารทุกวัน แต่ยา
ต้ า นไวรั ส ต้ อ งกิ น ให้ ต รงเวลา สม่ ำ เสมออย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยตลอด”
2. เพศสัมพันธ์คืออะไร?
			 คำตอบ “เป็นการแสดงความรักของผู้ใหญ่ที่แต่งงานกันและเขาอาจ
อยากมีลูกด้วยกัน จึงมีเพศสัมพันธ์กัน”
3. หนู/ผมติดเชื้อมาได้อย่างไร? (กรณีการรับเชื้อจากแม่สู่ลูก)
			 คำตอบ “คงจะได้รับเชื้อตัวนี้มาจากคุณแม่ในขณะตั้งท้องหนู โดยที่
คุณแม่ไม่รู้มาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายจึงถ่ายทอดเชื้อมา
สู่หนูโดยไม่รู้ตัว เมื่อก่อนยังไม่มยี าทีช่ ว่ ยลดการถ่ายทอดเชือ้
จากแม่ส่ลู ูกใช้เหมือนปัจจุบันซึ่งมียาป้องกันและรักษาให้หนู
แข็งแรงเติบโตเป็นปกติได้”
4. หนู/ผมจะอยู่ได้นานแค่ไหน?
			 คำตอบ “ไม่มใี ครตอบได้วา่ หนูจะอยูไ่ ด้นานแค่ไหน แต่มนั่ ใจได้วา่ หนู
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าหนูกินยาสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพ
ตนเองดีๆ”
5. โรคที่เป็นจะรักษาหายไหม?
			 คำตอบ “โรคนีย้ งั ไม่มยี ารักษาให้หายขาดได้ แต่มยี าทีห่ นูกนิ แล้วช่วย
ควบคุมไวรัสในร่างกายเราให้ไม่ทำร้ายเรา อยู่ร่วมกับเราได้
โรคนีย้ งั ดีกว่าอีกหลายโรค เช่น มะเร็ง ทีอ่ าจช่วยชีวติ ไม่ได้เลย
หรือเบาหวานที่ต้องฉีดยาเพื่อควบคุมน้ำตาล วันละ 3 ครั้ง”
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6. คนอื่นจะรังเกียจเราไหม?
			 คำตอบ “คนทัว่ ไปยังไม่คอ่ ยมีความเข้าใจเกีย่ วกับโรคนี้ เพราะเขาไม่มี
โอกาสมานัง่ คุยกับหมอเหมือนพวกหนู ดังนัน้ หนูอาจถูกรังเกียจ
ได้ถา้ ไปบอกกับใครๆ ว่าหนูเป็นโรคนี้ หนูไม่จำเป็นต้องบอกใคร
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 การใช้
ชีวิตคู่ต้องอาศัยความเข้าใจและมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน
จึงต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจในหลายเรื่อง ซึ่งอาจ
รวมถึงเรือ่ งสุขภาพของเราเองด้วย ก่อนจะตัดสินใจพูดคุยเรา
คงต้องมีการเตรียมตัวซึง่ หมอสามารถให้การปรึกษาในเรือ่ งนี้
ได้เมื่อถึงเวลา”
9. หนู/ผมต้องเป็นแฟนหรือแต่งงานกับคนติดเชือ้ ด้วยกันเท่านัน้ ใช่ไหม?
			 คำตอบ “ไม่จำเป็นแต่ตอ้ งมีการป้องกันทีเ่ หมาะสม การมีชวี ติ คูต่ อ้ งมี
ความเข้าใจกันและปฎิบัติตัวอย่างถูกต้องซึ่งหมอสามารถให้
คำแนะนำได้”
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การเยี่ยมบ้าน เป็นการติดตามดูแลและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่ม จากการ
ดูแลในคลินิก ซึ่งจะช่วยให้ทีมผู้รักษาได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ แก้ไข
หรือป้องกันปัญหา การได้ไปสังเกตการณ์ที่บ้านจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์          
สภาพแวดล้ อ มของตั ว เด็ ก และผู้ ดู แ ลได้ ดี ขึ้ น ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้ า งสั ม พั น ธภาพ       
ระหว่างเด็ก ผูด้ แู ลและทีมผูใ้ ห้การรักษา การเยีย่ มบ้านเป็นหนึง่ ในหลายๆ วิธกี าร
ในการแสวงหาข้อเท็จจริง ทัง้ จากตัวผูร้ บั บริการ บริบทแวดล้อมของตัวผูร้ บั บริการ
อาทิ ข้อมูลจากคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ ดังนั้นในกระบวนการให้บริการ
ให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก จึงรวมการเยี่ยมบ้าน
เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ในการติดตามดูแลเด็กและครอบครัว อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมการ
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
เป็นการวางแผนสำหรับการเตรียมการเยี่ยมบ้านและชี้แจงวัตถุประสงค์    
การเยี่ยมให้ผู้ดูแลรับทราบและเข้าใจว่าทีมผู้รักษามีความเห็นว่าควรเยี่ยมบ้าน      
เพือ่ ติดตามประเมินให้ความช่วยเหลือ ดังนัน้ ในระยะก่อนการเยีย่ มบ้านเจ้าหน้าที่
ทีมดูแลสุขภาพควรร่วมกันวางแผน ซึง่ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อลดขั้นตอนในการแสวงหาข้อมูล โดยมีการเตรียมตัวก่อนการ
เยี่ยมบ้านดังนี้
1) การวางแผน
ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าต้องการผลอย่างไร
เช่น ติดตามการกินยา ประเมินวิธีการดูแลสุขภาพ
2) การศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
การศึกษาข้อมูลเดิมของผู้ป่วยก่อนการเยี่ยมบ้านจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้    
ทบทวนข้อมูลของผู้ป่วยถึงประเด็นที่ขาด หรือข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นไม่ชัดเจน
หรือข้อมูลทีอ่ าจขัดแย้งกันอยู่ ซึง่ การเยีย่ มบ้านจะช่วยในการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
หรือทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเยี่ยมบ้านควรให้ความสำคัญกับ
ประเด็นเหล่านี้
2.1 วิถชี วี ติ ครอบครัว (Family life cycle) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง
ที่เป็นตามความต้องการของแต่ละครอบครัว รวมถึงความเชื่อ วัฒนธรรม และวิธี
การดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
2.2 บทบาทของสมาชิก (Role) เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกใน
ครอบครัวประพฤติต่อกันเป็นประจำ การประเมินบทบาทจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่
ภายในครอบครัว โดยพิจารณาสองด้านคือ
					 • การมอบหมายหน้าที่ตามบทบาท หมายถึง การมอบหมาย   
ความรับผิดชอบในหน้าที่บางประการแก่สมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม
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					 • การดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาท หมายถึง วิธีการที่   
ครอบครัวดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งมักจะพบว่า
มีความสอดคล้องกับปัญหาในการดูแลสุขภาพเช่น ปัญหาในการกินยาไม่สม่ำเสมอ
ของผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อย มักเกิดจากการที่ผู้ดูแลไม่ได้ให้ความสำคัญหรือใส่ใจ   
ในบทบาทหน้าที่การกินยาของตัวเด็กมากนัก เพราะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
2.3 สภาพปัญหาของสมาชิกในครอบครัว (Family problem lists)
ศึกษาว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีปญ
ั หาอะไรบ้างทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม รวมถึงการช่วยเหลือที่ได้รับ
2.4 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย รายละเอียดของแผนที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่
เจ้าหน้าที่ทีมดูแลสุขภาพควรสอบถามให้ละเอียดเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน
การค้นหา เช่น ชื่อถนนที่เป็นทางการ หรือที่ชาวบ้านรู้จัก สิ่งสังเกตที่เด่นชัด
ใกล้บา้ น
3) การนัดหมาย
ควรนัดหมายกำหนดเวลาที่สะดวกทั้งผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่รีบร้อน เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสสนทนา สังเกต และให้
คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
4) การแต่งกาย
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านควรอยู่ในลักษณะที่เตรียมพร้อม
สุภาพเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องแบบของหน่วยงานเนื่องจากอาจทำให้        
ผู้ถูกเยี่ยมเป็นที่สงสัยและรู้สึกอึดอัดใจ นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือสื่อสารติดตัวไป
ด้วย เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร เพราะอาจมีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆ ที่ต้องใช้หรือติดต่อกับสำนักงาน

������� P 1-112.indd 97

18/12/2553 16:47:54

98

		 แนวทางปฏิบัติ
		 • สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจกับผู้ดูแลและเด็ก เพื่อสร้างความ        
มั่นใจให้กับผู้ดูแลว่าการไปเยี่ยมบ้านจะไม่รบกวนหรือทำให้ได้รับความเดือดร้อน
กังวลใจ
		 • ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และการดำเนินการและ
ลักษณะการเยี่ยมบ้าน
		 • สอบถามความสมัครใจในการให้เยี่ยมบ้าน
		 • ถ้าผูด้ แู ลยินดีให้เยีย่ มบ้าน สอบถามเส้นทางการเดินทาง ลักษณะบ้านที่
อยู่อาศัย ข้อจำกัดในการสนทนา
		 • นัดหมายวันเวลาการไปเยี่ยมที่สะดวกทั้งสองฝ่าย
กรณีทผี่ ดู้ แู ลไม่อนุญาตให้ไปเยีย่ มบ้านหรือยังลังเล เจ้าหน้าทีท่ มี ดูแลสุขภาพ
อาจต้องอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับความจำเป็นของการไปเยีย่ มบ้าน และสร้างความ
มัน่ ใจว่าการไปเยีย่ มบ้านจะไม่เป็นการไปเปิดเผยสภาวะความเจ็บป่วย เช่น จะไม่คยุ
เกี่ยวกับความเจ็บป่วย จะพูดคุยเรื่องกิจวัตรประจำวันทั่วๆ ไปของเด็ก
		 เครื่องมือที่ใช้
		 • แผนที่บ้าน
		 • รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านครั้งก่อน (ถ้ามี)
2. ระยะการเยี่ยมบ้าน
ระยะการเยีย่ มบ้านเป็นระยะการแสวงหาข้อเท็จจริงเพือ่ ช่วยในการวินจิ ฉัย
ปัญหาและความต้องการ ร่วมกับผูด้ แู ลอย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสูก่ ารวางแผน
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูด้ แู ลและครอบครัวสามารถ
เรียนรูจ้ ดั การกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นการค้นหาศักยภาพของผูด้ แู ล
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ครอบครัว รวมทัง้ เครือข่ายทางสังคม เพือ่ เสริมสร้างการช่วยเหลือในการดูแลเด็ก
สำหรับสิ่งที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง มีดังนี้
1. สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของผู้ป่วย ได้แก่
1.1 ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย สภาพภายในบ้าน ความสะอาด ความมีระเบียบ
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
		 • สนทนากับสมาชิกในครอบครัวตามปกติ โดยสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติ
และสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อเด็ก
		 • ศึกษาสภาพความเป็นอยูท่ ม่ี สี ว่ นสัมพันธ์กบั ลักษณะปัญหาและธรรมชาติ
ของเด็ก (กิจวัตรประจำวัน)
		 • สร้างบรรยากาศเป็นกันเองและละเลยในสิ่งบกพร่องที่ได้พบเห็น เช่น
ความไม่สะอาดเรียบร้อยของที่อยู่อาศัย
		 • หากค้นพบปัญหาเพิ่มเติมหรือสาเหตุของปัญหา เช่น กินยาไม่ถูกต้อง
ตามปริมาณที่แพทย์สั่ง อาจให้คำแนะนำได้ทันที แต่ถ้าเห็นว่าผู้ดูแล ยังเข้าใจไม่
ถูกต้องเกีย่ วกับการกินยาแต่โอกาสยังไม่อำนวย ควรมีการนัดหมายเพือ่ ให้คำแนะนำ
อย่างเหมาะสม โดยอาจให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายให้ผู้ดูแลให้มาเข้า
ชั้นเรียนในคลินิกของโรงพยาบาล
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		 • ระหว่างการสนทนาควรสังเกตว่าผูด้ แู ลมีความวิตกกังวล หรือภารกิจอืน่ ใด
อยู่หรือไม่ ควรพิจารณาว่าจะกลับก่อน แล้วนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสม สำหรับ
การเยี่ยมในครั้งต่อไปหรือไม่
		 • กรณีมีเครื่องมือสื่อสาร ควรปิดเสียงหรือใช้เสียงเบาที่สุด เพื่อไม่ให้
รบกวนการปฏิบัติงาน
		 • การบันทึกระหว่างการสนทนา ควรขออนุญาตและชี้แจงให้ผู้ดูแลได้    
เข้าใจถึงความจำเป็นในการบันทึกข้อมูลบางประการที่สำคัญรวมถึงการบันทึก
เสียงและการถ่ายภาพด้วย หากจำเป็นต้องมี
		 • การสังเกตพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการประเมินปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไข โดยระวังไม่ให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวเข้าใจว่า
เจ้าหน้าที่ทีมดูแลสุขภาพจับผิด
กรณีทไ่ี ปเยีย่ มบ้านแล้วไม่พบผูด้ แู ลหลัก ควรสนทนากับสมาชิกในบ้านคนอืน่
เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลบางประการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์และกำหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมต่อไป ทัง้ นีส้ ง่ิ ทีต่ อ้ งระวังคือการสนทนา
ไม่ควรมีผลทางลบต่อเด็กและผู้ดูแลและครอบครัว
		 เครื่องมือที่ใช้
		 • สมุดบันทึก
		 • กล้องถ่ายรูป/เครื่องบันทึกเสียง (ควรใช้เมื่อได้รับการอนุญาตจาก
ผู้ดูแลแล้วเท่านั้น)
		 • อุปกรณ์นับเม็ดยา
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3. ระยะหลังการเยี่ยมบ้าน
เป็นระยะการนำข้อมูลที่ได้จากการไปเยี่ยมบ้านและประเมินแนวทางการ     
แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั บ ผู้ ดู แ ลแล้ ว เขี ย นสรุ ป ผลการเยี่ ย มบ้ า นลงในรายงานหรื อ  
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และนำเสนอต่อที่ประชุมทีมเพื่อประเมินและ
วางแผนให้การดูแลต่อไป
3.1 การบันทึกข้อมูล
ควรมีสมุดหรือแฟ้มประจำครอบครัว เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่งต่อ
ประเด็นสำคัญทีค่ วรบันทึก นอกจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควร
บันทึกข้อมูลรายละเอียดที่นำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ในระยะยาวได้ด้วย
เช่น
1) หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล โรงเรียน
2) ข้อสังเกตอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยปัญหา
3.2 การวินิจฉัยปัญหาและสรุปปัญหาผู้ป่วยและครอบครัว
        ในการเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้ ไม่จำเป็นต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน แต่ควร
ประเมินตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ทเี่ ยีย่ มบ้านแต่ละครัง้   รวมถึงสรุปความ
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
ผูป้ ฏิบตั งิ านจำเป็นต้องมี แนวทางพืน้ ฐานบางประการ เพือ่ เป็นฐานในการ
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
การรักษาความลับนี้ หมายรวมถึง การไม่นำเอากรณีของเด็กและครอบครัว
มาล้อเลียนหรือมาพูดเล่นในหมู่เพื่อนร่วมงาน/ในสำนักงาน หรือหากเป็นกรณีที่
เปิดเผยเพือ่ การศึกษา อาจกระทำได้โดยไม่เปิดเผยชือ่ จริง ภูมลิ ำเนา หรือสภาพการณ์
ที่ทำให้ผู้อื่นคาดเดาได้ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ใด
3. เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
มนุษย์ทกุ คนควรได้รบั การดูแลอย่างมีเกียรติยศ และศักดิศ์ รีทมี่ นุษย์ทกุ คน
พึงได้รับโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างหรือความบกพร่องใดๆ
4. เป้าหมายในการทำงานสังคมสงเคราะห์ในกรณีเด็กเจ็บป่วย
4.1 เด็กต้องได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านได้เต็ม
ศักยภาพอย่างเหมาะสมกับวัย บนพื้นฐานการเคารพในจินตนาการ/ความใฝ่ฝัน
ของเด็ก
4.2 ครอบครัวเป็นสถานทีท่ สี่ ำคัญยิง่ ในการเลีย้ งดูเด็กให้เติบโตอย่าง
เหมาะสม ครอบครัวที่เข้มแข็ง เข้าใจและรักเด็กจะเป็นฐานที่สำคัญยิ่งในการ        
พัฒนาเด็กและเป็นหลักประกันความสำเร็จในการดูแลเด็ก
4.3 การบำบัดฟืน้ ฟูทเี่ ร็วและทันท่วงที จะช่วยแก้ไขความบกพร่องได้ดี
ที่สุด (Early intervention)
4.4 เป้าหมายหลักของการบำบัดฟื้นฟู คือ เพื่อให้เด็กสามารถอยู่       
และปรับตัวในสังคมได้เฉกเช่นคนปกติมากที่สุด (Normalization)
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รายชื่อคณะทำงาน
คณะผูน้ พิ นธ์คมู่ อื การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแก่เด็ก ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1
กัลยรัตน์ กล่ำถนอม
รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ศิริจิตต์ คณากูล
ธนันดา นัยวัฒนกุล
สุจิรา จรัลชวนะเพท
รังสิมา โล่ห์เลขา
สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร
วราภรณ์ สุวรรณผา
คณะทำงานพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ยุ้ยเตียง ดูริเยร์
ภก.ธนพล นิ่มสมบูรณ์
พญ.วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย
รศ.นพ.นิรันดร์ วรรณประภา
รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ
บุญณดา (อุราพร) โคตรพัฒน์
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
พรวิไล อุรัจฉัทชัยรัตน์
ศิริจิตต์ คณากูล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข
ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์
สรัลลักษณ์ อินทร์บำรุง
ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงค์
สุจินดา ยะเดช
ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร
ศิรินิรันดร์ เอี่ยมละออ
พิมพ์ศิริ เลี่ยวศรีสุข
พญ.อุมาพร ฉันท์พุทธิเวท
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ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
วราภรณ์ สุวรรณผา
ชนิฎาภา ยุวเสวี
วิภาดา นุชนารถ
ธนันดา นัยวัฒนกุล
สุจิรา จรัลชวนะเพท
รังสิมา โล่ห์เลขา
สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร

110 กัลยรัตน์ กล่ำถนอม

คณะที่ปรึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.นิรันดร์  วรรณประภา
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข
รศ.(พิเศษ) น.พ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ธนันดา นัยวัฒนกุล
ที่ปรึกษาโครงการ
พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา
หัวหน้าหน่วยเด็กและครอบครัว
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