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         โรคเอดสเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีปจจุบันทั่วโลกมีเด็กติดเชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นใหม

ประมาณ  7  แสนคนตอป  สําหรับประเทศไทยมีผูปวยเด็กประมาณ  30,000 คน เสียชีวิตไปแลว

ประมาณ  10,000  คน  ปญหาที่สําคัญ  คือ  เด็กเหลานีม้ักกําพราพอ-แมตั้งแตอายยุังนอย ใน

สวนของเดก็ทีไ่มติดเชื้อแตเกิดจากมารดาที่ติดเชื้อก็มีปญหาเชนกนั  นับวาเอดสทาํใหเกิดปญหา

เด็กกําพราขึ้นประมาณ  150,000  ครอบครัวแลว... ปจจุบันมีการใชยาตานไวรัสปองกนัการติด

เชื้อจากแมสูลูก   ทําใหมีอัตราเด็กติดเชื้อเกิดใหมลดลงมาก  จากที่เคยมีสูงถึง  2,000  คนตอ

ป  เหลือประมาณ  300 คนตอป  

        โดยสวนใหญเด็กจะตดิเชื้อเอชไอวีขณะอยูในครรภ  หรือในระหวางคลอด  และอาจไดรบั

เชื้อจากนมมารดา  หากทารกกนินมมารดาที่ติดเชื้อดวยสวนการติดเชื้อโดยวิธีอ่ืน เชน การไดรับ

เลือด  มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมากในระยะหลังเพราะมีการตรวจคัดกรองเลือดที่มาบริจาคอยางมี

ประสิทธิภาพ 
ถาพอและแมเปนเอดส  ลูกจะตองเปนดวยเสมอไปหรือไม ? 
        การติดเชื้อในเด็ก  เกิดในชวงทีอ่ยูในครรภมารดา  หรือระหวางคลอด สําหรับประเทศไทย

ไมแนะนําใหทารกทีเ่กิดจากมารดาที่ติดเชื้อกินนมแม  จึงไมพบการติดเชื้อภายหลงัการ

คลอด  สวนการติดเชื้อในบิดาจะไมมีการติดตอมายังบตุร 

        หากมารดาไมไดรับยาตานไวรัสใด ๆ  แตทารกไมไดกินนมมารดา  ทารกจะมโีอกาสติดเชือ้

จากมารดาประมาณ  1  ใน  4  หรือ  25 %  แตถามารดาไดรับยาตานไวรัส  Zidovudine 

(AZT)  เพียงตัวเดียวในชวงไมนานกอนคลอด  และทารกไดรับยา  AZT  ดวย  พบวาจะลดการติด

เชื้อเหลือประมาณ  7 - 8 %  แตหากมารดาไดรับยา  2  ตัวเชน  zidovudine  ( AZT)+ 

lamivudine  (3TC) หรือไดรับ  AZT  ตั้งแตครรภ  28  สัปดาห  รวมกบั  Nepirapine (NVP) 1 คร้ัง

ตอนคลอด  และทารกไดอีก  1  คร้ัง  จะลดการติดเชื้อเหลือเพียงไมเกิน  3 %  และถาหาก

มารดาไดรับยา  3  ขนาน นานกวา  4  สัปดาหกอนคลอด  ทารกจะตดิเชื้อประมาณ  1 - 2 % 

เทานัน้  นอกจากนีก้ารคลอดโดยการผาตัดทางหนาทอง  (Caesaren  section)  กอนจะเจ็บ

ครรภหรือมนี้ําเดิน  จะชวยลดอันตรายการเกิดเชือ้ในทารกลงไปไดอีก   

        สถานพยาบาลปจจุบนั  จะเนนการดูแลรักษามารดาระหวางตัง้ครรภเปนอยางมากเพื่อ



ปองกนัการตดิเชื้อในทารก  ซ่ึงหากทาํไดดี  จะมีผูปวยเด็กรายใหมเกิดนอยมาก  ขณะนี้

กระทรวงสาธารณสขุไดจัดสรรยาตานไวรัส   สําหรับหญิงตั้งครรภทั่วประเทศ  เปน

ยา  AZT  และ  NVP นอกจากนี้ยงัใหนมผงแกทารกนาน  1  ป  อยางเพยีงพอทัว่ประเทศ  จึงทําให

ประเทศไดรับการยกยองเปนตัวอยางประเทศที่มกีารใหระบบบริการเพื่อปองกนัการติดเชื้อจากแม

สูลูก ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การตรวจเลือดเพื่อคนหาการติดเชื้อในหญงิตั้งครรภ  จึงเปนที่

แนะนาํใหทําทุกราย  คาดวาในอนาคตจะมีเด็กติดเชือ้รายใหมเกิดขึ้นนอย  ทําใหจํานวนผูปวย

ไมเพิ่มข้ึน  จะทําใหมีทรพัยากรเหลือมาดแูลรักษาเด็กทีต่ิดเชื้อไปแลวไดดีมากยิ่งขึน้  
การดูแลรักษาเด็กที่ติดเชือ้ในปจจุบัน  มีวิทยาการกาวหนาเพียงใด ?  
        ปจจุบันมยีาตานไวรสัที่มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งเมื่อนํามาใชหลายตัวรวมกนัจะเปนสูตรทีม่ี

ประสิทธิภาพดีมาก  ทําใหผูปวยมีสุขภาพแข็งแรงใกลเคียงกับเด็กปกติ  ยาสูตรพืน้ฐานสูตรแรก

คือ  ยากลุม  nucleoside  reverse  transcriptase  2 ตัว รวมกัน  ยากลุม  non- nucleoside 

reverse  transcriptase  อีก  1  ตัว ยาทีใ่ช ไดแก  zidovudine  (หรือ stavudine)  รวมกับ 

lamivudine  รวมกับ  nevirapine  มีการผลิตแบบรวมในเม็ดเดียวกนั ซึ่งสามารถผลิตไดเองโดย

องคการเภสชักรรม  มีราคาถูกลงมาก  ทําใหผูปวยไดรับการรักษาอยางทัว่ถึง   

      อยางไรกด็ี  ยาตานไวรัส  ตองกินตลอดไป  และมีโอกาสที่จะเกิดปญหาเชื้อด้ือยาขึ้นได

  โดยเฉพาะหากกนิไมสม่ําเสมอตรงเวลา  จะมีการดื้อยาเกิดงายขึน้จาํเปนตองใชยาสูตร

ใหม  เชน  กลุม protease  inhibitor  ซึ่งมกัเปนยาที่มีราคาแพง  เพราะยังไมสามารถผลิตเอง

ได  และมีโอกาสเกิดผลขางเคียงไดมากขึน้  แตก็มียาดี ๆ  ทีมีประสิทธภิาพสูง  พัฒนาออกมาใหม

เร่ือยๆ  ทําใหผูปวยมีโอกาสมีชีวิตยนืยาวใกลเคียงคนที่ไมติดเชื้อ  แตการใชยาใหมๆ ในผูปวยเด็ก

มักจะทําไดจํากัดกวาผูใหญ 
การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอว ี มีหลักปฏิบัติอยางไรบาง ?  
        เด็กที่ติดเชื้อตองดูแลสุขภาพทัว่ไปใหมีสุขอนามยัทีด่ี  เพื่อลดความเสี่ยงตอ การเจ็บปวย

ซ้ําเติม  เพราะภาวะภูมิคุมกนัของรางกาย  อาจจะไมปกติในบางชวงได สุขอนามัยควรเริ่ม

ปฏิบัติต้ังแตวัยทารก  ใหอาหารที่สะอาดเพียงพอ ครบทุกหมู  ระวังอาหารหวาน  และการคานม

ขวดจนหลับ  เพราะมกัเปนสาเหตุของภาวะฟนผุอยางแรงได การรักษาสุขอนามัย

ทั่วไป  เชน  อาบน้าํ  แปรงฟน  ตัดเล็บ  ลางมือ  ตองเนนย้ํามากกวาปกติ  แนะนาํใหดื่มน้ําสกุ

เสมอ  และไมใหเลี้ยงสัตวเลี้ยงที่ตองมกีารสัมผัส  เชน  สุนัข  แมว  ควรสงเสรมิใหเด็กออก
กําลงักาย  และมีกิจกรรมที่เหมาะสมกบัวัย ไปโรงเรียนตามปกติ  โดยไมจาํเปนตองแจง
ใหโรงเรยีนทราบวาเปนโรคนี้  แตตองหลีกเลี่ยงภาวะที่ตองมีการกระทบกระแทกมี
เลือดออก  เด็กเหลานี้สามารถเลนกีฬาได แตไมควรเลนกฬีาที่อาจมกีารกระทบกระแทกรางกาย

ได 



       การฝกระเบียบวนิัยเปนเรื่องสาํคัญ  เพราะตองกินยาอยางเครงครัด  ตรงเวลาตลอด

ชีวิต  การเลี้ยงดูแบบเอาอกเอาใจเกนิไป  หรือแบบไมสนใจ  จะทาํใหเด็กมีปญหาในการดูแล

ตนเองตอไป  เด็กที่ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเหมาะสม  สามารถปรบัตัวเองในการกินยาได

ดี  ในเด็กเล็กคําอธิบายที่เหมาะสมกับวยัใหเขาใจวาทาํไมตองกินยาโดยยังไมตองบอกชื่อโรค  จะ

ชวยใหเด็กรวมมือดีข้ึน  ความรักความอบอุนในครอบครัว  จะลดปญหาการตอตานได  บางครั้งยา

ที่ใชตองเปนยาเม็ด  ตองมีการตัดแบงหรือบด  จําเปนตองมีการฝกสอนใหผูปกครองทําไดอยาง

ถูกตอง   การกินยาใหถูกตองจะลดโอกาสที่เกิดเชื้อด้ือยาไดมาก   
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสใชชีวิตแบบเด็กปกติไดหรือไม ? 
      แนวทางการดูแลเด็กเหลานี ้ คือ ทําใหเด็กมีชวีิตใกลเคียงกับเด็กปกติมากที่สุด  แมยา

ตานไวรัสทาํใหเด็กมีชวีิตยนืยาวจนโตได  

 แมวาเด็กที่ตดิเชื้อบางคนยงัมีความเจ็บปวย  ผายผอม  และมีสภาพรางกายที่ไมปกติ  แตเด็ก

จํานวนมากโดยเฉพาะกลุมที่เกิดมาในชวงที่มยีาตานไวรัสใช  จะดูภายนอกเหมือนเด็กปกติทุก

ประการ  สามารถใชชีวิตไดเหมือนปกต ิ แตตองกินอยางเครงครัดและมาติดตามการรกัษา
อยางสม่าํเสมอ  
           มีเด็กจํานวนมากหนึ่งกําลงัเติบโตเขาสูวัยรุน  และอาจจะเริม่มีเพศสัมพันธ  จึงเปน

ส่ิงจําเปนที่ตองใหเด็กรูวาตนเองเปนโรคอะไร  และสอนใหเด็กเกิดความรูความเขาใจกอนจะเขาสู

วัยรุน  ในตางประเทศมีเด็กติดเชื้อต้ังแตเกิดจํานวนหนึ่ง  เติบโตเปนผูใหญและตั้งครรภ 
มีบุตร โดยทีไ่มมีทารกคนใดติดเชื้อ  เพราะมกีารใหยาปองกนัการติดเชื้อในทารกอยาง
เต็มที่ 
         เด็กที่ตดิเชื้อมักจะเกดิในครอบครัวที่มีปญหาและความวุนวาย  เด็กจึงอาจมีปญหาทาง

สุขภาพกายและใจ  การเลีย้งดูใหเดก็มีสุข มีคุณภาพชวีิตที่ดีนับเปนเรื่องสําคัญ  การดูแลเด็กติด

เชื้อเอชไอวี  ทีก่ําลังโตเขาสูวยัรุน  เปนเรื่องที่ยากและทาทาย  เพราะวยัรุนมีแนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมเสี่ยง  และตอตาน  การทํางานเปนทีมกับผูเชียวชาญหลายฝาย  จะชวยใหการ

ดูแลผูปวยเปนไปอยางราบร่ืน   

        โรคติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดสในเด็กเปนโรคทีส่ามารถปองกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สําหรับเด็กที่ติดเชื้อไปแลว  ยังไมมกีารรกัษาใหหายขาด  แตยาตานไวรสั
ทําใหเด็กมีสขุภาพแข็งแรง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอายุยืนยาว ถือไดวาเปนโรคเรื้อรัง
โรคหนึ่งที่ตองการการดูแลรักษายาวนานตลอดชีวติ  ความใสใจ  ความรัก  และความ
อบอุนในครอบครัวจึงเปนอีกหนึ่งยาขนานเอก  ที่จะชวยใหผูปวยเด็กมสีขุภาพใจ และ
สุขภาพกายแข็งแรงไปอกีนาน ๆ  คะ

  


