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ข่าวสาร เพื่อการดูแลสุขภาพ
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ฉบับที่ 4/2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ “วันเอดส์โลก” เน้นประเด็นการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ
********************************
วัน เอดส์ โ ลก ถู กตั้งขึ้น เพื่อรณรงค์ยับยั้ งการแพร่ระบาดของเชื้ อเอดส์ ซึ่งได้ มีการกาหนดให้ วันที่ 1
ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ และป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์นี้ไปกว่า 25
ล้านคนทั่วโลกแล้ว ซึ่งโรคเอดส์นับได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมาก แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถ
คิดค้นยามารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ให้ หายขาด ทาให้องค์การอนามัยโลกต้องหาทางรณรงค์เพื่อให้ประเทศ
ต่างๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ โดยการกาหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลกสาหรับปี
2560 องค์การอนามัยโลกได้ให้คาขวัญวันเอดส์โลกว่า “สิทธิสุขภาพ ปราศจากการตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยื น”
(Right to Health)
ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปีพ.ศ.
2573 หรือ อีก 13 ปีข้างหน้า โดยพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.
2560 – 2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและลดการรังเกียจ และ การเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพ โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินมาตรการที่สาคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานการป้องกันและปรับพฤติกรรมเชิงรุก
(Reach-Recruit-Test-Treat-Retain) ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทาให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ
(Normalize HIV) เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว
และรณรงค์ให้มีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา เร่ง
ส่งเสริมมาตรการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี ไม่จากัดระดับ
CD4 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาสม่าเสมอยกระดับการดาเนินงานเพื่อลดปัญหาจากการรังเกียจ ตี
ตรา และเลือกปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาและนาเทคโนโลยี และ/หรือรูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเอดส์ใน
จังหวัดพะเยา พบว่ามีสัญญาณของการที่จะเกิดโรคเอดส์เพิ่มขึ้นในอนาคต หลังจากโรคเอดส์สงบมานานหลายปี
คือ พบว่ามีรายงานการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สาคัญต้องเฝ้าระวัง เร่งด่วน คือ โรคหนองในและโรค
ซิฟิลิส

โรคหนองใน พบอัตราป่วยที่เพิ่มเพิ่มขึ้น จากปี 2557-2560 จาก ร้อยละ 4.80 , 20.34 , 29.57 และ
23.45 ตามลาดับ และพบมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี และ กลุ่ม
อายุ 45-54 ปี ตามลาดับ โรคซิฟิลิส พบอัตราป่วยที่เพิ่มขึ้น จากปี 2557-2560 จาก ร้อยละ 2.92 ,3.36 , 5.07
และ7.18 ตามลาดับ และยังพบอีกว่า ในปี พ.ศ.2560 มีการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี จานวน 5,108 ราย พบติด
เชื้อเอชไอวี 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.87 พบในเพศชาย ร้อยละ 2.87 เพศหญิง ร้อยละ 0.99 เมื่อจาแนกตาม
กลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 5.03 (เพศชาย ร้อยละ 4.29,เพศหญิง ร้อยละ 0.78) ,กลุ่มอายุ 2549 ปี ร้อยละ 4.67 (เพศชาย ร้อยละ3.52, เพศหญิง ร้อยละ 1.14) และ กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.28 (เพศ
ชาย ร้อยละ 0.98, เพศหญิง ร้อยละ 1.30) ตามลาดับ อีกทั้งเมื่อจาแนกผู้รับบริการ พบว่า เป็นกลุ่มที่สงสัยว่าอาจ
ติดเชื้อ/มีอาการของเอชไอวี ร้อยละ 63.58 และ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ร้อยละ 28.26 และบางคนยังมี
สุขภาพแข็งแรง ขณะนี้จึงต้องให้ความสาคัญของคนที่มีร่างกายแข็งแรง อาจคิดว่าตนเองไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช
ไอวีเนื่องจากขาด “การประเมินความเสี่ยง : คิดว่าตัวฉันไม่เสี่ยง”จึงอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปจนติดเชื้อเอชไอวี
และถ่ายทอดเชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว และหลังจากนั้นเมื่อป่วยถึงจะมาเข้ารับบริการ ทาให้เข้าถึงการรักษาช้า จึง
มีโอกาสป่วยเป็นโรคเอดส์และโรคแทรกซ้อนตามมา และจากรายงานพบว่า มีประมาณกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าถึง
บริการยาต้านไวรัส แต่น่าเป็นห่วงในกลุ่มที่เหลือว่าควรจะดูแลให้ครอบคลุมอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงยาต้านไวรัส และ
ไม่ถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กล่าวต่อไปว่า ความท้าทายสาหรับการยุติปัญหาเอดส์ คือ การ
ทาให้ประชาชนมาตรวจเอชไอวีให้มากขึ้น และ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ติด
เชื้อเอชไอวีตลอดไป ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้วก็ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิต ครอบครัวดี และ
สังคมโดยรวมดีขึ้น อีกทั้งองค์ความรู้ด้านโรคเอดส์ ที่ถูกต้อง ยังมีความจาเป็นส าหรับประชาชนทุกคน ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เอดส์ ใ ห้ กับ บุ ค ลากรในองค์ก รของตนเองอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่อ ร่ว มกัน ขับ เคลื่ อนเข้า สู่ ก ารยุติปั ญหาเอดส์ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้อนุมัติข่าว.................................................
(นายไกรสุข เพชระบูรณิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

