ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

25 เอดสเยือนไทย
วัยรุนกําลังถูกรุกฆาต!
ขาวดีในวันนี้ก็คือ จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีในระดับโลกลดลงแลว
แตขาวรายที่แฝงอยูในขาวดีก็คือ จํานวนผูติดเชื้อไวรัสที่ยังไมมียารักษาดังกลาวยังมีสูงถึง
2,700,000 คนในแตละป
รายงานฉบับลาสุดของ โครงการเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) ใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับ
สถานการณเอดสวา ในป 2550 มีผูติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 33 ลานคน และจํานวนผูติดเชื้อรายใหมลดลงจาก
ราว 3 ลานคน ในป 2544 เหลือประมาณ 2.7 ลานคน ในป 2550 ที่ผานมา
ที่นาเศราคือ คาดการณกันวา รอยละ 45 ของผูติดเชื้อรายใหมจะเปนกลุมวัยรุน อายุระหวาง
15-24 ป

จากเทศถึงไทย “วัยทีน” สุดเสี่ยง
ปรับมุมมองมาที่บานเรากันบาง
นับตั้งแตพบผูปวยเอดสรายแรกในประเทศไทยเมื่อป 2527 จนถึงป 2550 คาดวามีผูติดเชื้อเอชไอวี
ประมาณ 1.1 ลานคน ในจํานวนนี้เสียชีวิตไปแลวมากกวาครึ่ง คือ 585,830 คน และคาดวามีผูติดเชื้อรายใหม
ประมาณ 12,787 คนตอป
ที่นาสนใจคือ กลุมอายุที่นาเปนหวงมากที่สุดก็คือ วัยรุนเชนเดียวกับภาพรวมระดับโลก ศูนยขอมูล
ทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ระบุขอมูลเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2552 วา ใน
จํานวนผูคิดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยทั้งหมดเปนวัยรุนวัย 15-24 ป รอยละ 8.6 โดยชวงวัยที่เสี่ยงติดเชื้อเอช
ไอวีมากที่สุดอยูระหวาง 15-19 ป ดังผลวิจัยจาก 4 พื้นที่แสดงใหเห็นแนวโนมวาวัยรุนชวงวัยดังกลาวกําลังมี
อัตราการติดเชื้อขยายวงกวางขึ้น ดังนี้
• จังหวัดเชียงใหม จากการเก็บขอมูลในชวง 2 ปที่ผานมาของสํานักงานสาธารณสุข
เชียงใหม พบวา เยาวชนกลายเปนกลุมที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด จากเดิมที่เปนกลุม
แมบาน และคนวัยทํางาน โดยกลุมอายุ 12-15 ปเปนกลุมที่ติดเชื้อมากที่สุด
• จังหวัดสุราษฎรธานี มีขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาวัยรุนกําลังเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีอยางมาก
โดยผลการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน ประจําป 2550
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี รายงานวา นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 เคยมีเพศสัมพันธแลว รอยละ 22 ในจํานวนดังกลาวใชถุงยางอนามัยไมถึงครึ่ง คือ รอย
ละ 41 อีกกลุมหนึ่ง คือ นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.2 เคยมีเพศสัมพันธแลว รอยละ 45 ใน
จํานวนนี้ใชถุงยางอนามัย รอยละ 51 วัยรุนอีกกลุมหนึ่งที่นาจับตา คือ กลุมทหารกอนเขา
ประจําการ พบวาเคยมีเพศสัมพันธแลว รอยละ 92 ในจํานวนนี้ใชถุงยางอนามัยเพียง รอย
ละ 44
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•

จังหวัดสระแกว ผลการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชี้วา
นักเรียนชาย รอยละ 20 และนักเรียนหญิง รอยละ 10 เคยมีประสบการณทางเพศ โดยมี
เพียง รอยละ 30 ที่ใชถุงยางอนามัย

สํารวจ “รักล้ําเสน” ในวัยเรียน
จากรายงานผูปวยเอดสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในป 2551 พบวา สาเหตุหลักของการติดเชื้อ
รอยละ 84 มาจากการมีเพศสัมพันธ และมีแนวโนมการติดเชื้อในกลุมวัยรุนชวงอายุ 15-19 ป ขยายวงกวางขึ้น
ขอมูลดานหนึ่งที่ชวยปะติดปะตอใหเห็น “ประตู” บานใหญ ที่เอื้ออํานวยใหเอดสรุกฆาตวัยรุนระดับ
ทีนเอจในบานเรา ก็คือ ผลการสํารวจพฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย (National Sex Behavior Survey of
Thailand, NSBS) ในป 2549 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบวา
• รอยละ 80 ของวัยรุนเพศชาย (Young Adults) อายุ 18-24 ป และรอยละ 63 ของวัยรุนเพศ
หญิงอายุ 18-24 ปเคยมีเพศสัมพันธแลว และในกลุมเดียวกันนี้ กวารอยละ 30 ของวัยรุน
เพศชาย เคยมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุนอยกวา 16 ป สําหรับวัยรุนหญิงคิดเปนรอย
ละ 9
• วัยรุนชวงวัย 18-19 ป ที่เรียนหนังสือ เพศชาย รอยละ 46.3 หรือไมถึงครึ่งเทานั้นที่ไมเคย
ผานการมีเพศสัมพันธ ขณะที่วัยรุนหญิงชวงอายุเดียวกัน ผานการมีเพศสัมพันธแลว รอย
ละ 18.4
• เปรียบเทียบระหวางวัยรุนชวงวัย 18-24 ป พบวา ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งมีประสบการณทางเพศ
มากขึ้นทั้งชายและหญิง

สื่อรายลอมคือหนึ่งประตูสูโรคราย
แวดวงวิชาการยอมรับวา สื่อยั่วยุตางๆ ที่เขาถึงไดงายขึ้นมีสวนกระตุนเบื้องหลังใหวัยรุนไทยมี
เพศสัมพันธเร็วขึ้น
ผลสํารวจพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธของกลุมวัยรุน พบวา มาจากการดูหนังโปของ
นักเรียนชาย รอยละ 82 และนักเรียนหญิง รอยละ 48 และมาจากการเขาชมเว็บไซตลามกของนักเรียนชาย
รอยละ 53 และนักเรียนหญิง รอยละ 18
แมมองในภาพใหญถือไดวานี่เปนเรื่องที่เกิดขึ้นระดับสากล แตเราจําเปนตองกาวเดินเคียงเขาไปใน
เรื่องเชนนี้ดวยหรือ?
เพราะนี่คือเรื่องของความเปนความตายที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน เพื่อนฝูง และเพื่อนรวมสังคม
ของเรา
ที่มา ภัยเอดสคุกคามวัยรุนไทยเพราะเพศสัมพันธไมปลอดภัย ใน รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552
และ วิถีเพศวัยรุนไทยและกรอบคิดทางเพศในสังคมไทย โดย สินธุ ราชสีห แผนงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th/
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1 ธันวาคม “วันโลกตานเอดส”
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปเปน"วันโลกตานเอดส"
(WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือวา เปนวันโลกตานเอดสครั้งแรก
โรคเอดส (AIDS) หรือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง ยอมาจากคําวา Acquired Immune Deficiency
Syndrome
A = Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง ไมไดเปนมาแตกําเนิด หรือไมไดถายทอดทาง
พันธุกรรม
I = Immune หมายถึง ระบบภูมิคุมกันของรางกาย
D = Deficiency หมายถึง ความบกพรอง ความเสื่อม
S = Syndrome หมายถึง กลุมอาการของโรค ซึ่งมีอาการหลายลักษณะตามระบบตาง ของรางกาย
สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อวา ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟเซียนซีไวรัส (Human
Immunodeficiency Virus) หรือเรียกยอ ๆ วา เอชไอวี (HIV) ผูที่ปวยเปนโรคนี้กันต่ําลงเนื่องจากระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายถูกไวรัสทําลายและเสียชีวิตจากโรคตาง ๆ ที่เขามาซ้ําเติมในภายหลัง (เรียกวาโรคฉวย
โอกาส) เชน วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ โดยเชื้อไวรัสเอดสนี้มีหลายสายพันธุ
ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือวาเปนวันโลกตานเอดสครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานโรค
เอดสหลายรูปแบบพรอมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไววา หนึ่ง จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส สอง ให
ความเห็นใจ หวงใย ตอผูติดเชื้อและผูปวยโรคเอดส สาม ใหพลโลกทุก ๆ คนไดรูเรื่องโรคเอดส
กําเนิด “วันโลกตานเอดส” คือการปาวประกาศอยางเปนทางการวา โรคนี้คือภัยคุกคามสุขภาพและชีวิต
ของคนทั่วโลก
และวาระดังกลาวยังคงดําเนินมาถึงปนี้ ซึ่งนับเปนปที่ 20 แลว...

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479
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