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นกัวทิยาศาสตรระบปุระเทศในเอเชยีสามารถกาํหนดอนาคตข
องตนเกีย่วกบั 

การระบาดของเชือ้เอชไอว ี

กรุงเทพฯ, 11 กรกฎาคม 2547 -  นักวิทยาศาสตรชั้นนําไดระบุวา  
การดําเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการใชถุงยาง อนามัยเมื่อไปใชบริการทางเพศ   
มาตรการที่ชวยใหผูติดยาเสพติดมีเข็มฉดียาที่สะอาดใช  และการลดความ 
เสี่ยงจากการรวมเพศในกลุมชายรักรวมเพศ  
เปนแผนงานระดับชาติที่จําเปนที่จะชวยสะกัดกั้นมิใหเกิดการ 
แพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น   

รายงานที่นําเสนอในการประชุมโรคเอดสนานาชาติคร้ังที่ 15 เมื่อวันอาทิตย  
โดยเครือขายคณะทํางานดาน 
การติดตามสถานการณการระบาดของโรคเอดส  (the Monitoring the 
AIDS Pandemic Network หรือ MAP)   กลาววา  เชื้อเอชไอวีกําลังแพร 
ระบาดอยางรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ในบางพื้นที่ของประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม  
พบวาอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่สูงมากในกลุมผูติด 
ยาเสพติดมีผลกระทบตอการแพรระบาดของเชื้อในกลุมที ่เกี่ยวของกับธุรกิจคา
บริการทางเพศ      อยางไรก็ ตาม  คณะทํางาน MAP 
ซึ่งประกอบดวยนักระบาดวิทยาและผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขตางมีความเห็
นวา  
เอเชียยังคงมีโอกาสทีจ่ะดําเนินการดานการปองกันการแพรกระจายของเชื้อเอ
ชไอวีอยางมีประสิทธิภาพให เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคได 

ในรายงานเรื่อง   “โรคเอดสในเอเชีย: การเผชิญหนากับความจริง”   
ไดกลาวไววา   การแพรระบาดของเชื้อ 
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เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในกลุมคนที่มีพฤติกรรมเสี่
ยงตอการติดเชื้อสูง  เชน  ผูที่ใช สารเสพติดชนิดฉีด  
ผูที่ซื้อและขายบริการทาง เพศ  และกลุมชายรักรวมเพศ       
ในบางประเทศเชนกัมพูชา และประเทศไทย 
สามารถสกัดกั้นการระบาดของเชื้อเอชไอวีไดโดยการเนนการปองกันเปนพิเศ
ษในกลุมผู ซื้อและขายบริการทางเพศ 

ดร. ปเตอร พิออต 
ผูอํานวยการสูงสุดโครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอดส 
(UNAIDS) และ เปนหน่ึงในสมาชิกของคณะทํางาน MAP ไดกลาววา  
“ประเทศในภูมิภาคเอเชียกําลังเผชิญกับทางเลือกวา   
จะเลือกดําเนินการเสียตั้งแตตอนน้ี หรือจะรอรับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
รายงานฉบับน้ีไดแสดงผลการ ศึกษาใหเห็นอยางชัดเจนวา  
ในประเทศที่มีการดําเนินการจัดการกับปญหาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของประชา 
ชนอยางเปดเผยจะสามารถแกไขปญหาเอดสไดดี      ถึงตอนน้ีประเทศอื่น ๆ 
คงจะตองตัดสินใจไดแลววา 
จะเดินตามรอยประเทศที่ประสพความสําเร็จเหลาน้ีหรือไม”  

 

การแพรระบาดทีพุ่งขึน้อยางรวดเรว็ในกลุมผูใชยาเสพตดิชนดิฉดี  

ตามดวยการแพรระบาดในกลุมผูขายบรกิารทางเพศในพืน้ทีป่ระเทศจนี อนิโดนเีซยี 
และเวยีดนาม 
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กวางสี, ผูใชยาเสพติดช
 

กวางสี, ผูขายบริการทางเพศ ฮานอย, ผูใชยาเสพนติดช 
ฮานอย, ผูขายบริการทาง จาการตา, ผูใชยาเสพติดช จาการตา, ผูชายบริการทาง 
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รายงานระบุวา ในพื้นที่ที่มีการดําเนินการเพียงในระดับเล็ก ๆ 
หรือไมสามารถจัดบริการใหกับผูที่มีความ เสี่ยงสูง   
มักจะพบวาม ีการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีออกไปอยางตอเน่ือง    
ในบางพื้นที่ของประเทศ อินเดีย เวียดนาม และพมา 
พบวาการติดเชื้อไดแพรกระจายไปสูกลุมคนท ี ไมไดจัดอยูในกลุมเสี่ยง  
ผลก็คือ 
การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีไดคุกคามไปสูกลุมผูหญิงและเด็กในพื้นที่เหล
าน้ี   คุณ แครอล แบลลามี่   ผูอํานวยการองคการยูนิเซฟ   กลาววา    
“เมื่อเราละเลยเรื่องการใหการปองกันในกลุมคนที่ตกอยูในภาวะ เสี่ยง  
ก็เทากับเรากําลังเปดประตูเพื่อเชื้อเชิญใหเชื้อเอชไอวีเขามาสูผูหญิงและเด็กใ
นบานของเรา   จึงจําเปน 
ที่เราควรจะตองทําอะไรใหมากขึ้นเพื่อชวยใหคนหนุมสาวปลอดภัยจากการติด
เชื้อตั้งแตเน่ิน ๆ ดวยการ 
หลีกเล่ียงการใชเข็มฉีดยารวมกันและการมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกั
น”  

รายงานยังไดกลาวอีกวา   
การจัดใหบริการที่ตรงกับความตองการของประชาชนจะสามารถชวยลดความ 
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีไดเปนอยางดี  
ดังจะเห็นตัวอยางไดจากประเทศบังคลาเทศที่แมวาความชุกของ 
โรคเอดสในบังคลาเทศยังคงอยูในระดับต่ํา   
แตรัฐบาลก็ไดมีการริเร่ิมดําเนินโครงการเพื่อลดอันตรายที่อาจ 
เกิดขึ้นเน่ืองจากปญหาการใชยาเสพติดชนิดฉีด 
ซึ่งมีผลชวยใหอัตราการใชเข็มฉีดยารวมกันของกลุมผูใชยา 
เสพติดชนิดฉีดที่ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาที่ใชแลวกับเข็มใหม
ที่สะอาดน้ันอยูในระดับที่ต่ํา กวากลุมที่ไม ไดเขารวมโครงการอยางมาก  
 

ผูใชยาเสพตดิชนดิฉดีในประเทศบงัคลาเทศทีร่บับรกิารแลกเปลีย่นเขม็ฉดียาทีค่รอบคลมุ 
มรีายงานพฤตกิรรมการฉดียาและการมเีพศสมัพนัธทีป่ลอดภยัขึน้ 
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เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเข็ ไมไดเขารวมโครง 
 

              * ผูตอบที่รายงานการมีเพศสัมพนัธ    ** ผูตอบทีร่ายงานการตดิเชื้อ STIs 
               STIs คือการติดเชือ้โรคตดิตอทางเพศสมัพันธ 

 

คุณ ทัสนิม อาซิม   
นักวิจัยจากบังคลาเทศซึ่งเปนหน่ึงในสมาชิกของคณะทํางาน MAP กลาววา  
“การลด 
ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีจากการใชยาเสพติดเปนหัวขอที่ยังเปนที่ถกเ
ถียงกันทางการเมืองวาเหมาะสมหรือไม   
แตประสบการณของเราแสดงใหเห็นวาโครงการสามารถใหผลการดําเนินงาน
ที่ดีได”  ความชุก 
ของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาเสพติดในบังคลาเทศยังคงอยูในระดับที่
ต่ํากวารอยละ 5  ในขณะที่ประ เทศอื่น ๆ  
ซึ่งไมมีโครงการชวยลดความเสี่ยงแกผูใชยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชนอินเดีย  อินโดนีเซีย  พมา  ไทย และเวียดนาม    
พบวาการติดเชื้อในกลุมน้ีไดพุงขึ้นจากศูนยเปนรอยละ 50 
หรือมากกวาในระยะ เวลาที่ผานมา  

รายงานชุดน้ีไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งสําคัญ 3 
ประเด็นที่เปนพื้นฐานของความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันเอดส 
ในภูมิภาคเอเชียดังน้ี  

โครงการปองกันเอดสที่ประสพความสําเร็จคือโครงการที่ 

•  เนนเร่ืองพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง 
และมีการจัดบริการที่ เฉพาะเจาะจงเพื่อชวย 
ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เกิดจากพฤติกรรมเหลาน้ัน  
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•  ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการในระดับวงก
วางอยางเพียงพอที่จะชวยใหเกิดผลตอการยับยั้งการระบาดของเชื้อเ
อชไอวี 

•  สามารถสนับสนุนใหเกิดแรงหนุนจากปจจัยแวดลอมทางดานสังคม  
การเมือง  และความมั่นคง  
ที่สามารถชวยใหบริการดานการปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสมสําหรั
บผูที่อยูในภาวะเสี่ยงสูง  
ซี่งจะชวยใหเขาเหลาน้ันมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหปลอดภัยจาก
การติดเชื้อมากขึ้น 

รายงานฉบับน้ีไดสรุปผลวา  
จวบจนปจจุบันยังไมมีประเทศหรือภูมิภาคใดที่สามารถจัดการใหเกิดแรงหนุน 
จากปจจัยททั้งสามประการนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อได   ดร. พิออต 
ยังกลาวตออีกวา   “เราคงไม 
ตองถามถึงความจําเปนที่จะตองตอสูกับโรคเอดสในภูมิภาคเอเชีย  
คําถามเพียงหน่ึงเดียวที่มีก็คือ รัฐบาล 
และประชาชนชาวเอเชียมีความกลาหาญพอที่จะตอสูหรือไม”  

 

ทานสามารถอานรายงานฉบบัสมบรูณของ MAP 
เพิม่เตมิไดจากเวบไซตตอไปนี:้   
http://www.mapnetwork.org/reports/aids_in_asia.html 

http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/aids_in_asia/en/ 

http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/Publications/survreports/aids_in_asia.htm 

 

หากทานตองการขอมูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ 
Abby Spring 

UNAIDS Communications Adviser 

โทรศัพทมือถือ: + 41 79 308 9861 

หรือ 
Robert Few 
Communication consultant, UNICEF East Asia and Pacific Regional Office 

โทรศัพทมือถือ:  + 66 1 746 3048 

 

ขอมูลสําหรับกราฟ 
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กราฟ 1: 

 

กวางสี, 
ผูใชยาเสพติด
ชนิดฉีด 

กวางสี, 
ผูขายบริการ
ทางเพศ 

ฮานอย, 
ผูใชยาเสพติด
ชนิดฉีด 

ฮานอย, 
ผูขายบริการ
ทางเพศ 

จาการตา, 
ผูใชยาเสพติด
ชนิดฉีด 

จาการตา, 
ผูขายบริการ
ทางเพศ 

2537   0.1 0.1   
2538 29 0 0.7 0   
2539 33 0 0.6 0.1 0 0 
2540 39 1 2 0.8 0 0 
2541 39 0 3 4 8 0 
2542 50 6 13 7 16 0 
2543 62 10 17 10 41 2 
2544 65 11 22 12 48 3 
2545 64 10 25 15 48 5 
2546  16 31 15 48 7 
แหลงที่มา: รายงานการเฝาระวังระดับประเทศ 

กราฟ 2: 

 
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเข็
มฉีดยา 

ไมไดเขารวมโครง
การฯ 

ใชเข็มฉีดยาที่คนอ้ืนใชแลวในการเสพยาครั้งสุ
ดทาย 16 59 
ใชเข็มฉีดยาที่คนอ้ืนใชแลวในการเสพยาเมื่อสั
ปดาหที่แลว 21 72 
เคยติดเช้ือ STI เม่ือปที่แลว* 17 90 
ไปรับการรักษาอาการติดเช้ือ STI** 51 38 
แหลงที่มา: กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว, บังคลาเทศ 

*             ผูตอบทีร่ายงานการมีเพศสัมพันธ    ** ผูตอบทีร่ายงานการติดเชื้อ STIs 


