
 

ประชาสมัพันธส์ง่ เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 

โรคเอดส ์AIDS 

โรคเอดส ์คอือะไร 

 

          โรคเอดส ์หรอืโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกดิจาก

การตดิเชือ้ไวรัสมชีือ่วา่ ฮวิแมนอมิมวิโนเดฟีเซยีนซไีวรัส (Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรอืเรยีกยอ่ ๆ วา่ เชือ้เอชไอว ีโดย

เชือ้เอชไอวจีะเขา้ไปท าลายเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวทีม่หีนา้ทีส่รา้งภมูคิุม้กนัโรค ท าใหผู้ป่้วยทีต่ดิเชือ้มภีมูคิุม้กันต ่าลง จนรา่งกายไมส่ามารถ
ตา้นทานเชือ้โรคไดอ้กี โรคตา่ง ๆ (หรอืเรยีกอกีนัยหนึง่วา่ โรคฉวยโอกาส) จงึเขา้มาซ ้าเตมิไดง้า่ย เชน่ วณัโรค ปอดบวม ตดิเชือ้ในระบบ

โลหติ เชือ้รา ฯลฯ และท าใหผู้ป่้วยเสยีชวีติในทีส่ดุ 
 

สายพนัธุข์องโรคเอดส ์

 
          เชือ้ไวรัสเอดสม์หีลายสายพันธุ ์โดยสายพันธุห์ลักดัง้เดมิคอื เอชไอว-ี1 (HIV-1) ซึง่แพรร่ะบาดในแถบสหรัฐอเมรกิา ยโุรป และ

แอฟรกิากลาง, เอชไอว-ี2 (HIV-2) พบแพรร่ะบาดในแถบแอฟรกิาตะวันตก นอกจากนีย้ังพบสายพันธุอ์ืน่ ๆ ทีก่ลายพันธุม์าอกีมากมาย 
 

          ในปัจจบุนัทั่วโลกพบสายพันธุเ์ชือ้เอชไอว ีมากกวา่ 10 สายพันธุ ์ กระจายอยูต่ามประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก โดยพบมากทีส่ดุทีท่วปี
แอฟรกิามมีากกวา่ 10 สายพันธุ ์เนือ่งจากเป็นแหลง่แรกทีพ่บเชือ้เอชไอว ีและกระจายอยูเ่ป็นเวลานานกวา่ 70 ปี สายพันธุท์ีพ่บมากทีส่ดุใน

โลก คอืสายพันธุซ์ ีมากถงึ 40% พบในทวปีแอฟรกิา อนิเดยี จนี รวมทัง้พมา่ สว่นในประเทศไทยพบเชือ้เอชไอว ี2 สายพันธุค์อื สายพันธุเ์อ-
อ ี(A/E) หรอือ ี(E) พบมากกวา่ 95% แพรร่ะบาดระหวา่งคนทีม่เีพศสมัพันธร์ะหวา่งชายหญงิ กบัสายพันธุบ์ ี(B) ทีแ่พรร่ะบาดกนัในกลุม่รัก

รว่มเพศ และผา่นการใชย้าเสพตดิฉีดเขา้เสน้  



 

ภาพจาก องคก์ารอนามยัโลก 

 
          ขณะทีส่ายพันธุซ์เีดีย่ว ๆ ยังไมพ่บในประเทศไทย พบเพยีงแตส่ายพันธุอ์-ีซ ีทีเ่ป็นลกูผสมระหวา่งสายพันธุอ์ใีนประเทศไทย และสาย

พันธุซ์จีากทวปีแอฟรกิา และยังไดพ้บหญงิไทยตดิเชือ้เอชไอวสีายพันธุใ์หมท่ีไ่มเ่คยตรวจพบมากอ่นในโลก คอื เชือ้เอชไอวผีสมระหวา่ง 3 
สายพันธุ ์คอื เอ จ ีและด ีเรยีกวา่ เอจี-ด ี(AG/D) และยังพบเชือ้เอชไอวผีสม 3 สายพันธุ ์ไดแ้ก ่เอ อ ีและจ ีเรยีกวา่ เออี-จ ี(AE/G) 

 

          จากขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุา่ ตัง้แตพ่บการระบาดของโรคเอดสค์รัง้แรกจนถงึปี 2015 มผีูต้ดิเชือ้ไปแลว้กวา่ 70 
ลา้นคนทั่วโลก และเสยีชวีติไปแลว้กวา่ 35 ลา้นคน 

 
          ทัง้นีห้ากนับเฉพาะในปี 2015 ยังพบผูต้ดิเชือ้ประมาณ 36.7 ลา้นคน เป็นผูต้ดิเชือ้รายใหม ่2.1 ลา้นคน และมผีูเ้สยีชวีติเนือ่งจากโรค

เอดส ์1.1 ลา้นคน โดยพบผูป่้วยในทวปีแอฟรกิาทางตอนใตข้องทะเลทรายซาฮารามากทีส่ดุ คอืในผูใ้หญ ่25 คน จะมผีูต้ดิเชือ้ HIV เกอืบ ๆ 
1 คนเลยทเีดยีว 

http://www.who.int/gho/hiv/en/


 
 

โรคเอดส ์ตดิตอ่ไดอ้ยา่งไร 

 

โรคเอดส ์สามารถตดิตอ่ไดโ้ดย.. 

 
           1. การรว่มเพศกบัผูต้ดิเชือ้เอดส ์โดยไมใ่ชถ้งุยางอนามัย ทัง้ชายกบัชาย หญงิกบัหญงิ หรอืชายกบัหญงิ จะเป็นชอ่งทางธรรมชาติ

หรอืไมธ่รรมชาตก็ิตาม ลว้นมโีอกาสเสีย่งตอ่การตดิโรคเอดสท์ัง้นัน้ ซึง่มขีอ้มลูจากกองระบาดวทิยาระบวุา่ รอ้ยละ 83 ของผูต้ดิเชือ้

เอดส ์รับเชือ้มาจากการมเีพศสมัพันธ ์
 

           2. การรับเชือ้ทางเลอืด โอกาสตดิเชือ้เอดส ์พบได ้2 กรณี คอื 
 

          - ใชเ้ข็มฉีดยา หรอืกระบอกฉีดยา รว่มกบัผูต้ดิเชือ้ เอดส ์มกัพบในกลุม่ผูใ้ชส้ารเสพตดิชนดิฉีดเขา้เสน้ 
 

          - รับเลอืดมาจากการผา่ตัด หรอืเพือ่รักษาโรคเลอืดบางชนดิ แตปั่จจบุนัเลอืดทีไ่ดร้ับการบรจิาคมา จะถกูน าไปตรวจหาเชือ้เอดสก์อ่น 

จงึมคีวามปลอดภยัเกอืบ 100% 
 

           3. ตดิตอ่ผา่นทางแมสู่ล่กู เกดิจากแมท่ีม่เีชือ้เอดสแ์ละถา่ยทอดใหท้ารก ในขณะตัง้ครรภ ์ขณะคลอด และภายหลังคลอด ปัจจบุนัมี
วธิป้ีองกนัการแพรเ่ชือ้เอดสจ์ากแมสู่ล่กู โดยการทานยาตา้นไวรัสในชว่งตัง้ครรภ ์จะสามารถลดโอกาสเสีย่งตอ่การตดิเชือ้เอดสเ์หลอืเพยีง

รอ้ยละ 8 แตย่ังคงมคีวามเสีย่งอยู ่ดังนัน้วธิทีีด่ทีีส่ดุคอื การตรวจเลอืดกอ่นแตง่งาน 
 

          นอกจากนี้ โรคเอดส ์ยังสามารถตดิตอ่ผา่นทางอืน่ได ้แตโ่อกาสมนีอ้ยมาก เชน่ การใชข้องมคีมรว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอดส ์โดยไมท่ า

ความสะอาด, การเจาะหโูดยการใชเ้ข็มเจาะหรูว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอดส,์ การสกัผวิหนัง หรอืสักคิว้ เป็นตน้ ซึง่วธิดีังกลา่วเป็นการตดิตอ่โดยการ

สมัผัสกบัเลอืด หรอืน ้าเหลอืงโดยตรง แตโ่อกาสตดิโรคเอดสด์ว้ยวธินีีต้อ้งมแีผลเปิด และปรมิาณเลอืดหรอืน ้าเหลอืงทีเ่ขา้ไปในรา่งกาย
ตอ้งมจี านวนมาก 



 

ปจัจยัทีท่ าใหต้ดิเชือ้เอดส ์

 

          ปจัจยัทีท่ าใหต้ดิเชือ้เอดส ์มหีลายประการ คอื 
 

           1. ปรมิาณเชือ้เอดสท์ีไ่ดร้ับ หากไดร้ับเชือ้เอดสม์าก โอกาสตดิโรคเอดสก็์จะสงูขึน้ไปดว้ย โดยเชือ้เอดส ์จะพบมากทีส่ดุใน
เลอืด รองลงมาคอื น ้าอสจุ ิและน ้าในชอ่งคลอด 
 

           2. หากมบีาดแผล จะท าใหเ้ชือ้เอดสเ์ขา้สูบ่าดแผล และท าใหต้ดิโรคเอดสไ์ดง้า่ยขึน้ 

 
           3. จ านวนครัง้ของการสัมผัส หากสมัผัสเชือ้โรคบอ่ย ก็มโีอกาสจะตดิเชือ้มากขึน้ไปดว้ย 

 
           4. การตดิเชือ้อืน่ ๆ เชน่ แผลรมิออ่น แผลเรมิ ท าใหม้เีม็ดเลอืดขาวอยูท่ีแ่ผลจ านวนมาก จงึรับเชือ้เอดสไ์ดง้า่ย และเป็นหนทางให ้

เชือ้เอดสเ์ขา้สูแ่ผลไดเ้ร็วขึน้ 

 
           5. สขุภาพของผูร้ับเชือ้ หากสขุภาพรา่งกายไมแ่ข็งแรงในขณะนัน้ ก็ยอ่มมโีอกาสทีจ่ะรับเชือ้ไดง้า่ยขึน้ 

 
 
 

 

โรคเอดส ์มกี ีร่ะยะ 

 

เมือ่ตดิเชือ้เอดสแ์ลว้ จะแบง่ชว่งอาการออกเป็น 3 ระยะ คอื 
 

           1. ระยะไมป่รากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรอืระยะตดิเชือ้โดยไมม่อีาการ ในระยะนีผู้ต้ดิเชือ้จะไมแ่สดง

อาการผดิปกตใิด ๆ ออกมา จงึดูเหมอืนคนมสีขุภาพแข็งแรงเหมอืนคนปกต ิแตอ่าจจะเจ็บป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากระยะแรกเขา้สูร่ะยะตอ่ไป



โดยเฉลีย่ใชเ้วลาประมาณ 7-8 ปี แตบ่างคนอาจไมม่อีาการนานถงึ 10 ปี จงึท าใหผู้ต้ดิเชือ้สามารถแพรเ่ชือ้ตอ่ไปใหก้บับคุคลอืน่ได ้เนือ่งจาก

สว่นใหญไ่มท่ราบวา่ตนเองตดิเชือ้ 
 

           2. ระยะมอีาการสมัพนัธก์บัเอดส ์(Aids Related Complex หรอื ARC) หรอืระยะเริม่ปรากฏอาการ 

(Symptomatic HIV Infection) ในระยะนีจ้ะตรวจพบผลเลอืดบวก และมอีาการผดิปกตเิกดิขึน้ใหเ้ห็น เชน่ ตอ่มน ้าเหลอืงโตหลายแหง่

ตดิตอ่กนันานกวา่ 3 เดอืน, มเีชือ้ราในปากบรเิวณกระพุง้แกม้ และเพดานปาก, เป็นงสูวดั หรอืแผลเรมิชนดิลกุลาม และมอีาการเรือ้รังนานเกนิ 

1 เดอืน โดยไมท่ราบสาเหต ุเชน่ มไีข ้ทอ้งเสยี ผวิหนังอกัเสบ น ้าหนักลด เป็นตน้ ระยะนี้อาจเป็นอยูน่านเป็นปีกอ่นจะกลายเป็นเอดสร์ะยะ
เต็มขัน้ตอ่ไป 

 

           3. ระยะเอดสเ์ต็มข ัน้ (Full Blown AIDS) หรอื ระยะโรคเอดส ์ในระยะนีภ้มูคิุม้กนัของรา่งกายจะถกูท าลาย

ลงไปมาก ท าใหเ้ป็นโรคตา่ง ๆ ไดง้า่ย หรอืทีเ่รยีกวา่ "โรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส" ซึง่มหีลายชนดิ แลว้แตว่า่จะตดิเชือ้ชนดิใด 

และเกดิทีส่ว่นใดของร่างกาย หากเป็นวัณโรคทีป่อด จะมอีาการไขเ้รือ้รัง ไอเป็นเลอืด ถา้เป็นเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ Cryptococcus จะ
มอีาการปวดศรีษะอยา่งรนุแรง คอแข็ง คลืน่ไสอ้าเจยีน หากเป็นโรคเอดสข์องระบบประสาทก็จะมอีาการความจ าเสือ่ม ซมึเศรา้ แขนขาออ่น

แรง เป็นตน้ สว่นใหญเ่มือ่ผูเ้ป็นเอดสเ์ขา้สูร่ะยะสดุทา้ยนีแ้ลว้โดยทั่วไปจะมชีวีติอยู่ไดเ้พยีง 1-2 ปี 

 
 

ใครทีค่วรตรวจหาเชือ้เอดส ์

 

          - ผูท้ีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และตอ้งการรูว้า่ตนเองตดิเชือ้เอดสห์รอืไม ่
          - ผูท้ีต่ัดสนิใจจะมคีูห่รอือยูก่นิฉันสามภีรรยา 

          - ผูท้ีส่งสยัวา่คูน่อนของตนจะมพีฤตกิรรมเสีย่ง  
          - ผูท้ีค่ดิจะตัง้ครรภ ์ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของทัง้แมแ่ละลกู  

          - ผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูสนับสนุนเรือ่งความปลอดภยัและสขุภาพของร่างกาย เชน่ ผูท้ีต่อ้งการไปท างานในตา่งประเทศ (บางประเทศ) 
 

          หากสงสยัวา่ รบัเชือ้เอดสม์า ไมค่วรไปตรวจเลอืดทนัท ีเพราะเลอืดจะยงัไม่
แสดงผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลงัจากสมัผสัเชือ้แลว้ 4 สปัดาหข์ ึน้ไป จงึจะไดผ้ลที่
แมน่ย า 



 

การป้องกนัโรคเอดส ์

 

เราสามารถป้องกันโรคเอดส ์ไดโ้ดย 

 
           1. ใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ทีม่เีพศสมัพันธ ์

           2. รักเดยีว ใจเดยีว 

           3. กอ่นแตง่งาน หรอืมบีตุร ควรตรวจรา่งกาย ตรวจเลอืด และขอรับค าปรกึษาเรือ่งโรคเอดส ์จากแพทยก์อ่น 

           4. งดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และงดใชส้ารเสพตดิทกุชนดิ 

 

 
 

 
 

ถงุยางอนามยั ป้องกนั โรคเอดส ์ไดแ้คไ่หน 

 

          ถงุยางอนามยั สามารถป้องกนัโรคเอดสไ์ดแ้น่นอน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใชว้า่ถกูตอ้งหรอืไม ่เชน่ ถงุยางมคีณุภาพดพีอหรอืไม ่

หมดอายกุารใชง้านหรอืยัง โดยปกตใิหด้จูากวนัผลติไมเ่กนิ 3 ปี หรอืดวูนัหมดอายทุีซ่อง ซองตอ้งไมช่ ารดุ หรอืฉีกขาด นอกจากนีต้อ้งเลอืก

ขนาดใชใ้หเ้หมาะสม ถา้ขนาดไมพ่อด ีก็อาจฉีกขาด หรอืหลดุออกงา่ย ซึง่จะไมส่ามารถป้องกนัโรคเอดสอ์ยา่งไดผ้ล  

 

วธิใีชถ้งุยางอนามยัทีถ่กูตอ้ง 

 
 
 
          1. หลังจากตรวจสอบวา่ ถงุยางอนามยัไมห่มดอาย ุซองไมม่รีอยฉีกขาด ฉีกมมุซองโดยระมดัระวงั ไมใ่หเ้ล็บมอืเกีย่วถงุยางอนามยั

ขาด 



 
 

 
          2. ใชถ้งุยางอนามยัในขณะทีอ่วยัวะเพศแข็งตัว บบีปลายถงุยาง เพือ่ไลอ่ากาศ 

 

 
 

 
          3. รดูถงุยางอนามยั โดยใหม้ว้นขอบอยูด่า้นนอก 

 
 
 

          4. สวมถงุยางอนามยั แลว้รดูใหข้อบถงุยางอนามยั ถงึโคนอวยัวะเพศ 

 
 
          5. หลังเสร็จกจิ ควรรบีถอดถงุยางอนามยั ในขณะทีอ่วยัวะเพศยังแข็งตัว โดยใชก้ระดาษช าระหุม้ถงุยางอนามยักอ่นทีจ่ะถอด หากไม่

มกีระดาษช าระตอ้งระวงั ไมใ่หม้อืสมัผัสกบัดา้นนอกของถงุยาง ควรสนันษิฐานวา่ ดา้นนอกของถงุยาง อาจจะปนเป้ือนเชือ้เอดสแ์ลว้ 



 
 

          6.ทิง้ถงุยางอนามยัทีใ่ชแ้ลว้ ลงในภาชนะรองรับ เชน่ ถงัขยะ 
 

 
 

วธิใีชถ้งุยางอนามยั เพศหญงิ 

 
          ใชน้ิว้หวัแมม่อื นิว้ชีแ้ละนิว้กลางจับขอบหว่งถงุยางใหถ้นัดแลว้บบีขอบหว่งในใหห้อ่ตัวเล็กลง น่ังทา่ทีเ่หมาะสม เชน่ น่ังยอง ๆ หรอื

ยกขาขา้งใดขา้งหนึง่วางบนเกา้อีแ้ลว้คอ่ย ๆ สอดหว่งถงุยางทีบ่บีไวเ้ขา้ไปในชอ่งคลอด ดันใหล้กึทีส่ดุ ใชน้ิว้สอดเขา้ไปในถงุยางจนนิว้
สมัผัสกบัขอบลา่งของหว่งดา้นใน แลว้จงึดันขอบหว่งถงุยางลกึเขา้ไปในชอ่งคลอด ใหถ้งึสว่นบนของเชงิกระดกูหวัเหน่า ดว้ยการงอนิว้ไป

ทางดา้นหนา้ของตัวคณุใหล้กึเขา้ไปในปากชอ่งคลอดประมาณ 2-3 นิว้  วธิถีอดถงุยางใหห้มนุบดิปิดปากถงุ เพือ่ใหน้ ้าอสจุคิงอยูภ่ายใน
ถงุยาง แลว้จงึคอ่ย ๆ ดงึออก   

 

โรคเอดส ์รกัษาไดห้รอืไม ่

 

          ปัจจบุนัยังไมม่ยีาทีส่ามารถรักษาโรคเอดสใ์หห้ายขาดได ้มแีตเ่พยีงยาทีใ่ชเ้พือ่ยับยัง้ไมใ่หไ้วรัสเอดสเ์พิม่จ านวนมากขึน้ แตไ่ม่
สามารถก าจัดเชือ้เอดสใ์หห้มดไปจากรา่งกายได ้ยาตา้นไวรัสเอดสใ์นปัจจบุนัม ี3 ประเภทคอื 

 

           1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ไดแ้ก ่AZT ddl ddC d4T 3TC ABC รับประทานยาตา้นไวรัสเอดส ์
 

           2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ไดแ้ก ่NVP EFV 
 

           3. Protease Inhibitors (Pls) ไดแ้ก ่IDV RTV Q4V NFV  
 

          หากรับประทานยาตา้นไวรัสเอดสแ์ลว้ อาจมผีลขา้งเคยีงคอื คลืน่ไสอ้าเจยีน มผีืน่ตามผวิหนัง โลหติจาง ฯลฯ ดังนัน้การรับประทาน
ยาเหลา่นีค้วรอยูใ่นความดแูลของแพทย ์



 
 

ขอ้ควรปฏบิตัหิากไดร้บัเชือ้เอดส ์

 

          ผูท้ีเ่ป็นโรคเอดส ์สามารถด าเนนิชวีติไดต้ามปกต ิและควรดแูลสขุภาพใหด้ ีไมค่วรวติกกงัวล เพราะหากไมม่โีรคแทรกซอ้นจะ

สามารถมชีวีติยนืยาวไปไดอ้กีหลายปี โดยมขีอ้ปฏบิตัคิอื 
 

           1. รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์มสีารอาหารครบถว้น เพือ่ใหร้า่งกายแข็งแรง 
 

           2. รักษาสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง ดว้ยการออกก าลังกายอยา่งสม ่าเสมอ 

 
           3. หลกีเลีย่งการมเีพศสัมพันธ ์หรอืหากมเีพศสมัพันธ ์ควรใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ เพือ่ป้องกนัการรับเชือ้ หรอืแพรเ่ชือ้เอดส ์

 
           4. งดการบรจิาคเลอืด อวยัวะ และงดใชส้ิง่เสพตดิทกุชนดิ 

 
           5. หากเป็นหญงิ ไมค่วรตัง้ครรภ ์เพราะเชือ้เอดสส์ามารถถา่ยทอดสูล่กูไดถ้งึ 30% 

 
           6. ท าจติใจใหส้งบ ไมเ่ครยีด ไมก่งัวล รวมทัง้อาจฝึกสมาธ ิ

 

           7. อยูใ่นสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก 



 
 

ความเชือ่ทีผ่ดิเกีย่วกบัโรคเอดส ์

 

          จากขอ้มลูทางการแพทยร์ะบชุดัวา่ เชือ้เอชไอวไีมส่ามารถแพรสู่ก่นัไดโ้ดยการตดิตอ่ในชวีติประจ าวนักบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีและไม่
สามารถตดิตอ่กนัไดผ้า่นทางการกอด การสมัผัสมอืทีเ่ป็นการทักทายแบบชาวตะวนัตก หรอืการปฏสิมัพันธภ์ายนอกอืน่ เชน่ การใชห้อ้งน ้า

รว่มกนั การใชเ้ตยีงนอนรว่มกนั การใชอ้ปุกรณร์ับประทานอาหารหรอืรถแท็กซีร่ว่มกัน 

 
          นอกจากนี ้เอชไอวไีมใ่ชโ่รคตดิตอ่ทางอากาศเหมอืนกบัไขห้วดั และไมต่ดิตอ่ผา่นทางแมลง หรอื ยงุ โดยทั่วไปแลว้เชือ้เอชไอวี

ตดิตอ่กนัผา่นทางการมเีพศสมัพันธท์ีไ่มป่ลอดภยั มขีอ้มลูยนืยันชดัเจนวา่กวา่ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของผูต้ดิเชือ้ไวรัสเอชไอวตีดิจากการมี
เพศสมัพันธท์ีไ่มไ่ดป้้องกนั การแลกเปลีย่นของเหลวในรา่งกาย เชน่ อสจุ ิเลอืด หรอืของเหลวในชอ่งคลอด นอกจากนีเ้ชือ้เอชไอวยีัง

สามารถตดิตอ่ผา่นทางการใชเ้ข็ม หรอือปุกรณฉ์ีดยารว่มกนัของผูใ้ชย้าเสพตดิ ขณะทีผู่ห้ญงิตัง้ครรภส์ามารถแพร่เชือ้ไปสูล่กูไดใ้นระหวา่ง
การตัง้ครรภ ์การคลอดและการเลีย้งลกูดว้ยน ้านมแม่ 

 

หนว่ยงานทีใ่หก้ารบรกิารปรกึษาปญัหาสขุภาพ และโรคเอดส ์

 

ผูท้ ีต่อ้งการขอ้มลูเกีย่วกบัโรคเอดส ์เพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่ไดท้ ี ่
 

          - กลุม่โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์โทร. 0-2286-0431, 0-2286-4483  

 

          - โรงพยาบาลบ าราศนราดรู โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510  

 

          - กองควบคมุโรคเอดส ์กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ตอ่ 407-8  

 

          - มลูนธิศินูยฮ์อตไลน ์โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811 (โทรฟร)ี  

 



          - มลูนธิเิขา้ถงึเอดส ์โทร. 0-2372-2222  

 

          - สถานบรกิารสาธารณสขุ และโรงพยาบาลของรฐัทกุแหง่ 

  

 
 

 
 

 

 


