
   

ร�วมแรงร�วมใจ ป�องกันเอชไอวีเอดส� 
 

 

เชื�อเอชไอวี เป็นเชื�อไวรัสที�เป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือเอดส์ ( AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune 
Deficiency Syndrome ) ซึ� งหมายถึง ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องที�เกิดจากการติดเชื�อเอชไอวีนั�น ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กที�
ติดเชื�อและครอบครัวในทุกประเทศทั�วโลก  มีเด็กอายุต ํ�ากวา่ ๑๕ ปี  จาํนวนมากกวา่ ๒ ลา้นคน  ติดเชื�อนี�   และมีเด็กหลาย 
ลา้นคนที�ไม่ไดติ้ดเชื�อ แต่ไดรั้บผลกระทบจากการที�สมาชิกในครอบครัวติดเชื�อ    นอกจากนั�น เด็กกวา่ ๑๗.๕  ลา้นคนเป็น
เด็กกาํพร้า เพราะพ่อหรือแม่เสียชีวิตจากการติดเชื�อเอชไอวี  มีการคาดประมาณว่ามากกว่า ๑๔ ลา้นคนอยู่ในแถบทวีป
แอฟริกา (ขอ้มูลล่าสุด ปี ค.ศ. ๒๐๐๗) 
 

ประเทศไทย มีรายงานการติดเชื�อเอชไอวีครั� งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเริ�มระบาดในกลุ่มชายรักร่วมเพศ ผูใ้ช้เข็มฉีดยา
เสพติด และ หญิงบริการทางเพศก่อน แลว้จึงกระจายสู่กลุ่มประชาชนทั�วไป ซึ� งจาํนวนผูติ้ดเชื�อเอชไอวีรายใหม่ยงัคงเพิ�มขึ�น
ทุกปี โดยมีจาํนวนเพิ�มขึ�นผูติ้ดเชื�อประมาณ ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี  และปัจจุบนัคาดวา่ มีประชากรที�ติดเชื�อเอชไอวี ประมาณ
ร้อยละ๑.๕๕ ของประชากรทั�วประเทศ  ที�ยงัมีชีวติอยูป่ระมาณ ๕ แสนคน โดย ๒ ใน ๓ ของผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี ไม่ทราบวา่
ตัวเองติดเชื� อ ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ  การดําเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยโรคเอดส์ 
UNGASS  Report   ปี พ.ศ ๒๕๕๒ รายงานวา่มีเด็กกาํพร้าที�ไดรั้บผลกระทบจากการที�พ่อหรือแม่เสียชีวิตดว้ยโรคเอดส์ 
๓๘๐,๐๐๐ ราย เด็กติดเชื�อ ๒๐,๐๐๐ ราย นอกจากนั�น ในหญิงตั�งครรภ ์มีอตัราการติดเชื�อเอชไอวีในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ 
๐.๖๔ และ พบว่าทารกที�เกิดจากแม่ที�ติดเชื�อเอชไอวี มีอตัราการติดเชื�อเอชไอวี ร้อยละ ๕.๘ (ขอ้มูลในปีพ.ศ. ๒๕๔๙-
๒๕๕๐) ประเทศไทยมีนโยบายที�ครอบคลุมทั�งประเทศในการดูแลรักษาหญิงตั�งครรภแ์ละทารกทุกคน เพื�อป้องกนัการติด
เชื�อเอชไอวีจากแม่สู่ทารก และปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยเริ�มนโยบายการให้ยาตา้นไวรัสประสิทธิภาพสูงแก่หญิง
ตั�งครรภทุ์กราย คาดวา่ ในอนาคต   อตัราการติดเชื�อจากแม่สู่ทารกจะลดลงเหลือตํ�ากวา่ร้อยละ ๒  
 

การติดเชื�อเอชไอวีในเด็ก เป็นผลเสียร้ายแรงต่อร่างกาย  แสดงอาการไดร้วดเร็ว โดยเฉพาะเด็กเล็ก  ทารกที�ไม่ไดรั้บยาตา้น
ไวรัสเอชไอวี กวา่ครึ� งหนึ� งจะเสียชีวิตภายใน ๒ ปีแรก  การใชย้าตา้นไวรัสเอชไอวีแก่เด็กอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้
ภูมิคุม้กนัของเด็กดีขึ�น เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง ในอดีตยงัไม่มียาตา้นไวรัสใช้กนัอย่างแพร่หลาย ผูป่้วยเด็กมกัไดรั้บการ
รักษาที�ล่าชา้  คือกวา่จะไดรั้บยาตา้นไวรัส เด็กก็อยูใ่นช่วงอาย ุ๕ -๙ ปีแลว้ ซึ� งถือวา่ชา้เกินไป ทาํให้เด็กบางคนอาจป่วยหรือ
เสียชีวติก่อนไดรั้บการรักษา 
 

แมก้ารติดเชื�อเอชไอวจีะไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้แต่ก็สามารถรักษาเพื�อควบคุมอาการไวไ้ด ้ หากเด็กที�ติดเชื�อเอชไอว ี
ไดรั้บยาตา้นไวรัสอยา่งเหมาะสมตั�งแต่วยัทารก  ก็จะสามารถเจริญเติบโต มีพฒันาการที�ดี มีสุขภาพแข็งแรงใกลเ้คียงกบัเด็ก
ปกติ เรียนหนงัสือได ้มีอนาคตที�ดีได ้
 

ครอบครัวและชุมชน มีส่วนสาํคญัในการดูแลเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวี หรือเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากการติดเชื�อ ครอบครัวควร
ไดรั้บการสนบัสนุนเพื�อใหส้ามารถอบรมเลี�ยงดูเด็กให้อยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั  รวมทั�งพ่อแม่ที�ติดเชื�อเอชไอวีก็ควรจะ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เพื�อดูแลลูกที�ติดเชื�อในระยะยาวได ้และจะส่งผลที�ดีต่อการเจริญเติบโต พฒันาการ 



และ ความมั�นคงในชีวติของเด็ก ส่วนเด็กที�ครอบครัวไม่อบอุ่น จะมีความเสี�ยงต่อการถูกเอาเปรียบและถูกรังเกียจจากสังคม
ได ้ 
 

ในประเทศไทย  พบว่า ร้อยละ ๘๕ ของผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี อยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๔๕ ปี (ขอ้มูลจากสํานกัระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) และ ร้อยละ ๔๕ ของผูป่้วยที�ติดเชื�อเอชไอวีรายใหม่จะอยูใ่นช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี โดย
กลุ่มผูห้ญิงวยัรุ่นนั�น   มีอตัราการติดเชื�อมากกว่าผูช้าย ดงันั�น  จึงควรให้การศึกษาเพื�อให้ขอ้มูลความรู้แก่เด็ก วยัรุ่น และ
หนุ่มสาว ไดท้ราบถึงวธีิการที�จะใชชี้วติอยา่งปลอดภยัจากการติดเชื�อเอชไอว ี
 

รัฐบาล ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  ตลอดจนองคก์รการกุศล ควรมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัการติด
เชื�อเอชไอวีแก่ประชาชน  รวมทั�งให้ความช่วยเหลือผูป่้วยและเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวีให้ไดรั้บการดูแลรักษาที�เหมาะสม  เพื�อ
ช่วยลดการเกิดการติดเชื�อเอชไอว ี
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 เอดส์ หรือภาวะภููมิคุม้กนับกพร่อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากเชื�อไวรัสเอชไอวี เป็นโรคที�
สามารถป้องกนัและรักษาได ้แต่ไม่หายขาด สามารถติดต่อไดท้างเพศสมัพนัธ์ จากแม่สู่ลูก และทางเลือดที�มีเชื�อเอชไอวี แต่
ไม่ติดต่อกนัทางสมัผสัทั�วไป และวธีิอื�นๆ นอกเหนือจากนี�  

 หากตอ้งการทราบถึงวิธีการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวี หรือสงสัยวา่ตวัเองติดเชื�อเอชไอวี ควรขอคาํปรึกษาจากเจา้หนา้ที�
สาธารณสุข หรือ หน่วยงานที�ทาํงานดา้นเอดส์ เพื�อขอรับขอ้มูลเกี�ยวกบัการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวี และคาํแนะนาํ
เกี�ยวกบัสถานที�ที�สามารถตรวจหาการติดเชื�อเอชไอว ีใหค้าํปรึกษา ดูแลรักษา และใหค้วามช่วยเหลือได ้

 หญิงตั�งครรภทุ์กราย ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํและตรวจการติดเชื�อเอชไอวี ให้เร็วที�สุด ตั�งแต่ระยะแรกของการตั�งครรภ ์โดย
สามีควรไปรับการตรวจการติดเชื�อดว้ย หญิงตั�งครรภที์�คิดวา่ตนเอง หรือคู่สมรส มีความเสี�ยงต่อการติดเชื�อ ควรไดรั้บการ
ปรึกษาเกี�ยวกบัวธีิป้องกนัการติดเชื�อเอชไอว ีนอกจากนี�  คู่สมรสควรไดรั้บคาํแนะนาํและตรวจการติดเชื�อเอชไอวีก่อนการ
แต่งงาน และควรมีการวางแผนครอบครัว 

 เด็กทุกคนที�เกิดจากแม่ที�ติดเชื�อเอชไอว ีหรือ พอ่แม่มีอาการของการติดเชื�อเอชไอวี ควรไดรั้บการตรวจหาเชื�อเอชไอวี เมื�อ
ผลทดสอบพบวา่เด็กมีการติดเชื�อ ควรส่งต่อใหเ้ด็กไดรั้บการติดตามดูแลรักษา และไดรั้บความช่วยเหลือโดยเร็วที�สุด 

 พอ่แม่ ผูดู้แลเด็ก และครู ควรพูดคุยกบัเด็กโดยเฉพาะวยัรุ่นทั�งหญิงและชายเพื�อให้ตระหนกัถึงเรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพื�อน พฤติกรรมทางเพศที�เหมาะสม ความเสี�ยงของการติดเชื�อทางเพศสัมพนัธ์โดยเฉพาะเอชไอวี และการตั�งครรภโ์ดยไม่
พร้อม เด็กจะไดป้้องกนัตนเอง ไม่ประมาท และรู้จกัหลีกเลี�ยงจากความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเพศสัมพนัธ์
ที�ไม่ปลอดภยัได ้ 

 การป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวทีาํได ้โดยมีเพศสมัพนัธ์อยา่งปลอดภยัดว้ยการสวมถุงยางอนามยัทุกครั� ง และไม่ใชเ้ข็มฉีดยา
และของมีคมร่วมกบัผูอื้�น 

 เด็กและวยัรุ่น ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอว ีและการดูแลผูที้�ไดรั้บผลกระทบจาก
โรคเอดส์ ทั�งในโรงเรียนและในชุมชน  



 ผูติ้ดเชื�อทุกคนควรทราบสิทธิของตนเอง ผูติ้ดเชื�อและเด็กที�ไดรั้บผลกระทบตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการทาง
สงัคม 

 
ไม่ควรรังเกียจ ประณาม ตีตรา แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบติักบัเด็กและผูติ้ดเชื�อเอชไอว ี

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เอดส์ หรือภาวะภููมิคุ้มกนับกพร่อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกดิจากเชื6อไวรัสเอชไอว ี

เป็นโรคที�สามารถป้องกันและรักษาได้ แต่ไม่หายขาด สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่สู่ลูก และทางเลอืดที�มีเชื6อ

เอชไอว ีแต่ไม่ติดต่อกนัทางสัมผสัทั�วไป และวธีิอื�นๆ นอกเหนือจากนี6 

ผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี สามารถมีชีวิตที�ยืนยาวได้  โดยไม่แสดงอาการของโรค ดูภายนอกจะดูแข็งแรงเหมือนคนทั�วไป 
โดยเฉพาะผูที้�ไดรั้บยาตา้นไวรัส แต่ก็ยงัสามารถแพร่เชื�อไปสู่ผูอื้�นได ้ 

เอดส์ คือ อาการระยะทา้ยของการติดเชื�อเอชไอวี ผูที้�เกิดภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องแลว้  จะมีสุขภาพที�อ่อนแอ เนื�องจาก
ร่างกายไม่มีภูมิคุม้กนัที�จะสู้กบัเชื�อโรค  ผูใ้หญ่ที�ติดเชื�อเอชไอวี หากไม่ไดรั้บยาตา้นไวรัสจะเกิดโรคเอดส์ภายใน ๗ ถึง ๑๐ 
ปีหลงัจากไดรั้บเชื�อ  แต่สาํหรับเด็กอาจเกิดเร็วกวา่นั�น ปัจจุบนัยงัไม่มียาที�รักษาการติดเชื�อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ให้หายขาด
ได ้แต่ยาสามารถช่วยใหผู้ป่้วยมีอายทีุ�ยนืยาวขึ�นได ้ซึ� งทางที�ดีที�สุดคือ การป้องกนัไม่ใหติ้ดเชื�อ 

เชื�อเอชไอว ีสามารถติดต่อได ้๓ ทาง หลกั ไดแ้ก่ 

• การมีเพศสัมพนัธ์ที�ไม่ไดป้้องกนั หรือไม่สวมถุงยางอนามยักบัผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี โดยติดต่อผา่นทางการสัมผสันํ� า
อสุจิ สารคดัหลั�งจากช่องคลอด หรือเลือดของผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี วิธีป้องกนัคือการใช้ถุงยางอนามยัทุกครั� งที�มี
เพศสัมพนัธ์กบัผูที้�ติดเชื�อหรือผูที้�ไม่ทราบวา่ติดเชื�อหรือไม่  

• การใชเ้ขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา ใบมีดโกน มีด หรือ ของมีคมอื�นๆ ที�เปื� อนเลือดหรือสารคดัหลั�งของผูที้�ติดเชื�อ การ
ไดรั้บเลือดของผูที้�ติดเชื�อ ดงันั�น เลือดที�ไดรั้บมาจากการบริจาค จึงตอ้งตรวจหาเชื�อเอชไอวีเสมอ และป้องกนัได้
ดว้ยการไม่ใชเ้ขม็ฉีดยา หรือของมีคมร่วมกบัผูอื้�น  

• การติดเชื�อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกระหว่างตั�งครรภ์ ระหว่างคลอด และ จากการกินนมแม่ วิธีป้องกนัคือการฝาก
ครรภโ์ดยเร็วที�สุด ซึ� งจะมีการตรวจการติดเชื�อทุกราย หญิงตั�งครรภที์�ติดเชื�อ ตอ้งกินยาตา้นไวรัสอย่างเคร่งครัด 
และไม่เลี�ยงลูกดว้ยนมแม่  

เชื�อเอชไอวไีม่สามารถติดต่อไดจ้ากการทาํงานร่วมกนั การอยูร่่วมกนัตามปกติ การสัมผสั กอด จบัมือ ไอ จาม การใชห้้องนํ� า 

โทรศพัท ์จานชาม ชอ้นส้อม แกว้นํ�า ผา้เช็ดตวั สระวา่ยนํ�าร่วมกนั และไม่สามารถติดต่อไดด้ว้ยการถูกยงุหรือแมลงอื�นๆ กดั 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

หากต้องการทราบถึงวิธีการป้องกันการติดเชื6อเอชไอวี หรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื6อเอชไอวี ควรขอคําปรึกษาจาก

เจ้าหน้าที�สาธารณสุข หรือ หน่วยงานที�ทํางานด้านเอดส์ เพื�อขอรับข้อมูลเกี�ยวกับการป้องกันการติดเชื6อเอชไอวี และ

คําแนะนําเกี�ยวกบัสถานที�ที�สามารถตรวจหาการติดเชื6อเอชไอว ีให้คําปรึกษา ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลอืได้ 

ปัจจุบนัมีแหล่งขอ้มูลและหน่วยงานที�ให้การปรึกษาด้านการป้องกนัและดูแลรักษาการติดเชื�อเอชไอวีมากมาย เช่น 
โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัและอาํเภอ ทุกแห่งทั�วประเทศ สถานพยาบาลต่างๆ และคลินิกนิรนาม นอกจากนี�   ขอ้มูลเกี�ยวกบั
โรคเอชไอว ียงัสามารถคน้หาไดใ้นอินเตอร์เนตและสื�อต่างๆ เช่นจาก 

• กลุ่มโรคเอดส์ สาํนกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ http://aidsthai.org/ โทร 0-2590-3208  

• เครือข่ายผูติ้ดเชื�อเอชไอว ีเอดส์ ประเทศไทย http://www.thaiplus.net โทร 0-2377-5065  

• มูลนิธิเขา้ถึงเอดส์ http://www.aidsaccess.com/ หรือปรึกษาที�เบอร์โทรศพัท ์0-2372-2222 เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
ทุกวนั  

• คลินิกนิรนาม http://www.trcarc.org โทร 0-2252-2568-9 ต่อ 200  

การใหบ้ริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื�อเอชไอวี ช่วยให้ตรวจพบผูติ้ดเชื�อไดต้ั�งแต่ระยะตน้ๆ ซึ� งมีประโยชน์ คือช่วยให้
ผูติ้ดเชื�อมีโอกาสไดรั้บการรักษาการติดเชื�อเอชไอวี และเชื�ออื�นๆ ที�อาจมีร่วมดว้ยได้ ตั�งแต่ยงัไม่ป่วยมาก ซึ� งจะทาํให้
ผลการรักษาดี ทั�งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับตวัในการใชชี้วิตประจาํวนั และรู้จกัหลีกเลี�ยงที�จะแพร่เชื�อไปสู่ผูอื้�น 
ดงันั�น ผูที้�สงสัยว่าตวัเองมีความเสี�ยงหรืออาจจะติดเชื�อเอชไอวี ควรจะไปสถานพยาบาล หรือคลินิกนิรนาม เพื�อรับ
คาํปรึกษาและตรวจหาการติดเชื�อ ซึ� งผลการตรวจนี�จะถูกเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยใหผู้ใ้ดทราบ 

การตรวจการติดเชื�อเอชไอวี ถา้ผลตรวจเป็นผลลบ หมายความว่า ผูน้ั�นอาจไม่ติดเชื�อเอชไอวี หรือเพิ�งจะติดเชื�อเอชไอวี
ใหม่ๆ ไม่เกิน ๖ สัปดาห์ ซึ� งถา้ตรวจซํ� าภายหลงั  อาจจะพบผลบวก ส่วนการตรวจการติดเชื�อเอชไอวี ในเด็กที�อายุนอ้ยกวา่ 
๑๘ เดือน จะใชก้ารตรวจทั�วไปไม่ได ้ เพราะอาจยงัมีสารแอนตีบอดียที์�ไดรั้บจากแม่อยูใ่นเลือด   ซึ� งทาํให้ผลการตรวจเป็น
บวก  ทั�งที�เด็กไม่ไดติ้ดเชื�อ จึงตอ้งใชว้ิธีการตรวจหาดีเอนเอของเชื�อ ซึ� งจะทาํให้สามารถวินิจฉยัการติดเชื�อไดถู้กตอ้งตั�งแต่
อาย ุ๖ สัปดาห์ขึ�นไป 

สมาชิกในครอบครัวและในชุมชน ควรสนบัสนุนให้การตรวจเอชไอวีเป็นความลบัส่วนตวั ซึ� งการรักษาความลบันี�   จะช่วย
ปกป้องเด็กและครอบครัว รวมทั�งผูติ้ดเชื�อทุกคน ไม่ใหถู้กรังเกียจ หรือกีดกนัจากสังคมรอบขา้ง  

การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื�อเอชไอวี มีประโยชน์ยิ�ง คือ ทาํให้รู้จกัการปรับพฤติกรรมทางเพศ หลีกเลี�ยงการมี
เพศสัมพนัธ์ที�มีความเสี�ยง รู้จกัการใชถุ้งยางอนามยั และการวางแผนครอบครัวเรื�องการมีบุตร โดยเฉพาะกรณีที�คู่สมรสติด
เชื�อฝ่ายเดียว นอกจากนี�   การให้การปรึกษาแก่ผูที้�ติดเชื�อเอชไอวี ยงัทาํให้ผูที้�ติดเชื�อมีความเขา้ใจที�ถูกตอ้งวา่  การติดเชื�อนี�
ไม่ไดเ้ป็นจุดจบของชีวติ ผูติ้ดเชื�อยงัสามารถมีคุณภาพชีวติที�ดี มีความสุข สุขภาพแขง็แรง และมีคุณค่าต่อสังคมได ้



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 หญงิตั6งครรภ์ทุกราย ต้องได้รับคําแนะนําและตรวจการติดเชื6อเอชไอว ีให้เร็วที�สุด ตั6งแต่ระยะแรกของการตั6งครรภ์ 

โดยสามีควรไปรับการตรวจการติดเชื6อด้วย หญิงตั6งครรภ์ที�คิดว่าตนเอง หรือคู่สมรส มีความเสี�ยงต่อการติดเชื6อ ควรได้รับ

การปรึกษาเกี�ยวกับวิธีป้องกันการติดเชื6อเอชไอวี นอกจากนี6 คู่สมรสควรได้รับคําแนะนําและตรวจการติดเชื6อเอชไอวีก่อน

การแต่งงาน และควรมีการวางแผนครอบครัว 

 

การป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวจีากแม่สู่ทารกที�ดีที�สุด คือการป้องกนัไม่ใหห้ญิงวยัเจริญพนัธ์ุติดเชื�อเอชไอวี และการวางแผน
ครอบครัวของหญิงวยัเจริญพนัธ์ุที�ติดเชื�อ 

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไดก้าํหนดให้มีบริการปรึกษา ส่งเสริมการตรวจเลือดคู่สมรส และตรวจการติดเชื�อ
เอชไอว ีในผูห้ญิงที�มาฝากครรภทุ์กราย เมื�อตั�งครรภ ์ควรมาฝากครรภต์ั�งแต่เนิ�นๆ และหากพบวา่หญิงตั�งครรภติ์ดเชื�อเอชไอ
ว ีสิ�งที�สาํคญัที�สุดคือ การรักษาสุขภาพของแม่และการป้องกนัการติดเชื�อในทารก ซึ� งประกอบดว้ยการใชย้าตา้นไวรัสตั�งแต่
ระยะตั�งครรภ์ตน้ๆ จนถึงหลงัคลอด และการดูแลครรภ์และการคลอดอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ยาต้านไวรัสใน
ทารก อยา่งไรก็ดี การใชย้าตา้นไวรัสขณะตั�งครรภจ์ะช่วยใหสุ้ขภาพของแม่ดีขึ�นดว้ย  

ในประเทศไทย หญิงตั�งครรภที์�ติดเชื�อเอชไอวทุีกรายจะตอ้งไดรั้บยาตา้นไวรัสสูตรยา ๓ ตวั ซึ� งมีประสิทธิภาพสูงตั�งแต่อายุ
ครรภ์ประมาณ ๔ เดือน หรือเร็วกวา่นั�น ตามที�กระทรวงสาธารณสุขไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานไว ้ เพื�อป้องกนัการติดเชื�อสู่
ทารกให้ไดผ้ลดีที�สุด หญิงตั�งครรภที์�ติดเชื�อจึงควรมาตรวจครรภส์มํ�าเสมอ และกินยาอยา่งเคร่งครัด ในช่วงคลอดจะมีการ
ให้ยา   และพิจารณาการผา่ตดัคลอดหากมีขอ้บ่งชี�  ซึ� งจะทาํให้ลดการติดเชื�อในทารกลงไปไดอี้ก ช่วงหลงัคลอดแม่จะตอ้ง
ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาตา้นไวรัสอย่างเหมาะสมเพื�อให้มีสุขภาพดียาวนาน และได้รับคาํแนะนําในการวางแผน
ครอบครัว (ขอ้มูลเพิ�มเติมกด http://pmtct.anamai.moph.go.th/ ) 

ทารกที�เกิดจากแม่ที�ติดเชื�อเอชไอวี จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เมื�อแรกเกิด ทารกจะได้รับประทานยาตา้นไวรัสนาน ๔ 
สัปดาห์ และตอ้งงดนมแม่โดยเด็ดขาด เพื�อป้องกนัการติดเชื�อจากนมแม่ กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัสรรนมผงสําหรับให้
ทารกเหล่านี� ทุกคน จนกระทั�งอายุ ๑ ปี (หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติม กด การเลี�ยงลูกดว้ยนมแม่เมื�อแม่มีเชื�อไวรัสเอชไอวี) 
ทารกควรไดรั้บวคัซีนอยา่งเหมาะสมเหมือนทารกทั�วไป และควรไดรั้บยาป้องกนัโรคปอดอกัเสบรุนแรง จนกวา่จะทราบวา่
ไม่ติดเชื�ออยา่งแน่นอนแลว้   

หากหญิงตั�งครรภที์�ติดเชื�อและทารก ไดรั้บการดูแลรักษาตามรายละเอียดขา้งตน้อยา่งครบถว้น โอกาสที�ทารกจะติดเชื�อ จะ
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒ แต่ถา้หากไม่ไดรั้บการดูแลรักษาใดๆ โอกาสที�ทารกจะติดเชื�อจะมีสูงถึงร้อยละ ๓๐-๔๐ สถานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลทั�วประเทศไทย มีระบบการให้บริการ ดูแลรักษาหญิงตั�งครรภต์ามนโยบายและมาตรฐานของ
กระทรวงฯดงัขา้งตน้ หญิงตั�งครรภทุ์กรายควรทราบและมารับบริการดงักล่าวมาแลว้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

อุปสรรคที�สําคญัของการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวี จากแม่สู่ทารกคือ การที�หญิงตั�งครรภ์ไม่มาฝากครรภ ์หรือมาฝากเมื�อ
ครรภแ์ก่แลว้ ทาํใหพ้ลาดโอกาสในการรับยาตา้นไวรัสอยา่งเหมาะสม ซึ� งจะส่งผลใหท้ารกมีโอกาสติดเชื�อมากขึ�น  



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   เด็กทุกคนที�เกดิจากแม่ที�ติดเชื6อเอชไอว ีหรือ พ่อแม่มีอาการของการติดเชื6อเอชไอว ีควรได้รับการตรวจหาเชื6อเอชไอ

ว ีเมื�อผลทดสอบพบว่าเด็กมีการติดเชื6อ ควรส่งต่อให้เด็กได้รับการติดตามดูแลรักษา และได้รับความช่วยเหลอืโดยเร็วที�สุด 

 

หากสามารถวนิิจฉยัการติดเชื�อเอชไอวขีองเด็กไดเ้ร็วเท่าใด ก็จะทาํให้เพิ�มโอกาสในการรักษาไดเ้ร็วขึ�นเท่านั�น ซึ� งจะช่วยให้
เด็กมีสุขภาพที�แขง็แรงและมีชีวิตที�ยืนยาว  ดงันั�น  เด็กที�มีอาการของการติดเชื�อเอชไอวี หรือ มีความเสี�ยงในการติดเชื�อเอช
ไอว ีควรไดรั้บการตรวจเลือดทุกคน 

ทารกที�เกิดจากแม่ที�ติดเชื�อเอชไอวี ควรไดรั้บการตรวจหาตวัเชื�อเอชไอวีโดยวิธีพีซีอาร์ (PCR = polymerase chain reaction) 
ซึ� งจะทาํให้สามารถวินิจฉยัโรคไดต้ั�งแต่อายุ ๑-๒ เดือน หากพบวา่ทารกมีการติดเชื�อ  ควรให้การรักษาในทนัที ดว้ยยาตา้น
ไวรัสที�เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นอกจากนี�  ควรให้ยาป้องกนัโรคปอดอกัเสบรุนแรงที�เรียกวา่ พีซีพี 
(PCP = Pneumocystis carinii Pneumonia) ดว้ยยาโคไตรมอกซาโซล (cotrimoxazole) และยาป้องกนัวณัโรค  ถา้มีสมาชิก
ในครอบครัวเป็นวณัโรค 

ผูป่้วยเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวี ควรได้รับยาตา้นไวรัส อย่างเหมาะสม สํานักงานประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และกระทรวง
สาธารณสุข ไดจ้ดัสรรยาตา้นไวรัสที�มีประสิทธิภาพ รวมทั�งใหบ้ริการตรวจเลือดเพื�อติดตามการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายกบัผูป่้วย เด็กที�ติดเชื�อควรไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเนื�อง ผูป้กครองและเด็กควรทราบถึงความสําคญัของ
การกินยาอยา่งถูกตอ้ง ซึ� งเป็นหวัใจสําคญัที�จะทาํให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเสมือนเด็กปกติทั�วไป สามารถเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
และมีชีวติยนืยาวได ้การกินยาไม่สมํ�าเสมอ ไม่ตรงเวลา อาจทาํให้เกิดการดื�อยา ซึ� งจะส่งผลให้การรักษาไดผ้ลไม่ดีและเป็น
โรคเอดส์ได ้

เด็กที�ติดเชื�อเอชไอวี ควรไดรั้บสารอาหารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื�อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กที�ติดเชื�ออาจมีอาการเบื�อ
อาหาร กลืนลาํบาก มีการดูดซึมบกพร่อง  แต่ถา้เด็กไดรั้บสารอาหารไม่เหมาะสมเพียงพอ (ดูเพิ�มเติมในบทอาหารตามวยั) 
จะเพิ�มโอกาสในการติดเชื�อฉวยโอกาสได ้ จึงตอ้งใส่ใจในเรื�องอาหารเป็นพิเศษ เด็กควรไดรั้บอาหารที�มีคุณภาพ ยอ่ยง่าย  

เมื�อเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวี เจริญเติบโตขึ�น สามารถเขา้ใจเกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอวีไดแ้ลว้ ควรให้เด็กรับทราบขอ้มูลอยา่ง
เหมาะสม และเขา้ใจถึงความสาํคญัในการกินยารักษา และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดูแลรักษาตนเอง 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครู ควรพูดคุยกับเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นทั6งหญิงและชายเพื�อให้ตระหนักถึงเรื�องความสัมพันธ์

ระหว่างเพื�อน พฤติกรรมทางเพศที�เหมาะสม ความเสี�ยงของการติดเชื6อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเอชไอวี และการ

ตั6งครรภ์โดยไม่พร้อม เด็กจะได้ป้องกันตนเอง ไม่ประมาท และรู้จักหลีกเลี�ยงจากความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

และเพศสัมพนัธ์ที�ไม่ปลอดภัยได้  

 



เด็กควรจะไดเ้รียนรู้ถึงเรื�องอนามยัเจริญพนัธ์ุ หรือการเปลี�ยนแปลงของร่างกายที�เกี�ยวกบัเพศศึกษาเมื�อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
และควรไดรั้บการสอนให้เขา้ใจว่า ความสัมพนัธ์ทางเพศตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมด้วย ซึ� งการไดพู้ดคุยกบัเด็กโดยใช้
เนื�อหาที�เหมาะสม ให้เด็กเขา้ใจอารมณ์ในแง่มุมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางเพศ จะช่วยให้เด็กมีพฒันาการที�ดี มี
การตดัสินใจที�เหมาะสมและไม่ทาํตามการย ั�วยจุากเพื�อน 
 

วยัรุ่นหญิงมีอตัราการติดเชื�อเอชไอวสูีงกวา่วยัรุ่นชาย ในหลายๆ ประเทศเนื�องจาก  

• วยัรุ่นหญิงอาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไดว้่า จะพลาดพลั�งมีเพศสัมพนัธ์เมื�อใด จึงทาํให้ไม่ไดเ้ตรียมการ
ป้องกนัตวัเอง  

• เยื�อบุช่องคลอดในเด็กวยัรุ่นจะบอบบางกวา่ผูใ้หญ่ จึงอาจเกิดความบอบชํ�าไดม้ากกวา่เมื�อมีเพศสัมพนัธ์ ซึ� งจะทาํให้
ติดเชื�อเอชไอว ีและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื�นๆ ไดง่้ายกวา่  

• วยัรุ่นหญิงอาจตกเป็นเป้าหมายของผูช้ายที�ติดเชื�อเอชไอว ีที�มีอายมุากกวา่  
• วยัรุ่นหญิง เสี�ยงที�จะตกเป็นเหยื�อในการคา้มนุษยแ์ละตกเป็นเครื�องมือใหผู้อื้�นหาประโยชน์ทางเพศ  

ผูห้ญิงมีสิทธิที�จะปฏิเสธเพศสัมพนัธ์ที�ไม่ตอ้งการและไม่ปลอดภยัได ้การป้องกนัและแกปั้ญหาการคุกคามทางเพศให้ไดผ้ล 

จาํเป็นตอ้งให้ผูช้ายโดยเฉพาะวยัรุ่นไดมี้ส่วนร่วม วยัรุ่นชายควรไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัความแตกต่างระหว่างหญิงกบัชาย และ

เขา้ใจถึงความเท่าเทียมกนัในสิทธิทางเพศระหวา่งหญิงกบัชาย และช่วยหาทางออกในการป้องกนัความรุนแรง การละเมิด

ทางเพศ และการกดดนัจากเพื�อนที�นาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์  

การไดพู้ดคุยกนัที�บา้น หรืออภิปรายกนัในโรงเรียน และในชุมชน ระหวา่งเด็ก วยัรุ่น ผูป้กครอง ครู และผูน้าํชุมชนจะช่วย

ให้เกิดทศันคติที�ถูกตอ้ง ซึ� งมีผลช่วยลดพฤติกรรม ความเสี�ยงในการติดเชื�อเอชไอวีได ้ในการอภิปรายควรสนบัสนุนให้มี

การเคารพสิทธิสตรี มีความเท่าเทียมกนัในความสัมพนัธ์ และส่งเสริมให้ผูห้ญิงมีความสามารถในการเผชิญหนา้กบัปัญหา 

ความกดดนั การคุกคามทางเพศ และ ความรุนแรงทางเพศได ้

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   การป้องกนัการติดเชื6อเอชไอวทีาํได้ โดยมีเพศสัมพนัธ์อย่างปลอดภัยด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั6ง และไม่ใช้

เข็มฉีดยาและของมีคมร่วมกับผู้อื�น 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงพบจาํนวนผูติ้ดเชื�อเอชไอวีรายใหม่เพิ�มมากขึ�นและมีแนวโน้มจะมีมากในกลุ่มเด็กและวยัรุ่น 
ดงันั�นจึงควรให้เด็กและวยัรุ่นไดมี้โอกาสเรียนรู้เกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื�นๆ  ทั�งควรได้
เรียนรู้ทกัษะในการดาํเนินชีวิตที�จะช่วยปกป้องไม่ให้ติดเชื�อเอชไอวี ได้แก่ ทกัษะการแก้ปัญหา การตดัสินใจ การตั�ง
จุดหมายในชีวติ การคิดแบบมีวจิารณญาณ การสื�อสาร ความแน่วแน่ การมีสติ และการที�จะสามารถจดัการในสถานการณ์ที�



มีความเครียดได ้วยัรุ่นมกัดูตวัอยา่งจากพอ่แม่ ครู ผูน้าํชุมชน หรือ บุคคลตวัอยา่งอื�นๆ ดงันั�น  บุคคลเหล่านี�  ควรจะมีความรู้
พื�นฐานเกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอว ีควรทราบถึงวธีิที�จะสื�อสาร และสามารถใหค้วามรู้แก่เด็กในเรื�องทกัษะชีวติที�สาํคญัได ้
 

วยัรุ่นควรจะมีความรู้เกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยงของการติดเชื�อเอชไอว ีวา่เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ไดป้้องกนั การใชเ้ข็มฉีด
ยาร่วมกนั และโรคนี�ไม่ติดต่อดว้ยการอยูร่่วมกนัทั�วไปได ้วยัรุ่นควรมีทศันคติที�ถูกตอ้ง  และไม่แสดงความรังเกียจผูที้�ติดเชื�อ
เอชไอว ี

วยัรุ่นควรมีความรู้วา่ การลดความเสี�ยงในการติดเชื�อเอชไอวี ทาํไดโ้ดยการไม่มีเพศสัมพนัธ์ หรือถา้มีเพศสัมพนัธ์ ควรใช้
ถุงยางอนามยัทุกครั� ง หรือ มีเพศสัมพนัธ์กบัผูที้�ไม่มีเชื�อเอชไอวี เพียงคนเดียวเท่านั�น หรือมีเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยั เช่น ไม่
สอดใส่อวยัวะเพศ  

การขลิบหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศของผูช้าย สามารถลดการติดเชื�อเอชไอวีจากฝ่ายหญิงได ้การมีเพศสัมพนัธ์กบัหลายคน มี
โอกาสทาํให้ติดเชื�อเอชไอวีมากขึ�น  โดยเฉพาะถา้ไม่ใส่ถุงยางอนามยัทุกครั� ง การมีเพศสัมพนัธ์ทุกครั� งมีความเสี�ยงหากไม่
ทราบวา่คู่นอนนั�นเป็นผูติ้ดเชื�อเอชไอวีหรือไม่ เพราะผูติ้ดเชื�อบางคนภายนอกอาจดูปกติดีทุกอยา่ง จะรู้ไดเ้มื�อตรวจเลือด
เท่านั�น  

การใชถุ้งยางอนามยัสาํหรับเพศชายที�มีสารหล่อลื�น จะช่วยป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีได ้สารหล่อลื�น จะป้องกนัการฉีกขาด
ของถุงยางอนามยั แต่ห้ามใช้สารหล่อลื�นที�มีส่วนผสมของนํ� ามนั เช่น นํ� ามนัพืช โลชั�นทาตวั หรือ ปิโตรเลียม เช่น วา
สลีน  เพราะจะทาํให้ถุงยางเสื�อมสภาพได ้นอกจากนี�  ยงัมีถุงยางอนามยัสําหรับเพศหญิง มีลกัษณะเป็นแผน่ที�คลุมในช่อง
คลอด และมีห่วงตรงปลายเพื�อใชส้ําหรับเป็นตวัใส่ในช่องคลอดเพื�อไม่ให้ถุงยางหลุดขณะมีเพศสัมพนัธ์ แต่การใชอ้าจไม่
สะดวกเท่าถุงยางสาํหรับเพศชาย  

เชื�อเอชไอวี สามารถติดต่อดว้ยการมีเพศสัมพนัธ์โดยใชป้ากได ้ แมจ้ะนอ้ยกวา่การมีเพศสัมพนัธ์ทางช่องคลอด หรือ ทวาร
หนกั และการมีเพศสัมพนัธ์โดยใชป้าก ยงัมีความเสี�ยงในการติดเชื�อต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื�นๆ เช่น เชื�อเริม จึงควร
ใชถุ้งยางอนามยัแมจ้ะมีเพศสัมพนัธ์ทางปาก  

การดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ หรือ การใช้สารเสพติด ก็ทาํให้เพิ�มความเสี�ยงในการติดเชื�อเอชไอว ี
เนื�องจากทาํใหข้าดสติ  มีการตดัสินใจที�ไม่ถูกตอ้งได ้และทาํใหมี้เพศสัมพนัธ์โดยไม่ไดป้้องกนั 

ผูที้�มีโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น โรคซิฟิลิส หนองใน เริม (หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติม เกี�ยวกบัโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์สามารถคน้หาไดที้� http://stisthai.org/) ทาํให้มีความเสี�ยงต่อการติดเชื�อเอชไอวี และแพร่เชื�อเอชไอวีไดม้ากกวา่
บุคคลทั�วไป เนื�องจากมีตุ่มนํ� า แผลถลอก มีรอยฉีกขาดที�ผิวหนงั หรือ ที�อวยัวะเพศ ดงันั�น  ผูที้�กาํลงัเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ควรไดรั้บการรักษาอยา่งเหมาะสม และไม่ควรมีเพศสัมพนัธ์หรือถา้มีก็ควรป้องกนั โดยใชถุ้งยางอนามยัอยา่ง
ถูกตอ้งทุกครั� ง รวมทั�งควรบอกคู่นอนดว้ย เพื�อให้คู่นอนไดรั้บการรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์นี�  ส่วนใหญ่สามารถ
รักษาใหห้ายได ้ 



อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในเพศชาย อาจมีอาการเจบ็เวลาปัสสาวะ มีหนองออกทางอวยัวะเพศ มีแผล ตุ่มนํ� า ผื�น 
ที�อวยัวะเพศ หรือ ในปาก ในเพศหญิงนั�น  ตกขาวอาจมีสีเปลี�ยนไป มีกลิ�นเหม็น เจ็บหรือคนับริเวณอวยัวะเพศ มีอาการเจ็บ
หรือเลือดออกขณะมีเพศสัมพนัธ์ หรือหลงัมีเพศสัมพนัธ์ ถา้เป็นมากอาจทาํให้มีไข ้ปวดทอ้ง และเป็นหมนัได ้ แต่ก็มีบาง
ภาวะที�ทาํให้มีอาการผิดปกติโดยไม่ไดเ้ป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เช่น มีเชื�อราในช่องคลอด หรือ ทางเดินปัสสาวะติด
เชื�อ  

เชื�อเอชไอวีสามารถติดต่อดว้ยการใชเ้ข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หรือ อุปกรณ์อื�นๆที�มีการปนเปื� อนของเชื�อได ้การใชเ้ข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยาที�ไม่ไดฆ่้าเชื�อ นอกจากจะทาํให้เกิดการติดเชื�อเอชไอวีแลว้ ยงัทาํให้ติดเชื�ออื�นๆ ไดอี้ก เช่น เชื�อไวรัสตบั
อกัเสบ ดงันั�น ควรใชเ้ขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยาที�ฆ่าเชื�อแลว้เท่านั�น และไม่ควรใชร่้วมกบัผูอื้�น การฉีดยาควรทาํโดยบุคลากร
ทางการมีแพทยที์�มีความชาํนาญ และควรใชอุ้ปกรณ์แบบครั� งเดียวทิ�ง  

การใชใ้บมีดโกนหรือของมีคม เช่น การสัก เจาะหู หรือเจาะตามร่างกาย ร่วมกบัผูที้�ติดเชื�อ โดยไม่ไดท้าํการฆ่าเชื�อก่อน ก็
สามารถทาํใหติ้ดเชื�อเอชไอวไีด ้ดงันั�น  จึงไม่ควรใชข้องมีคมร่วมกนั หรือควรฆ่าเชื�อก่อนโดยการนาํไปตม้ในนํ� าเดือด หรือ
ใชน้ํ�ายาฆ่าเชื�อ   

หากมีเพศสัมพนัธ์ที�ไม่ไดป้้องกนัหรือกรณีถูกข่มขืนแลว้เกิดความกงัวลใจในเรื�องการตั�งครรภห์รือการติดเชื�อเอชไอวี สิ�งที�
ตอ้งปฏิบติัคือให้รีบไปพบแพทยโ์ดยเร็วเพื�อรับยาป้องกนัการตั�งครรภ์ (หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมคลิ{ก Adolescent 
Contraception.pdf) และรับยาป้องกนัการติดเชื�อไวรัสเอชไอวีและโรคติดเชื�อทางเพศสัมพนัธ์ ซึ� งตอ้งเริ�มยาเร็วที�สุดและยา
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื�อใชภ้ายใน ๗๒ ชั�วโมง หรือ ภายใน ๓ วนัหลงัจากเกิดกรณีดงักล่าว 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   เด็กและวยัรุ่น ควรมีส่วนร่วมในกจิกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการป้องกนัการติดเชื6อเอชไอว ีและการดูแลผู้ที�ได้รับ

ผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั6งในโรงเรียนและในชุมชน  

 

เด็ก วยัรุ่น และครอบครัวที�ไดรั้บผลกระทบจากการติดเชื�อเอชไอวี ควรมีการรวมกลุ่ม เพื�อช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในดา้นต่างๆ 
ภายในชุมชน ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื�อช่วยใหก้าํลงัใจ แบ่งปันขอ้มูลและช่วยเหลือครอบครัวให้เขา้ถึงสวสัดิการ และให้
โอกาสแก่สมาชิกไดท้ราบถึงแนวทางในการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวี และการดูแลรักษา ซึ� งมีหน่วยงานของภาครัฐและ
องคก์รเอกชนหลายแห่ง ใหก้ารสนบัสนุน การสร้างเครือข่ายผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเอชไอว ีซึ� งจะช่วยขบัเคลื�อนให้เกิดความ
ตระหนกัและเขา้ใจถึงการติดเชื�อเอชไอวีในสังคม รวมทั�งทาํให้เกิดการคุม้ครอง ดูแลและช่วยเหลือเด็กกาํพร้า ตลอดจน
ครอบครัวที�ไดรั้บผลจากการติดเชื�อเอชไอวี พ่อแม่ หรือผูดู้แลเด็ก ควรไดรั้บการสอนทกัษะการดูแลเด็กที�ติดเชื�อเอชไอว ี
โดยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการรักษาดว้ยการกินยาตา้นไวรัสอยา่งถูกตอ้ง แนวทางการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวี และ
เขา้ใจถึงความตอ้งการทางอารมณ์ของเด็ก เด็กที�กาํพร้าหรือมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากเอชไอวีตอ้งการการช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจจากครอบครัวเพื�อลดความโศกเศร้า ซึ� งเด็กแต่ละวยัจะมีอาการเศร้าที�ต่างกนั ผูดู้แลตอ้งตอบสนองให้
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก ผูดู้แลควรมีการวางแผนวา่ ใครจะเป็นผูเ้ลี�ยงดูเด็กต่อ หากตนไม่สามารถดูแลเด็กได ้ 



หากต้องการทราบข้อมูลเกี�ยวกบัการป้องกนัเอชไอวใีนกลุ่มเด็กและเยาวชน ติดต่อ  

• ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา  
http://www.teenpath.net/  

• กลุ่มโรคเอดส์ สาํนกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.aidsthai.org/  

หากต้องการทราบข้อมูลเกี�ยวกบัหน่วยงานที�ทาํงานด้านการสนับสนุนดูแลเด็กและเยาวชนที�ติดเชื6อ ติดต่อ  

• เครือข่ายผูติ้ดเชื�อเอชไอว ีเอดส์ ประเทศไทย 
http://www.thaiplus.net/  

• กลุ่มเราเขา้ใจ  
http://www.weunderstandgroup.org/  
http://www.thaipositivekids.com/  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

....ผู้ติดเชื6อทุกคนควรทราบสิทธิของตนเอง ผู้ติดเชื6อและเด็กที�ได้รับผลกระทบต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและ

สวสัดิการทางสังคม 

รัฐบาลมีหน้าที�คุม้ครองสิทธิของเด็กและครอบครัวที�ติดเชื�อเอชไอวีหรือไดรั้บผลกระทบจากการติดเชื�อเอชไอวี โดยมี 
ชุมชน องคก์รเอกชน และองคก์รการกุศลใหก้ารสนบัสนุน เนื�องจากเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวีส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวที�ยากจน 
และมีปัญหาครอบครัว เด็กเหล่านี�ควรไดรั้บการปกป้องสิทธิในดา้นต่างๆ เช่น สิทธิที�จะไม่ให้ผูอื้�นทราบถึงการติดเชื�อเอช
ไอวขีองตน สิทธิที�จะไม่ถูกกีดกนัทางสังคม เด็กหลายคนตอ้งอยูใ่นสถานะที�ยากลาํบาก เช่น เด็กขา้งถนน อยูส่ถานเลี�ยงเด็ก
กาํพร้า เด็กเหล่านี� ควรมีสิทธิที�จะอยู่ร่วมกนักบัครอบครัว มีสิทธิในการได้รับการศึกษา ได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
เหมาะสม ไดรั้บสารอาหารที�เพียงพอ ควรมีสิทธิทางกฎหมาย และไดรั้บสวสัดิการอยา่งเท่าเทียม ดงันั�น  ผูน้าํชุมชน องคก์ร
เอกชน องคก์รการกุศลและหน่วยงานในชุมชนสามารถช่วยให้ขอ้มูลต่างๆ กบัพ่อแม่ ผูดู้แลเด็ก และเด็กที�ติดเชื�อเอชไอว ี
เพื�อไดท้ราบถึงสิทธิของตนเอง หรือหาขอ้มูลดา้นสิทธิเพิ�มเติมที�  

• เครือข่ายผูติ้ดเชื�อเอชไอว ีเอดส์ ประเทศไทย  
http://www.thaiplus.net โทรศพัท ์0-2377-5065  
มูลนิธิศูนยคุ์ม้ครองสิทธิดา้นเอดส์  
http://www.farthai.org/ โทรศพัท ์0-2171-5135-6 



• สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
http://www.nhrc.or.th โทรศพัท ์0-2141-3800 หรือ  
0-2141-3900 หรือสายด่วนร้องเรียน 1377  

นอกจากนี�  ครอบครัวที�ไดรั้บผลกระทบจากการติดเชื�อเอชไอวี อาจตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการเงินหรือสวสัดิการทาง
สังคม เพื�อช่วยในการดูแลผูป่้วยในครอบครัว และควรมีการแนะนาํเพื�อให้เขา้ถึงความช่วยเหลือดงักล่าว  

• สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดั หรือองคก์รปกครองทอ้งถิ�น 

• ปรึกษาเพิ�มเติมที�เครือข่ายผูติ้ดเชื�อเอชไอว ีเอดส์ ประเทศไทย  
http://www.thaiplus.net/  

ครอบครัวมีส่วนสําคญัที�สุดในการปกป้องและดูแลเด็กที�ติดเชื�อเอชไอวี พ่อแม่ที�ติดเชื�อจึงตอ้งไดรั้บการดูแลให้มีชีวิตที�ยืน

ยาวและมีสุขภาพที�แข็งแรง เพื�อจะได้อยู่ดูแลเด็ก และให้ครอบครัวอยู่กนัอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ผูป่้วยเอชไอวีใน

ครอบครัวเดียวกนัทั�งเด็กและผูใ้หญ่ สามารถมารับการรักษาพร้อมกนัในสถานพยาบาลเดียวกนั เพื�อช่วยให้ครอบครัว

ประหยดัเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากขึ�น 

เด็กที�ติดเชื�อเอชไอวีส่วนใหญ่นั�น มกักาํพร้าพ่อ หรือแม่ มกัตอ้งอยู่ในครอบครัวที�ประสบปัญหาทางด้านการเงินและ

ตอ้งการความช่วยเหลือ ผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงซึ� งอาจจะอายุน้อย หรือเป็นผูสู้งอายุ มีหน่วยงานต่างๆ ทั�งของ

รัฐบาล เอกชน และองคก์รการกุศล ที�ให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ครอบครัวที�ไดรั้บผลกระทบจากการติดเชื�อเอชไอว ี

แต่องคก์รเหล่านี�และผูเ้กี�ยวขอ้งจะตอ้งเก็บรักษาความลบัของผูป่้วยอยา่งเคร่งครัด 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   ไม่ควรรังเกยีจ ประณาม ตีตรา แบ่งแยก หรือเลอืกปฏิบัติกบัเด็กและผู้ติดเชื6อเอชไอว ี

พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู และผูน้าํ มีบทบาทสําคญัในการให้ความรู้เกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอวีและการป้องกนัการติดเชื�อ เพื�อ
ลดความกลวัและการแบ่งแยกในสังคม  การใหค้วามรู้แก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนเกี�ยวกบัเชื�อเอชไอวี เป็นแนวทางสําคญัที�
ช่วยลดความกลวั การรังเกียจเด็กและครอบครัวที�ติดเชื�อเอชไอวี เพื�อลดปมดอ้ยของเด็ก การให้ความรู้เกี�ยวกบัการติดเชื�อ
และการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอว ีที�ควรรวมถึง  

• การตระหนกัวา่สิทธิของเด็กและครอบครัวที�ติดเชื�อเอชไอวี ตอ้งมีเท่าเทียมกบัผูอื้�น ทั�งในดา้นการศึกษา การไดรั้บ
การดูแลดา้นสุขภาพ การมีที�อยู่อาศยั การเป็นตวัแทนในสื�อต่างๆ อย่างเหมาะสม และไดรั้บความยุติธรรมทาง
กฎหมาย  



• การใหค้วามมั�นใจแก่เด็กและวยัรุ่นวา่ เชื�อเอชไอวไีม่สามารถติดต่อไดจ้ากการอยูร่่วมกนัทั�วไปในสังคม แมจ้ะไม่มี
วคัซีนป้องกนัโรค แต่ผูที้�ติดเชื�อสามารถมีสุขภาพที�แขง็แรง และดาํรงชีวติอยา่งมีคุณค่าได ้หากไดรั้บการรักษาอยา่ง
เหมาะสม เยาวชนควรทราบถึงแนวทางในการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวอียา่งถูกตอ้ง  

• การส่งเสริมใหเ้ด็กวยัรุ่นสามารถตดัสินใจเรื�องการมีเพศสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสม และการใชถุ้งยางอนามยั  

การมีส่วนร่วมในการให้กาํลงัใจแก่เด็กและครอบครัวที�ติดเชื�อเอชไอวี เพราะเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว เป็นกาํลงัสําคญัใน

การเปลี�ยนแปลงสังคม เพื�อให้เกิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอวี และไม่ให้ผูที้�ติดเชื�อถูกกีดกนัและถูกรังเกียจจาก

สังคม เด็กและวยัรุ่นจึงควรไดรั้บการสอนความรู้เกี�ยวกบัการติดเชื�อเอชไอว ีและมีความเห็นอกเห็นใจผูที้�ติดเชื�อ 

โรงเรียนและสถานศึกษา ควรสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื�อให้เด็กทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัเรื�องเอชไอวี ซึ� งจะส่งผลให้เด็ก

เกิดความรับผดิชอบในการป้องกนัการติดเชื�อเอชไอว ีและเรียนรู้ทกัษะชีวติ 

 


