
 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั



 

 

 

 

 

 
 

                                   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี 

 

 
 

 

 

การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง

ระหวา่งตงัครรภแ์ละหลงัคลอด หรือลูกทีอาจติดเชือ

ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 

 

 

 

      ยงัพบว่าประชาชนมีอตัราการติดเชือเอดส์            

รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              

ในกลุ่มนีร่วมกบัมาตรการการป้องกนัอืน ๆ อนันาํไปสู่

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 

 

 

      ความหมายของโรคเอดส์  เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการ

ของโร คที เกิดจากภูมิ คุ ้มกันในร่างกาย  เสือม หรือ

บกพร่อง เกิดจากเชือไวรัส Lentivirus spp. หรือ เชือเอชไอวี 

(HIV) เมือเข้าสู่ร่างกาย จะทาํลายเม็ดเลือดขาว ซึงทาํ

หน้าทีป้องกนัเชือโรค ทาํให้ภูมิคุม้กนัโรคของคนๆ นัน

บกพร่อง เป็นสาเหตุให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยเป็นโรค

เรือรัง และเสียชีวิตในทีสุด 

      การแพร่กระจาย เชือเอดส์เขา้สู่ร่างกาย ได ้  ทาง คือ 

.ทางเพศสัมพนัธ ์

.การกระแสเลือด 

.จากมารดาสู่ทารก 

กลไกการติดเชือ HIV จากมารดาสู่ทารก 

 ระหวา่งคลอด ทารกมีโอกาสติดเชือ HIV ไดสู้ง

มาก เนืองจากระหวา่งการคลอด ทารกตอ้งสัมผสั

กบัเลือด นาํคราํ และสารคดัหลงัทางช่องคลอด

ของมารดา ทีติดเชือทารก จึงมีโอกาสทีจะติดเชือ

ไดม้าก ถา้ 

o มารดามีภาวะระดบัของเชือไวรัสใน

เลือดสูง (High HIV viral load) 

o การคลอดทีใชร้ะยะเวลานาน ตงัแต่ถุง

นาํแตก จนกระทงัคลอด เมือมีการหดรัด

ตวัของมดลกู อาจทาํใหเ้ลือดจากมารดา 

ไหลเขา้สู่ระบบไหลเวียนของทารกได ้

o การคลอดทีตอ้งใชเ้ครืองมือช่วยคลอด 

เช่น Forceps, Vacuum 

o การตกเลือดก่อนคลอด รกเกาะตาํ รก

ลอกตวัก่อนกาํหนด จะทาํให้ทารก

สมัผสัเชือมากขึน 

 การติดเชือภายหลงัคลอด ทารกหลงัคลอดไดรั้บ

การเลียงดว้ยนมมารดา จะทาํให้เชือ HIV จาก

นาํนมแม่ แพร่สู่ทารกได ้จากการศึกษา พบ

ประมาณร้อยละ 4-14 การเสียงของการติดเชือ 

จะเพิมมากขึนเมือ 

o มารดาอยูใ่นระยะติดเชือรุ่นแรง 

o เลียงทารกดว้ยนมมารดา เป็นระยะเวลา

นานๆ 
 

เราสามารถลดอตัราการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกอยา่งไร? 

 การใชสู้ตรยาตา้นไวรัสทีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภยัสูงสุด 

 หลีกเลียงการสัมผสัเลือด หรือสารคดัหลงัของ

มารดา ระหว่างการคลอดใหไ้ดดี้ทีสุด 

 ลดปัญหาอุปสรรคทีเกียวขอ้ง กบัการดาํเนินการ

ป้องกนัการติดเชือ HIV จากแม่สู่ลูกใหไ้ดม้ากทีสุด 

 สนบัสนุนใหมี้การให้ความรู้ และการป้องกนั

การติดเชือแก่ประชาชน มากขึน 

ปัจจบุนั
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การใชย้าตา้นไวรัสไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ย ในการดูแล

มารดา และทารกทีได้รับผลกระทบ จากการติดเชือ HIV 

จากมารดาสู่ทารก จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที ทีเกียวขอ้งทุกหน่วยงาน เพือให้

หญิงตงัครรภ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครบถว้น และ

ครอบคลุมตังแ ต่ระ ย ะตังคร รภ์  ค ลอด หลังคลอด 

ตลอดจนการดูแลหญิงตง้ครรภ์ ทีติดเชือ HIV ให้ได้รับ

การกินยา AZT อย่างสมาํเสมอตามกาํหนด การไดรั้บการ

ดูแลทางดา้นจิตใจอย่างเหมาะสม (Psychosocial support) 

การดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง รักษา และการป้องกนัโรคติด

เชือฉวยโอกาส การบําบัดรักษาทางโภชนาการ การมี

สุขลกัษณะทีดี ซึงจะทาํให้การแพร่เชือ HIV จากมารดาสู่

ทารกลดลง ซึงมีผลทาํใหม้ารดา และทารก ปลอดภยัทีสุด 
 

 

 
 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกู สภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดย 

สํานักงานปลดั 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 

อาํเภอยะหา  จังหวัดยะลา 

              โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕     

การดาํเนินงาน ทาํใหเ้ราเรียนรู้ว่า  

 



โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก 
          มีความประสงคที์จะเปิดโอกาสใหห้ญิงตงัครรภที์

ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย  ไดมี้ทางเลือกทีจะไดรั้บ

การดูแลรักษาเพือลดการติดเชือเอช

ไอวีจากแม่สู่ลกู   ตามมาตรฐานที

สอดคลอ้งกบัทวัโลกและมีความ

เป็นไปไดส้าํหรับสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย โดยคาํนึงถึงการ

พยายามลดอตัราการติดเชือในลูกทีคลอดจากหญิง

ตงัครรภที์ติดเชือลงใหม้ากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ลดโอกาสทีจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของหญิง
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ขึนมาไดใ้นอนาคตใหม้ากทีสุดดว้ย 
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รายใหม่  จึงต้องเร่งให้บริการเพือป้องกันการติดเชือ              
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การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยจากแห่งชาติ ปี  

กวาดลา้งเอดส์หมดประเทศไทย 
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