
 

 
 
 
          ตอ้งยอมรับวา่ หน่ึงในโรคติดต่อท่ีคนรู้จกัความน่ากลวัของมนัเป็นอยา่งดี กคื็อ " โรคเอดส์ " และรู้กนัดีวา่ "โรคเอดส์" เป็นโรคร้ายแรงท่ียงัไม่มีตวั
ยาใดมารักษาใหห้ายขาดได ้อีกทั้งยงัพบผูติ้ดเช้ือ เอดส์ เพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ นัน่จึงทาํใหอ้งคก์ารอนามยัโลก (WHO) กาํหนดเอาวนัท่ี 1 ธนัวาคม ของทุกปี
เป็นวนัเอดส์โลก เพ่ือใหทุ้กคนตระหนกัถึงอนัตรายจากโรคเอดส์นัน่เอง และวนัน้ีกระปุกดอทคอม กไ็ดน้าํความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคเอดส์ มาบอกต่อกนั
ดว้ยค่ะ 
 
โรคเอดส์ คอือะไร 
 
          โรคเอดส์ หรือโรคภูมคุ้ิมกนับกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเช้ือไวรัสมีช่ือวา่ ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟี
เซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus :HIV) หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ เช้ือเอชไอว ีโดยเช้ือเอชไอวจีะเขา้ไปทาํลายเซลลเ์มด็เลือดขาวท่ีมีหนา้ท่ีสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรค ทาํใหผู้ป่้วยท่ีติดเช้ือมีภูมิคุม้กนัตํ่าลง จนร่างกายไม่สามารถตา้นทานเช้ือโรคไดอี้ก โรคต่าง ๆ (หรือเรียกอีกนยัหน่ึงวา่ โรคฉวยโอกาส) จึง
เขา้มาซํ้ าเติมไดง่้าย เช่น วณัโรค ปอดบวม ติดเช้ือในระบบโลหิต เช้ือรา ฯลฯ และทาํใหผู้ป่้วยเสียชีวิตในท่ีสุด 
 
สายพนัธ์ุของโรคเอดส์ 
 
          เช้ือไวรัสเอดส์มีหลายสายพนัธ์ุ โดยสายพนัธ์ุหลกัดั้งเดิมคือ เอชไอว-ี1 (HIV-1) ซ่ึงแพร่ระบาดในแถบสหรัฐอเมริกา ยโุรป และแอฟริกากลาง, เอช
ไอวี-2 (HIV-2) พบแพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวนัตก นอกจากน้ียงัพบสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีกลายพนัธ์ุมาอีกมากมาย 
 
          ในปัจจุบนัทัว่โลกพบสายพนัธ์ุเช้ือเอชไอวี มากกวา่ 10 สายพนัธ์ุ  กระจายอยูต่ามประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยพบมากท่ีสุดท่ีทวีปแอฟริกามีมากกวา่ 
10 สายพนัธ์ุ เน่ืองจากเป็นแหล่งแรกท่ีพบเช้ือเอชไอวี และกระจายอยูเ่ป็นเวลานานกวา่ 70 ปี สายพนัธ์ุท่ีพบมากท่ีสุดในโลก คือสายพนัธ์ุซี มากถึง 40% 
พบในทวีปแอฟริกา อินเดีย จีน รวมทั้งพม่า ส่วนในประเทศไทยพบเช้ือเอชไอวี 2 สายพนัธ์ุคือ สายพนัธ์ุเอ-อี (A/E) หรืออี (E) พบมากกวา่ 95% แพร่
ระบาดระหวา่งคนท่ีมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งชายหญิง กบัสายพนัธ์ุบี (B) ท่ีแพร่ระบาดกนัในกลุ่มรักร่วมเพศ และผา่นการใชย้าเสพติดฉีดเขา้เส้น  



 
ภาพจาก องคก์ารอนามยัโลก 

 
          ขณะท่ีสายพนัธ์ุซีเด่ียว ๆ ยงัไม่พบในประเทศไทย พบเพียงแต่สายพนัธ์ุอี-ซี ท่ีเป็นลูกผสมระหวา่งสายพนัธ์ุอีในประเทศไทย และสายพนัธ์ุซีจาก
ทวีปแอฟริกา และยงัไดพ้บหญิงไทยติดเช้ือเอชไอวีสายพนัธ์ุใหม่ท่ีไม่เคยตรวจพบมาก่อนในโลก คือ เช้ือเอชไอวีผสมระหวา่ง 3 สายพนัธ์ุ คือ เอ จี และดี 
เรียกวา่ เอจี-ดี (AG/D) และยงัพบเช้ือเอชไอวีผสม 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เอ อี และจี เรียกวา่ เออี-จี (AE/G) 
 
          จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุวา่ ตั้งแต่พบการระบาดของโรคเอดส์คร้ังแรกจนถึงปี 2015 มีผูติ้ดเช้ือไปแลว้กวา่ 70 ลา้นคนทัว่
โลก และเสียชีวิตไปแลว้กวา่ 35 ลา้นคน 
 
          ขณะท่ีรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบวา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2559 มีผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีทัว่โลกสะสม 36.7 ลา้นคน เป็นผูติ้ดเช้ือรายใหม่ 1.8 ลา้นคน และมีผูเ้สียชีวิตจากเช้ือเอชไอว ี1 ลา้นคน 



 
 
โรคเอดส์ ติดต่อได้อย่างไร 
 
โรคเอดส์ สามารถติดต่อไดโ้ดย.. 
 
           1. การร่วมเพศกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์ โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั ทั้งชายกบัชาย หญิงกบัหญิง หรือชายกบัหญิง จะเป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติ
กต็าม ลว้นมีโอกาสเส่ียงต่อการติดโรคเอดส์ทั้งนั้น ซ่ึงมีขอ้มูลจากกองระบาดวิทยาระบุวา่ ร้อยละ 83 ของผูติ้ดเช้ือเอดส์ รับเช้ือมาจากการมีเพศสมัพนัธ์ 
 
           2. การรับเช้ือทางเลือด โอกาสติดเช้ือเอดส์ พบได ้2 กรณี คือ 
 
          - ใชเ้ขม็ฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา ร่วมกบัผูติ้ดเช้ือ เอดส์ มกัพบในกลุ่มผูใ้ชส้ารเสพติดชนิดฉีดเขา้เส้น 
 
          - รับเลือดมาจากการผา่ตดั หรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิด แต่ปัจจุบนัเลือดท่ีไดรั้บการบริจาคมา จะถูกนาํไปตรวจหาเช้ือเอดส์ก่อน จึงมีความ
ปลอดภยัเกือบ 100% 
 
           3. ติดต่อผา่นทางแม่สู่ลูก เกิดจากแม่ท่ีมีเช้ือเอดส์และถ่ายทอดใหท้ารก ในขณะตั้งครรภ ์ขณะคลอด และภายหลงัคลอด ปัจจุบนัมีวิธีป้องกนัการ
แพร่เช้ือเอดส์จากแม่สู่ลูก โดยการทานยาตา้นไวรัสในช่วงตั้งครรภ ์จะสามารถลดโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์เหลือเพียงร้อยละ 8 แต่ยงัคงมีความเส่ียง
อยู ่ดงันั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน 
 



          นอกจากน้ี โรคเอดส์ ยงัสามารถติดต่อผา่นทางอ่ืนได ้แต่โอกาสมีนอ้ยมาก เช่น การใชข้องมีคมร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์ โดยไม่ทาํความสะอาด, การ
เจาะหูโดยการใชเ้ขม็เจาะหูร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์, การสกัผวิหนงั หรือสกัค้ิว เป็นตน้ ซ่ึงวิธีดงักล่าวเป็นการติดต่อโดยการสมัผสักบัเลือด หรือนํ้าเหลือง
โดยตรง แต่โอกาสติดโรคเอดส์ดว้ยวิธีน้ีตอ้งมีแผลเปิด และปริมาณเลือดหรือนํ้าเหลืองท่ีเขา้ไปในร่างกายตอ้งมีจาํนวนมาก 
 
ปัจจยัที่ทําให้ตดิเช้ือเอดส์ 
 
          ปัจจยัที่ทําให้ตดิเช้ือเอดส์ มีหลายประการ คอื 
 
           1. ปริมาณเช้ือเอดส์ท่ีไดรั้บ หากไดรั้บเช้ือเอดส์มาก โอกาสติดโรคเอดส์กจ็ะสูงข้ึนไปดว้ย โดยเช้ือเอดส์ จะพบมากท่ีสุดในเลือด รองลงมาคือ นํ้า
อสุจิ และนํ้าในช่องคลอด 
 
           2. หากมีบาดแผล จะทาํใหเ้ช้ือเอดส์เขา้สู่บาดแผล และทาํใหติ้ดโรคเอดส์ไดง่้ายข้ึน 
 
           3. จาํนวนคร้ังของการสมัผสั หากสมัผสัเช้ือโรคบ่อย กมี็โอกาสจะติดเช้ือมากข้ึนไปดว้ย 
 
           4. การติดเช้ืออ่ืน ๆ เช่น แผลริมอ่อน แผลเริม ทาํใหมี้เมด็เลือดขาวอยูท่ี่แผลจาํนวนมาก จึงรับเช้ือเอดส์ไดง่้าย และเป็นหนทางใหเ้ช้ือเอดส์เขา้สู่
แผลไดเ้ร็วข้ึน 
 
           5. สุขภาพของผูรั้บเช้ือ หากสุขภาพร่างกายไม่แขง็แรงในขณะนั้น กย็อ่มมีโอกาสท่ีจะรับเช้ือไดง่้ายข้ึน 
 

 



 
โรคเอดส์ มกีีร่ะยะ 
 
เม่ือติดเช้ือเอดส์แลว้ จะแบ่งช่วงอาการออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 
           1. ระยะไม่ปรากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรือระยะติดเช้ือโดยไม่มีอาการ ในระยะน้ีผูติ้ดเช้ือจะไม่แสดงอาการผดิปกติใด ๆ ออกมา จึงดู
เหมือนคนมีสุขภาพแขง็แรงเหมือนคนปกติ แต่อาจจะเจบ็ป่วยเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จากระยะแรกเขา้สู่ระยะต่อไปโดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 7-8 ปี แต่บางคนอาจ
ไม่มีอาการนานถึง 10 ปี จึงทาํใหผู้ติ้ดเช้ือสามารถแพร่เช้ือต่อไปใหก้บับุคคลอ่ืนได ้เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ตนเองติดเช้ือ 
 
           2. ระยะมอีาการสัมพนัธ์กบัเอดส์ (Aids Related Complex หรือ ARC) หรือระยะเร่ิมปรากฏอาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะน้ีจะ
ตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผดิปกติเกิดข้ึนใหเ้ห็น เช่น ต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกนันานกวา่ 3 เดือน, มีเช้ือราในปากบริเวณกระพุง้แกม้ 
และเพดานปาก, เป็นงูสวดั หรือแผลเริมชนิดลุกลาม และมีอาการเร้ือรังนานเกิน 1 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น มีไข ้ทอ้งเสีย ผวิหนงัอกัเสบ นํ้าหนกั
ลด เป็นตน้ ระยะน้ีอาจเป็นอยูน่านเป็นปีก่อนจะกลายเป็นเอดส์ระยะเตม็ขั้นต่อไป 
 
           3. ระยะเอดส์เตม็ขั้น (Full Blown AIDS) หรือ ระยะโรคเอดส์ ในระยะน้ีภูมิคุม้กนัของร่างกายจะถูกทาํลายลงไปมาก ทาํใหเ้ป็นโรคต่าง ๆ ไดง่้าย 
หรือท่ีเรียกวา่ "โรคตดิเช้ือฉวยโอกาส" ซ่ึงมีหลายชนิด แลว้แต่วา่จะติดเช้ือชนิดใด และเกิดท่ีส่วนใดของร่างกาย หากเป็นวณัโรคท่ีปอด จะมีอาการไข้
เร้ือรัง ไอเป็นเลือด ถา้เป็นเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเช้ือ Cryptococcus จะมีอาการปวดศีรษะอยา่งรุนแรง คอแขง็ คล่ืนไส้อาเจียน หากเป็นโรคเอดส์ของ
ระบบประสาทกจ็ะมีอาการความจาํเส่ือม ซึมเศร้า แขนขาอ่อนแรง เป็นตน้ ส่วนใหญ่เม่ือผูเ้ป็นเอดส์เขา้สู่ระยะสุดทา้ยน้ีแลว้โดยทัว่ไปจะมีชีวิตอยูไ่ดเ้พียง 
1-2 ปี 

 
 



 
ใครที่ควรตรวจหาเช้ือเอดส์ 
 
          - ผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียง และตอ้งการรู้วา่ตนเองติดเช้ือเอดส์หรือไม่ 
          - ผูท่ี้ตดัสินใจจะมีคู่หรืออยูกิ่นฉนัสามีภรรยา 
          - ผูท่ี้สงสยัวา่คู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเส่ียง  
          - ผูท่ี้คิดจะตั้งครรภ ์ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของทั้งแม่และลูก  
          - ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลสนบัสนุนเร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพของร่างกาย เช่น ผูท่ี้ตอ้งการไปทาํงานในต่างประเทศ (บางประเทศ) 
 
          หากสงสัยว่า รับเช้ือเอดส์มา ไม่ควรไปตรวจเลอืดทันที เพราะเลอืดจะยงัไม่แสดงผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลงัจากสัมผสัเช้ือแล้ว 4 สัปดาห์ขึน้
ไป จงึจะได้ผลที่แม่นยาํ 
 
การป้องกนัโรคเอดส์ 
 
เราสามารถป้องกนัโรคเอดส์ ไดโ้ดย 
 
           1. ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสมัพนัธ์ 
           2. รักเดียว ใจเดียว 
           3. ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และขอรับคาํปรึกษาเร่ืองโรคเอดส์ จากแพทยก่์อน 
           4. งดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และงดใชส้ารเสพติดทุกชนิด 
 

 
 

 
 
 



ถุงยางอนามยั ป้องกนั โรคเอดส์ ได้แค่ไหน 
 
          ถุงยางอนามยั สามารถป้องกนัโรคเอดส์ไดแ้น่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใชว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ เช่น ถุงยางมีคุณภาพดีพอหรือไม่ หมดอายกุารใชง้าน
หรือยงั โดยปกติใหดู้จากวนัผลิตไม่เกิน 3 ปี หรือดูวนัหมดอายท่ีุซอง ซองตอ้งไม่ชาํรุด หรือฉีกขาด นอกจากน้ีตอ้งเลือกขนาดใชใ้หเ้หมาะสม ถา้ขนาด
ไม่พอดี กอ็าจฉีกขาด หรือหลุดออกง่าย ซ่ึงจะไม่สามารถป้องกนัโรคเอดส์อยา่งไดผ้ล  
 
วธีิใช้ถุงยางอนามยัที่ถูกต้อง 

 
 
 
          1. หลงัจากตรวจสอบวา่ ถุงยางอนามยัไม่หมดอาย ุซองไม่มีรอยฉีกขาด ฉีกมุมซองโดยระมดัระวงั ไม่ใหเ้ลบ็มือเก่ียวถุงยางอนามยัขาด 

 
 
 

          2. ใชถุ้งยางอนามยัในขณะท่ีอวยัวะเพศแขง็ตวั บีบปลายถุงยาง เพ่ือไล่อากาศ 
 

 
 
 

          3. รูดถุงยางอนามยั โดยใหม้ว้นขอบอยูด่า้นนอก 



 
 
 

          4. สวมถุงยางอนามยั แลว้รูดใหข้อบถุงยางอนามยั ถึงโคนอวยัวะเพศ 

 
 
          5. หลงัเสร็จกิจ ควรรีบถอดถุงยางอนามยั ในขณะท่ีอวยัวะเพศยงัแขง็ตวั โดยใชก้ระดาษชาํระหุม้ถุงยางอนามยัก่อนท่ีจะถอด หากไม่มีกระดาษ
ชาํระตอ้งระวงั ไม่ใหมื้อสมัผสักบัดา้นนอกของถุงยาง ควรสนันิษฐานวา่ ดา้นนอกของถุงยาง อาจจะปนเป้ือนเช้ือเอดส์แลว้ 

 
 

          6.ท้ิงถุงยางอนามยัท่ีใชแ้ลว้ ลงในภาชนะรองรับ เช่น ถงัขยะ 
 
 
 
วธีิใช้ถุงยางอนามยั เพศหญิง 
 
          ใชน้ิ้วหวัแม่มือ น้ิวช้ีและน้ิวกลางจบัขอบห่วงถุงยางใหถ้นดัแลว้บีบขอบห่วงในใหห่้อตวัเลก็ลง นัง่ท่าท่ีเหมาะสม เช่น นัง่ยอง ๆ หรือยกขาขา้งใด
ขา้งหน่ึงวางบนเกา้อ้ีแลว้ค่อย ๆ สอดห่วงถุงยางท่ีบีบไวเ้ขา้ไปในช่องคลอด ดนัใหลึ้กท่ีสุด ใชน้ิ้วสอดเขา้ไปในถุงยางจนน้ิวสมัผสักบัขอบล่างของห่วง
ดา้นใน แลว้จึงดนัขอบห่วงถุงยางลึกเขา้ไปในช่องคลอด ใหถึ้งส่วนบนของเชิงกระดูกหวัเหน่า ดว้ยการงอน้ิวไปทางดา้นหนา้ของตวัคุณใหลึ้กเขา้ไปใน
ปากช่องคลอดประมาณ 2-3 น้ิว  วิธีถอดถุงยางใหห้มุนบิดปิดปากถุง เพ่ือใหน้ํ้าอสุจิคงอยูภ่ายในถุงยาง แลว้จึงค่อย ๆ ดึงออก   
 
โรคเอดส์ รักษาได้หรือไม่ 
 
          ปัจจุบนัยงัไม่มียาท่ีสามารถรักษาโรคเอดส์ใหห้ายขาดได ้มีแต่เพียงยาท่ีใชเ้พ่ือยบัย ั้งไม่ใหไ้วรัสเอดส์เพ่ิมจาํนวนมากข้ึน แต่ไม่สามารถกาํจดัเช้ือ



เอดส์ใหห้มดไปจากร่างกายได ้ยาตา้นไวรัสเอดส์ในปัจจุบนัมี 3 ประเภทคือ 
 
           1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) ไดแ้ก่ AZT ddlddC d4T 3TC ABC รับประทานยาตา้นไวรัสเอดส์ 
 
           2.Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ไดแ้ก่ NVP EFV 
 
           3. Protease Inhibitors (Pls) ไดแ้ก่ IDV RTV Q4V NFV  
 
          หากรับประทานยาตา้นไวรัสเอดส์แลว้ อาจมีผลขา้งเคียงคือ คล่ืนไส้อาเจียน มีผืน่ตามผวิหนงั โลหิตจาง ฯลฯ ดงันั้นการรับประทานยาเหล่าน้ีควร
อยูใ่นความดูแลของแพทย ์

 
 
ข้อควรปฏิบตัหิากได้รับเช้ือเอดส์ 
 
          ผูท่ี้เป็นโรคเอดส์ สามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติ และควรดูแลสุขภาพใหดี้ ไม่ควรวิตกกงัวล เพราะหากไม่มีโรคแทรกซอ้นจะสามารถมีชีวิตยนื
ยาวไปไดอี้กหลายปี โดยมีขอ้ปฏิบติัคือ 
 
           1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์มีสารอาหารครบถว้น เพ่ือใหร่้างกายแขง็แรง 
 
           2. รักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง ดว้ยการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
           3. หลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์ หรือหากมีเพศสมัพนัธ์ ควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัการรับเช้ือ หรือแพร่เช้ือเอดส์ 



 
           4. งดการบริจาคเลือด อวยัวะ และงดใชส่ิ้งเสพติดทุกชนิด 
 
           5. หากเป็นหญิง ไม่ควรตั้งครรภ ์เพราะเช้ือเอดส์สามารถถ่ายทอดสู่ลูกไดถึ้ง 30% 
 
           6. ทาํจิตใจใหส้งบ ไม่เครียด ไม่กงัวล รวมทั้งอาจฝึกสมาธิ 
 
           7. อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

 
 
ความเช่ือที่ผดิเกีย่วกบัโรคเอดส์ 
 
          จากขอ้มูลทางการแพทยร์ะบุชดัวา่ เช้ือเอชไอวีไม่สามารถแพร่สู่กนัไดโ้ดยการติดต่อในชีวิตประจาํวนักบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี และไม่สามารถ
ติดต่อกนัไดผ้า่นทางการกอด การสมัผสัมือท่ีเป็นการทกัทายแบบชาวตะวนัตก หรือการปฏิสมัพนัธ์ภายนอกอ่ืน เช่น การใชห้อ้งนํ้าร่วมกนั การใชเ้ตียง
นอนร่วมกนั การใชอุ้ปกรณ์รับประทานอาหารหรือรถแทก็ซ่ีร่วมกนั 
 
          นอกจากน้ี เอชไอวีไม่ใช่โรคติดต่อทางอากาศเหมือนกบัไขห้วดั และไม่ติดต่อผา่นทางแมลง หรือ ยงุ โดยทัว่ไปแลว้เช้ือเอชไอวติีดต่อกนัผา่น
ทางการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั มีขอ้มูลยนืยนัชดัเจนวา่กวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์ของผูติ้ดเช้ือไวรัสเอชไอวีติดจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนั การ
แลกเปล่ียนของเหลวในร่างกาย เช่น อสุจิ เลือด หรือของเหลวในช่องคลอด นอกจากน้ีเช้ือเอชไอวียงัสามารถติดต่อผา่นทางการใชเ้ขม็ หรืออุปกรณ์ฉีดยา
ร่วมกนัของผูใ้ชย้าเสพติด ขณะท่ีผูห้ญิงตั้งครรภส์ามารถแพร่เช้ือไปสู่ลูกไดใ้นระหวา่งการตั้งครรภ ์การคลอดและการเล้ียงลูกดว้ยนํ้านมแม่ 
 


