
UNAIDS



It is the main advocate for accelerated, comprehensive, 
and coordinated global action on the HIV/AIDS pandemic.

UNAIDS

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการเร่งด าเนินการช่วยเหลือ และให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเอชไอว/ี เอดส์แก่ทั่วโลก



Background
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UNAIDS was established by ECOSOC 
resolution 1994/24 on 26 July 1994 and 
officially launched in January 1996. 

UNAIDS ก่อตั้งขึ้นโดยมติ ECOSOC ปี 1994/24 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 

และเริ่มด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 



The organizations is guided by a Programme Coordinating Board with 
representatives of 22 governments from all geographic regions, the UNAIDS 
Cosponsors, and five representatives of nongovernmental organizations (NGOs), 
including associations of people living with HIV/AIDS.

โดยองค์กรขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประสานงานโครงการซึ่งมีตวัแทนของรัฐบาล

จาก 22 ประเทศจากทุกภูมิภาค รวมถึงผู้ใหก้ารสนับสนุนร่วมของ UNAIDS ตัวแทน 5 คน

จากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) และสมาคมของผู้ติดเช้ือเอชไอวี / เอดส์



Purpose
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The aim of UNAIDS is to help mount and support an 
expanded response to HIV/AIDS, one that engages 
the efforts of many sectors and partners from 
government and civil society.

จุดมุ่งหมายของ UNAIDS คือการช่วยเสาะหาและสนับสนุนการตอบโต้เอชไอวี / เอดส์

ในระยะยาว ซึ่งเกิดจากความพยายามของหลายภาคส่วน รวมถึงภาครัฐและประชาสังคม



Mission
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Mission

Lead, strengthen and support an expanded response to HIV and AIDS

เป็นผู้น าในการเสริมสร้างและสนับสนุนการตอบสนองต่อเอชไอวีและเอดส์

Pia Wurtzbach: Goodwill Ambassador for Asia and the Pacific
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เพีย วูร์ทซบาค: ทูตสันถวไมตรีประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก



Prevent transmission of HIV

ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวี
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Mission



Provide care and support to those already living with the virus

ให้การดูแลและสนับสนุนผู้ติดเช้ือ
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Mission



Reduce the vulnerability of individuals and communities to HIV

ลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีของบุคคลและชุมชน
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Mission



Alleviate the impact of the epidemic and prevent it from becoming a severe pandemic

การบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดและป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคระบาดที่รุนแรง
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Mission



UNAIDS in Thailand
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This first-ever PrEP campaign for 
transgender women in Thailand 
signals promise for the country’s 
HIV response. 

กิจกรรม PrEP ส าหรับหญิงข้ามเพศครั้งแรก

ในประเทศไทยซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณของ

การตอบสนองต่อเอชไอวี

Campaign



Empowering young people living 
with HIV to become agents of 
change in Thailand.

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนที่ติดเช้ือเอชไอวีเป็น

ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

Campaign



Campaign

Supporting communities to be 
involved in the AIDS response in 
Thailand.

สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับมือกับ

โรคเอดส์



Source

● https://www.unaids.org/en
● https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_United_Nations_

Programme_on_HIV/AIDS

https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_United_Nations_Programme_on_HIV/AIDS
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