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ค�ำน�ำ
การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วย
เอดส์ดว้ ยยาต้านไวรัสในประเทศไทย ได้มกี ารพัฒนามาเป็น
ล�ำดับอย่างต่อเนื่อง จากโครงการการเข้าถึงบริการยาต้าน
ไวรัสส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ยเอดส์ระดับชาติ ซึง่ ได้สง่ เสริม
ให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์มีโอกาสเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่าง
ครอบคลุ ม และขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารไปยั ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ของกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ ได้แก่ กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนผู้ประกันตนของส�ำนักงาน
ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ รวมถึงกองทุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างครอบคลุมทั้งประเทศ นอกจากนี้ ได้มี
การพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อบุคลากรสุขภาพใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษา
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์มาอย่างต่อเนือ่ ง ฉบับล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2553 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรคร่วมกับ
เครือข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์ และ
เครือข่ายภาคประชาชน ได้จดั ท�ำแนวทางการตรวจรักษาและ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 ให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าด้านวิชาการการดูแลรักษาและการป้องกัน
สาระส�ำคัญที่มีการปรับเปลี่ยน คือ การเริ่มยาต้านไวรัสโดย
ไม่ใช้เกณฑ์ระดับ CD4 เน้นการเริ่มรักษาแต่เนิ่นๆ เมื่อผู้ติด
เชื้อฯ มีความพร้อมในการกินยา ก็สามารถเริ่มกินยาได้เลย
ซึ่งเป็นการผสมผสานการรักษาและการป้องกันที่ใช้ผลของ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ เพือ่ การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้
เอชไอวีสู่คู่สัมผัสในชุมชน
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ตารางที่ 6		 แนวทางการวินิจฉัยและดูแลเด็กที่
			 คลอดจากแม่ท่คี วามเสี่ยงต่างๆ

175

15

การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการให้การปรึกษาก่อนตรวจ
			 เลือดในกรณีฝากครรภ์ที่คลินิกแบบคู่

152

แผนภูมิที่ 2 การบริการให้การปรึกษาหญิงที่มา
			 คลอดโดยไม่มีผลการตรวจหาการติด
			 เชื้อเอชไอวีและกรณีไม่ได้ฝากครรภ์

154

แผนภูมิที่ 3 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
			 ผลเลือดลบระหว่างฝากครรภ์หรือมา
			 คลอด แต่สามีมีผลเลือดบวก
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ค�ำแนะน�ำวัณโรค					

179

ค�ำแนะน�ำโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1		 การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและ
			 ป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ใหญ่

181

ตารางที่ 2		 การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและ
190
			 การป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ในผูป้ ว่ ยเด็ก
ตารางที่ 3		 สรุปเกณฑ์ระดับ CD4 ในการหยุด
			 ยาป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ของ
			 โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่

201

ตารางที่ 4		 สรุปเกณฑ์ระดับ CD4 ในการหยุด
			 ยาป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ของ
			 โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในเด็ก
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การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
การป้องกันการติดเชื้อหลังการสัมผัส
(Post-Exposure Prophylaxis หรือ PEP)

207

ตารางที่ 5		 ข้อแนะน�ำในการเลือกผู้ที่เหมาะสม
219
			 กับการได้รับ PrEP โดยพิจารณาตาม
			 ลักษณะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส
(Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP)

218

ตารางที่ 6		 ข้อแนะน�ำการให้ยา PrEP และการ
			 ติดตามผู้ใช้ PrEP

การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
(Male circumcision)

222

การคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

223

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์
			 สัมผัสเลือด หรือสิ่งคัดหลั่งของ
			 ผู้ป่วยขณะท�ำงาน

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1		 การประเมินพื้นฐานก่อนให้ oPEP
			 และการประเมินติดตามหลังให้ oPEP
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ตารางที่ 2		 ข้อพิจารณาในการให้ nPEP
			 แบ่งตามชนิดของการสัมผัส

212

ตารางที่ 3		 การประเมินพื้นฐานก่อนให้ nPEP
			 และการประเมินติดตามหลังให้ nPEP

214

ตารางที่ 4		 สูตรยาต้านไวรัสส�ำหรับ oPEP และ
			 nPEP
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การ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย

การติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละการ
ตรวจติ ด ตามการรั ก ษา
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การตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจติดตามการรักษา
เนื้อหาหลัก
1) การบริการให้การปรึกษาและการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลวันเดียว เป็นวิธีการ
ที่สามารถให้ผู้มารับบริการได้รับทราบสถานะ
การติดเชื้อของตนเองครบถ้วนทุกคน และได้รับ
การบริการต่อเนื่องอย่างเหมาะสม
2) การเลื อ กใช้ ชุ ด ตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ น
algorithm ชุ ด ตรวจทั้ ง สามชุ ด ตรวจต้ อ งมี
แอนติ เจนที่ แ ตกต่ า งกั น โดยอาจมี ห ลั ก การที่
เหมือนกันได้
3) ชุ ด ตรวจชนิ ด rapid test สามารถใช้ เ ป็ น
ชุดตรวจใน algorithm ได้ทั้งสามชุดตรวจ โดย
ต้องมีแอนติเจนที่แตกต่างกัน
4) Window period ส�ำหรับการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีปรับเปลี่ยนจาก 3 เดือนเป็น 1 เดือน
เนื่ อ งจากชุ ด ตรวจหาการติ ด เชื้ อ ในปั จ จุ บั น มี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น
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5) ในกรณีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็น
“สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)” ให้ติดตามผู้มา
รับบริการมาตรวจซ�้ำที่ 2 สัปดาห์ และ/หรือ 1
เดือน และ 3 เดือน หากผลยังเป็น inconclusive
ให้สรุปผลว่าไม่ติดเชื้อได้ (แผนภูมิที่ 1)
6) การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยวิธี DNA PCR
ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ สามารถส่งตรวจ
ได้ทงั้ แบบเลือดครบส่วนใส่หลอด EDTA หรือหยด
เลือดบนกระดาษกรอง (Dried Blood Spot ; DBS)
7) หากผลการตรวจ HIV DNA PCR ครั้งแรกเป็น
บวก ควรมีระบบการรายงานผลการตรวจแบบ
ด่วน เพื่อติดต่อผู้ประสานงานด้านเอชไอวีของ
โรงพยาบาลให้ตดิ ตามเด็กมาตรวจ HIV DNA PCR
ซ�้ำทันทีหรือโดยเร็วที่สุด (แผนภูมิที่ 2)

23

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทาง
				 ห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับผูใ้ หญ่ และเด็กทีม่ อี ายุ
				 18 เดือนขึ้นไป
ตรวจดวยชุดตรวจกรองที่ 1 (A1)(1)
A1_

A1+
ตรวจดวยชุดตรวจกรองที่ 2 (A2)(1)
A1+, A2 _

A1+, A2+

ตรวจซ้ำโดยชุดตรวจ A1 และ A2
A1_, A2 _

A1+, A2 _

A1+, A2+
ตรวจดวยชุดตรวจกรองที่ 3
(A3)(1)

A1+, A2+, A3 _ A1+, A2+, A3+
รายงานผลลบ
(Anti-HIV Negative)

รายงานผลสรุปไมได
(Inconclusive)(3,4)
24

รายงานผลบวก
(Anti-HIV Positive)(2)

หมายเหตุ
(1)
A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชือ้ เอชไอวี ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามล�ำดับทีม่ แี อนติเจน
ต่างชนิดกัน โดยชุดทดสอบที่ 1 ต้องมีความไวมากกว่า
ชุดทดสอบที่ 2 และ 3
(2)
ในกรณีผล positive ให้รายงานผลตรวจให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
แล้วตรวจสอบ หากพบว่าเป็นผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่หรือตรวจ
เป็นครัง้ แรก (newly diagnosed) ควรแนะน�ำให้เจาะเลือด
ตัวอย่างที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยใช้ชุดทดสอบเดิม
อย่างน้อย 1 วิธี
(3)
การรายงานผลสรุปไม่ได้ (inconclusive) ให้ติดตามผู้มา
รับบริการตรวจซ�้ำภายหลัง 2 สัปดาห์ และ/หรือ 1 เดือน
และ 3 เดือนตามล�ำดับ โดยทดสอบใหม่ตามล�ำดับขั้น
ตอน A1, A2 และ A3 เช่นเดิม หากผลการตรวจเป็น “สรุป
ผลไม่ได้” เหมือนเดิมภายหลัง 3 เดือนให้รายงานผลลบ
และปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาควร
เน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
ด้วย
(4)
ในกรณีที่ชุดตรวจแรกที่เลือกใช้ เป็นชุดตรวจชนิดที่ตรวจ
ได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีในเวลาเดียวกัน และชุด
ตรวจที่ 2 และ/หรือ 3 เป็นชุดตรวจที่ตรวจได้เฉพาะ
แอนติบอดีอย่างเดียว แล้วผลการตรวจเป็น “สรุปผลไม่
ได้” ให้ด�ำเนินการเจาะเลือดตรวจซ�้ำในเวลาต่อมาตาม
ข้อที่ (3) หรือถ้าท�ำได้ ควรส่งตัวอย่างตรวจเพิ่มเติมด้วย
วิธีการอื่นๆ เช่น NAT หรือ neutralization p24 assay
หากประเมินได้ว่าผู้รับบริการอาจติดเชื้ออยู่ในระยะแฝง
25
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ติดเชื้อเอชไอวี (5)

ความเสี่ยงใน
การติดเชื้อสูง (3)

ผลเปนลบใน
ครั้งที่ 2 และ 3
ผลเปนลบ
Negative

ผลตางกันใน
ครั้งที่ 2 และ 3
สรุปผลไมได
Inconclusive

สรุปผลไมได
Inconclusive
ติดเชื้อเอชไอวี (5)

ผลเปนบวกใน
ครั้งที่ 2 และ 3

สงตรวจ
DNA PCR ทันที

ผลเปนบวก (Positive)

ผลตางกันใน
ครั้งที่ 2 และ 3

ความเสี่ยงใน
การติดเชื้อทั่วไป (4)

ผลเปนลบ (Negative)

สงตรวจ DNA PCR อีกครั้ง
เมื่อเด็กอายุได 4 เดือน

ผลเปนลบ
(Negative)

สงตรวจ DNA PCR อีกครั้ง
เมื่อเด็กอายุได 2 เดือน

สงตรวจ DNA PCR
อีกครั้งทันที
ผลเปนบวก
(Positive)

ผลเปนลบ (Negative)

ผลเปนลบ

ผลเปนลบ (9)

รายงานผลลบ
(Anti - HIV Negative)(10)

ติดเชื้อเอชไอวี (8) ไมติดเชื้อเอชไอวี

รายงานผลบวก
(Anti - HIV Positive)

ผลเปนบวก (7)

สงตรวจหา Anti - HIV อีกครัง้
เมือ่ เด็กอายุได 18 เดือน

ผลเปนบวก

สงตรวจหา Anti – HIV (6)

สงตรวจหา HIV DNA PCR
เมือ่ เด็กอายุมากกวา 1 เดือน (2)
ผลเปนบวก (Positive)

อายุเด็กอยูระหวาง 12 - 18 เดือน

อายุเด็กนอยกวา 12 เดือน

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกวา 18 เดือน (1)

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 เดือน

หมายเหตุ
(1)
ในกรณีไม่ทราบประวัตกิ ารติดเชือ้ เอชไอวีของแม่ สามารถ
ใช้วิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเพื่อช่วยใน
การวินิจฉัย หากผลการตรวจให้ผลไม่มีปฏิกิริยาแสดงว่า
เด็กไม่ติดเชื้อ แต่หากผลการตรวจมีปฏิกิริยาและเด็ก
มีอายุต�่ำกว่า 18 เดือน ให้ท�ำการตรวจหาเชื้อไวรัส
โดยตรงด้วยวิธี PCR ต่อไป
(2)
วิธกี ารตรวจหาเชือ้ ไวรัสโดยตรงโดยวิธี NAT (nucleic acid
amplification testing) เชิงคุณภาพมีหลายวิธี ผู้ใช้ควร
ศึกษาวิธีการแปลผลให้เข้าใจก่อนการน�ำไปใช้ในการ
วินิจฉัย
(3)
กรณีเด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น แม่ได้รับ
ยาต้านไวรัสน้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนคลอด ได้รับยาต้าน
ไวรัสไม่สม�่ำเสมอ หรือ VL ใกล้คลอด > 50 copies/mL
(4)
กรณีเด็กมีความเสีย่ งทัว่ ไป เช่น แม่ได้รบั ยาต้านไวรัสตาม
ทีก่ ำ� หนด
(5)
แนะน�ำให้ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ�้ำอีกครั้ง เมื่อ
เด็กมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป
(6)
หากเป็นเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไปสามารถใช้แนวทาง
การตรวจในผู้ใหญ่ได้ โดยใช้ชุดตรวจหาแอนติบอดี แต่
หากเด็กมีอาการน่าสงสัย แพทย์ผู้รักษาอาจจะพิจารณา
ส่งตรวจด้วยวิธี DNA PCR เพิ่มเติม
(7)
การตรวจด้วยชุดตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวี ด้วย
น�้ ำยาที่ มี แ อนติ เจนต่ า งกั น อย่ า งน้ อ ย 3 วิ ธี และให้
ผลมีปฏิกริยาทั้ง 3 วิธี รวมทั้งมีการตรวจซ�้ำด้วยเลือด
ครั้งที่ 2 หากเป็นการตรวจครั้งแรกหรือยังไม่มีอาการ
ตามดุลยพินิจของแพทย์
28

(8)

(9)

(10)

กรณีที่ผล PCR ได้ผลลบ 2 ครั้ง และเด็กไม่มีอาการ แต่
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีด้วยชุดตรวจชนิดที่
ตรวจได้ทงั้ แอนติเจนและแอนติบอดีแล้วได้ผล “บวก” ให้
พิจารณาตรวจเลือดซ�้ำที่ 24 เดือน
กรณีที่ผล PCR ได้ผลบวก 2 ครั้ง และเด็กได้รับยา
สม�่ำเสมอ แต่ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีแล้วได้
ผล “ไม่มีปฏิกิริยา” ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนการแปลผลว่า “ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี” ควรตรวจสอบว่า
ไม่ได้รับนมแม่มาแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์
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ตารางที่ 1 แนวทางการเก็บและจัดส่งตัวอย่างส�ำหรับส่งตรวจ
การทดสอบ

หลักการ

Anti-HIV testing ELISA,
Agglutination
test, Dot/Line
test
HIV viral
Nucleic acid
(1)
testing
amplification
testing (NAT)
CD4 count

Flow cytometry

ชนิด
ตัวอย่างตรวจ
Clotted blood

ปริมาณ
ตัวอย่าง
5 mL

Serum หรือ
plasma
EDTA blood
EDTA plasma

1 mL

Dried blood spot
EDTA blood

Viral load testing Real time nucleic EDTA blood
(HIV-1 RNA)
acid amplification EDTA plasma

PPT EDTA gel
(หลอดชนิดเจล)
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การน�ำส่ง
ตัวอย่างตรวจ
น�ำส่ง
ห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชม.

2-3 mL
1 mL

น�ำส่ง
ห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชม.
ภายใน 1 สัปดาห์
2-3 mL
น�ำส่ง
ห้องปฏิบัติการ
ภายใน 6 ชม.
(อุณหภูมิ 18 - 25ºC
ห้ามแช่แข็ง)
6-9 mL
หากไม่สามารถ
จ�ำนวน 2 หลอด ปั ่ น แยกพลาสมา
หลอดละ 1.5 ได้ ให้น�ำส่ง
ห้องปฏิบัติการ
mL
ภายใน 6 ชม.
6-9 mL
(แช่เย็น 4ºC)
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การเก็บรักษา
ตัวอย่างตรวจ
2-8ºC

2-8ºC

อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิห้อง
(18-25ºC)

ปั่นแยกพลาสมา
ภายใน 6 ชม. เก็บที่
4-8ºC ภายใน 24
ชม. หรือแช่แข็ง
พลาสม่าตลอดเวลา
ก่อนตรวจและน�ำส่ง
ในน�้ำแข็งแห้ง

การทดสอบ

หลักการ

การตรวจการดื้อ Genotype
ต่อยาต้านไวรัส

(1)

ชนิด
ตัวอย่างตรวจ
EDTA blood
EDTA plasma

ปริมาณ
การน�ำส่ง
ตัวอย่าง
ตัวอย่างตรวจ
6-9 mL
หากไม่สามารถ
จ�ำนวน 2 หลอด ปั่นแยกพลาสมา
หลอดละ 1.5 mL ได้ ให้นำ� ส่ง
ห้องปฏิบัติการ
ภายใน 6 ชม.
(แช่เย็น 4ºC)

เด็กทีค่ ลอดจากแม่ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี สามารถส่งตรวจโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยได้ที่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กทม., ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 12 เขต, คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบตั กิ าร
ไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
32
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การเก็บรักษา
ตัวอย่างตรวจ
ปั่นแยกพลาสมา
ภายใน 6 ชม. เก็บที่
4-8ºC ภายใน 24
ชม. หรือแช่แข็ง
พลาสม่าตลอดเวลา
ก่อนตรวจและน�ำส่ง
ในน�้ำแข็งแห้ง

การ ดู แ ลรั ก ษา

ผู ้ ใ หญ่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี

34
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การดูแลรักษาผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี

หลักในการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี มีเป้าหมายส�ำคัญ
เพือ่ ควบคุมปริมาณเชือ้ ไวรัสเอชไอวี (viral load, VL) ให้ตำ�่ กว่า
50 copies/mL และป้องกันไม่ให้เกิดการดื้อยาในระยะยาว
จึงจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่องอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ยาที่ต้องรับประทานวันละ
2 ครั้ง ต้องแนะน�ำให้รับประทานทุก 12 ชั่วโมง หรือยาที่
รับประทานวันละ 1 ครัง้ ต้องแนะน�ำให้รบั ประทานทุก 24 ชม.
และให้ตรงเวลา เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูต้ ดิ เชือ้ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเริม่ รักษาด้วยยาต้านไวรัสต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ที่ผ้ใู ห้การดูแลรักษาควร
ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรือ่ งประโยชน์ระยะยาวของการรักษา
ด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส โดยเน้ น ย�้ ำ กั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ว่ า หากตั้ ง ใจ
รับประทานยาอย่างถูกต้อง จะท�ำให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
ไม่มีการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และสามารถ
มีสุขภาพแข็งแรงเท่าคนปกติได้

36

37

38
39

P

ประวัติวัคซีน

P

P

ประวัติยาที่ใช้ร่วม

ประวัติเพศสัมพันธ์

P

P

P

่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้
ต
รวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

P

ประวัติครอบครัว
(เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ)

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

P

่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้ตรวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

ประวัติการเจ็บป่วย
และประวัติโรคร่วม

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

เน้นวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

หมายเหตุ

ซักประวัติครบทุกประเด็น
เมื่ อ ทราบผลการติ ด เชื้ อ
และก่อนเริ่มยาต้าน และ
ประเมินซ�้ำหากมีปัญหา

หมายเหตุ

ที่ 6 และ 12 เดือน - ปัญหา sexual dysfunction
- ควรอธิบายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่มีความ
เสี่ยง

P

P

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
ในปีต่อๆ ไป

P

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
ในปีต่อๆ ไป

ตารางที่ 1		 การประเมินและติดตามการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Assessment of HIV-positive Person at Initial
				 & Subsequent Visits)

การประเมินผู้ป่วยก่อนเริ่มยาต้านไวรัส
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P

P

P

สิทธิการรักษา

P

P

P

P

่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้
ต
รวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

P

P

่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้
ต
รวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

วิถีชีวิตปัจจุบัน (current
lifestyle) ได้แก่ การดื่มสุรา
การสูบบุหรี่ การรับประทาน
อาหาร การใช้สารเสพติด
การออกก�ำลังกาย
อาชีพ

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

การวางแผนครอบครัว

การเปิดเผยผลเลือดและ
สถานะเอชไอวีแก่คู่ หรือ
แก่ลูก

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

• เพื่อพิจารณาเริ่มยาต้าน
ไวรัสเร็วในกลุ่มที่มี
ผลเลือดต่าง เพือ่ ป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อสู่คู่
• พิจารณาการตรวจเลือด
ในคู่ หรือลูกทีย่ งั ไม่ทราบ
สถานะการติดเชื้อ

หมายเหตุ

ทุกครั้ง
เพือ่ เลือกสูตรยาทีเ่ หมาะสม
ที่มารับบริการ กรณีเกิดอาการข้างเคียงจาก
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ ยา เช่น หลีกเลีย่ ง efavirenz
ในผูท้ ต่ี อ้ งอยูเ่ วรยามกลางคืน
ควรประเมินสิทธิทกุ ปี เพราะ
P
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
หมายเหตุ
ในปีต่อๆ ไป
ที่ 6 และ 12 เดือน ให้ค�ำแนะน�ำ การปรึกษา
เมือ่ พบมีปญ
ั หา และส่งต่อ
เพื่อรับการดูแลรักษาที่
เหมาะสม

P

P

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
ในปีต่อๆ ไป
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่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้
ต
รวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

P

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในผู้ติดเชื้อหญิง

การประเมิน
drug adherence

P

P

คัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ประเมินความพร้อมของ
ผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นเริ่ ม ยาในการ
รับประทานยาระยะยาว

P

P

P

P

P

P

P

่แนะน�ำ
เมื่อทราบว่า เวลาที
ให้
ต
รวจ
ติดเชื้อครั้งแรก
ในปีแรก

P

คัดกรองวัณโรคโดยการซัก
ประวัติ

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

P

P

การประเมินด้านสุขภาพจิต
ของผู้ดูแล หรือครอบครัว

การประเมิน
ด้านสุขภาพจิต

การประเมินความพร้อมด้านต่างๆ หรือการคัดกรอง

การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

ทุกครั้ง
ที่มารับบริการ

P
ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อมีข้อบ่งชี้

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
ในปีต่อๆ ไป

ทุกครั้ง
ที่มารับบริการ

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

เวลาที่แนะน�ำให้
ตรวจหรือประเมิน
ในปีต่อๆ ไป

เมื่อมีข้อบ่งชี้ ตรวจซ�้ำ
อย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ

ประเมินซ�้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้

คัดกรองสุขภาพจิตทุกครั้ง
เมื่อสงสัย

หมายเหตุ
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P

P

Anti-HCV

Syphilis (VDRL)

P

ในปีแรก

ในปีต่อๆ ไป

หมายเหตุ

ในปีแรก

เมื่อมีข้อบ่งชี้

เมื่อมีข้อบ่งชี้
ในกลุ่มเสี่ยง

ในปีต่อๆ ไป

บางกลุ่มควรคัดกรองซ�้ำ เช่น
MSM ทุก 6 เดือน
SW ทุก 3 เดือน

กลุ่มเสี่ยง: IDU ประวัติเคยต้องขัง
ในเรือนจ�ำมาก่อน MSM คูข่ องผูป้ ว่ ย
ไวรัสตับอักเสบซี หรือมีรอยสัก
ประวัตเิ คยได้รบั เลือดมาก่อน

ตรวจซ�้ำถ้ามีความเสี่ยง

หมายเหตุ

ที่ 3 และ 6 เดือน
ถ้า VL < 50 copies/mL
• ควรตรวจทุกครั้ง
หลังเริ่มยา
ให้ตรวจปีละ 1 ครัง้ ถ้า VL ≥ 50 ก่อนที่จะมีการปรับ
copies/mL ให้พิจารณาเรื่อง เปลีย่ นสูตรยา
การดื้อยาและปฏิบัติตาม
อันเนือ่ งมาจาก
แนวทางฯ ฉบับเต็ม
ผลข้างเคียงของยา

ที่ 6 และ 12 เดือน - ที่ 6 และ 12 เดือน จนกว่า
CD4 > 350 cells/mm3 และ
VL < 50 copies/mL ให้ตรวจ
ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก

P

HBsAg

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ปริมาณไวรัส
(viral load)

ระดับ CD4

การตรวจทาง เมื่อทราบว่า
ห้องปฏิบัติการ ติดเชื้อครั้งแรก

ตารางที่ 2		 การตรวจทางห้องปฏิบัติการส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (HIV Laboratory Testing)
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P

P

เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก

เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก
กรณีกลุ่มเสี่ยง
หรือ
มีโรคประจ�ำตัว
Fasting blood sugar กรณีกลุ่มเสี่ยง
หรือ
มีโรคประจ�ำตัว
Urinalysis
P

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
Total cholesterol
Triglyceride

Creatinine

ALT

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ปีละ 1 ครั้ง
หรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้

ปีละ 1 ครั้ง
หรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้

ปีละ 1 ครั้ง
หรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้

ปีละ 1 ครั้ง
หรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้

ในปีต่อๆ ไป

ปีละ 1 ครั้ง
หรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ในปีต่อๆ ไป

ในปีแรก

ที่ 6 และ 12
เดือน

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ในปีแรก

• อายุ < 35 ปี และไม่มโี รคประจ�ำ
ตัว ตรวจได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
• อายุ < 35 ปี และมีโรคประจ�ำตัว
ตรวจได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
• อายุ 35 ปี ขึน้ ไป ตรวจได้ไม่เกิน
2 ครั้ง/ปี
• ถ้ามีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า
50 ปี หรือเคยได้ IDV ควรตรวจ
ทุก 6 เดือน
• ในทุกรายทีไ่ ด้ TDF หรือก�ำลังได้
IDV ควรตรวจทุก 6 เดือน

หมายเหตุ

• ถ้ามีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า
50 ปี น�ำ้ หนักตัวน้อยกว่า 50 กก.
หรือเคยได้ IDV ควรตรวจทุก 6
เดือน
• ในทุกรายที่ได้ TDF หรือก�ำลัง
ได้ IDV ควรตรวจทุก 6 เดือน

ควรตรวจซ�ำ้ ที่ 3 เดือนแรกของการ
ให้ยา ถ้ามีไวรัสตับอักเสบร่วมด้วย
หรือดื่มสุรา หรือมีผลข้างเคียง
ของยา

หมายเหตุ

P
Serum cryptococcal
Ag

Drug resistance

Chest X-ray

พิจารณาในผู้ที่มี CD4 < 100
cells/mm3

ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนัก
ปีละ 1 ครั้ง
Anal PAP

ปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง
Pap smear

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ควรตรวจซ�้ำ เมื่อมีข้อบ่งชี้

เมื่อมี VL > 1,000 copies/mL
หลังทานยาสม�ำ่ เสมอเกิน 6 เดือน

ควรตรวจซ�้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้

หมายเหตุ
ในปีต่อๆ ไป
ในปีแรก
เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

P
กรณีสงสัย
มีคู่ที่มีประวัติ
เชื้อดื้อยา
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ตารางที่ 3		 เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสในประเทศไทย
				 (When to Start Antiretroviral Therapy in Thailand)
เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสในประเทศไทย
• ให้ยาต้านไวรัสในผูต้ ดิ เชือ้ ทุกราย ในทุกระดับ CD4 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกรณี CD4 < 500 cells/mm3
ในกรณี CD4 > 500 cells/mm3 ควรพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
• ผูต้ ดิ เชือ้ ทีจ่ ะเริม่ ยาต้านไวรัส ต้องเข้าใจถึงประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของการรักษา เข้าใจประเด็นความส�ำคัญ
ของ adherence ยินดีที่จะเริ่มยาต้านไวรัส และมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจรับยาต้านไวรัสอย่างสม�่ำเสมอ
• ผู้ติดเชื้อมีสิทธิเลือกที่จะยังไม่รับยา ถ้ายังไม่พร้อมใน
การเริ่มยาต้านไวรัส
• ในกรณีผตู้ ดิ เชือ้ ทีย่ งั ไม่มอี าการ ประโยชน์ตอ่ ตัวผูต้ ดิ เชือ้
เองยังไม่ชัดเจน แต่มีประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข
เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ
• ผูใ้ ห้การดูแลรักษา ควรพิจารณาเลือ่ นการเริม่ ยาไปก่อน
หากพบมีปัญหาทางสภาพจิตใจ หรือสังคมที่ไม่เหมาะ
ต่อการรับประทานยาต่อเนื่อง
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ระหว่าง 4-6 สัปดาห์
ระหว่าง 2-4 สัปดาห์
ควรพิจารณาเริ่มให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

≤ 50
ภายใน 2 สัปดาห์

ระดับ CD4 (cells/mm3)
> 50
รุนแรง
ไม่รุนแรง
ภายใน 2 สัปดาห์
ระหว่าง 2-8 สัปดาห์

หมายเหตุ:
• อาการวัณโรครุนแรง ได้แก่ วัณโรคแพร่กระจาย น�้ำหนักตัวน้อย อัลบูมินในเลือดต�่ำ ซีด
• กรณีวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง พิจารณารอเริ่มยาต้านไวรัสหลังรักษาวัณโรคแล้วนาน 2 สัปดาห์

Cryptococcosis
PCP/MAC/อื่นๆ
CMV/PML/Cryptosporidium

วัณโรค
(Tuberculosis)

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ตารางที่ 4		 เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสภายหลังเริ่มรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
				 (Timing to Start Antiretrovirals in Patients with Active Opportunistic Infection)
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TDF/FTC
+
หรือ
RPV
NVP

EFV

แนะน�ำ

NNRTIs
แนะน�ำ

ในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถรับประทาน
ยา NNRTIs ได้
หรือ
ATV/r

LPV/r

ยาตัวที่สาม อื่นๆ

• ถ้ามีข้อห้ามหรือทนยา TDF ไม่ได้ ให้พิจารณา NRTIs ทางเลือก คือ abacavir (ABC) + lamivudine (3TC)
หรือ zidovudine (AZT) + 3TC แทน โดยสูตรทีม่ ี ABC ควรให้ในผูท้ กี่ อ่ นเริม่ รักษามี VL < 100,000 copies/mL
• ถ้ามีปญ
ั หาแพ้ยาหรือผลข้างเคียงทางระบบประสาทจาก efavirenz (EFV) ให้พจิ ารณายา NNRTIs ทางเลือก
ได้แก่ rilpivirine (RPV) หรือ nevirapine (NVP)
• กรณีจะใช้ RPV ต้องมีการตรวจปริมาณ VL ก่อนเริม่ ยาเสมอ และถ้า VL > 100,000 copies/mL ไม่ควรใช้
• กรณีไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม NNRTIs ในสูตรยาได้ ยาตัวที่ 3 ในสูตร ให้พิจารณาใช้ยาในกลุ่ม Protease
Inhibitors (PIs) ได้แก่ lopinavir/ritonavir (LPV/r) หรือ atazanavir/ritonavir (ATV/r) แทน
• กรณีได้ยา stavudine (d4T) อยู่เดิม ให้เปลี่ยนเป็นสูตรยาที่เหมาะสม ไม่ควรให้ยา d4T ต่อไปในระยะยาว
แม้ว่าขณะนี้ยังไม่เกิดผลข้างเคียง ก่อนเปลี่ยนยาให้ตรวจยืนยัน VL < 50 copies/mL เสมอ
• ถ้ามีการพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสที่ไม่ได้อยู่ในตารางนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนพิจารณาใช้เสมอ
• กรณีที่เกิดผลข้างเคียงต้องใช้สูตรยาทางเลือก ควรศึกษารายละเอียดในแนวทางการดูแลรักษาฉบับเต็ม

* ควรใช้ยารวมเม็ดเป็นส�ำคัญ จะดีกว่าการใช้ยาแยกเม็ด

ABC + 3TC
AZT + 3TC

หรือทางเลือก

TDF + 3TC*

แนะน�ำ

NRTI backbone

ตารางที่ 5		 สูตรยาต้านไวรัสที่แนะน�ำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก (What Antiretroviral Regimen to Start with)

ตารางที่ 6		 หลักการเลือกสูตรยาต้านไวรัสภายหลังการดือ้ ยา
				 สูตรแรก และการดือ้ ยาหลายสูตร (Antiretroviral
				 Options after First-line NNRTI-based Failure
				 and Multi-class Failure)

Raltegravir การใช้เป็นสูตรทางเลือกต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง ห้ามใช้
ในกรณีที่สูตร NRTI backbone ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เพราะจะเกิด
การดื้อยาอย่างรวดเร็ว

ข้อสังเกตที่ควรทราบ คือ
(1) กรณี ก ารรั ก ษาล้ ม เหลวขณะก� ำ ลั งรั บประทานยาสู ตร
NNRTI มักจะมีโอกาสเป็นการดือ้ ยาจริง กล่าวคือ ปริมาณ
ไวรัสมักจะเพิ่มสูงขึ้นจนมากกว่า 1,000 copies/mL
ในที่สุด และจะตรวจพบว่ามีเชื้อดื้อยาจริง
(2) กรณีการล้มเหลวขณะก�ำลังรับประทานสูตร boosted-PI
อยู่ พบว่ามักจะเกิดจาก poor adherence with transient
viremia หากผูป้ ว่ ยตัง้ ใจรับประทานยาสม�ำ่ เสมอ ปริมาณ
ไวรัสมักจะลดลง จนต�่ำกว่า 50 copies/mL ได้อีก
• กรณีทผี่ ล VL > 1,000 copies/mL และผูป้ ว่ ยยืนยัน
ว่ารับประทานยาต่อเนื่องจริง ให้ส่งตรวจการดื้อ
ต่อยาต้านไวรัส
• รวบรวมประวัติโดยละเอียดของการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสว่าเคยล้มเหลวหรือดื้อยาใดมาบ้าง
เพราะจะน�ำมาใช้ในการพิจารณาการเลือกยาสูตร
ถัดไประหว่างรอผลตรวจเชื้อดื้อยาซึ่งจะใช้เวลา
2-6 สัปดาห์
ข้อควรพิจารณา หากผลตรวจนานกว่า 4 สัปดาห์
เพือ่ ป้องกันการดือ้ ยาเพิม่ เติม ระหว่างรอผล ควร
พิจารณาเปลี่ยนสูตรยาตามตารางที่ 6 ร่วมกับ
ประวัติการดื้อยาหรือการล้มเหลวสูตรยาต้าน
ไวรัสในอดีต
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NRTI
ในสูตรที่ดื้อยา
ดื้อยา TDF

ตัวเลือก NRTI

ยาต้านไวรัส
สูตรที่สาม

สูตรแนะน�ำ
lopinavir/
ritonavir (LPV/r)
สูตรทางเลือก
ดื้อยา AZT, d4T เลือกตามผลตรวจ atazanavir/
หรือ ABC
เชื้อดื้อยา หรือ ritonavir (ATV/r),
พิจารณาใช้สูตร สูตรทางเลือกอืน่ ๆ
TDF/FTC หรือ darunavir/
ritonavir (DRV/r),
TDF/3TC
raltegravir (RAL),*
dolutegravir
(DTG)
เลือกตามผลตรวจ
เชื้อดื้อยา หรือ
พิจารณาใช้สูตร
AZT/3TC

*

ตารางที่ 7		 หลักการเลือกสูตรยาต้านไวรัสกรณีดอื้ ยาต้านไวรัส
				 หลายกลุม่ (Multi-class Antiretroviral Treatment
				 Failure)
หลักการเลือกสูตรยาต้านไวรัส
กรณีดื้อยาต้านไวรัสหลายกลุ่ม

หลักการเลือกสูตรยาต้านไวรัส
กรณีดื้อยาต้านไวรัสหลายกลุ่ม

1. ควรซักประวัติตรวจสอบว่าผู้ติดเชื้อนั้นได้รับประทาน
ยาจริงอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าผลตรวจ viral load
> 1,000 copies/mL ในขณะที่ มี ก ารหยุ ด ทานยา
แนะน�ำให้ทานยาสูตรเดิมสม�ำ่ เสมอ อย่างน้อย 1 เดือน
จึงตรวจ viral load ซ�้ำ หากผลตรวจมีค่าลดลงมากกว่า
10 เท่า ให้รับประทานยาสูตรเดิมต่อไปและติดตามอีก
3 เดือน จนมีค่า viral load ต�่ำกว่า 50 copies/mL

4. หลักการเลือกสูตรยาใหม่ โดยให้ประกอบด้วยยาใหม่
ที่ยังไม่ดื้อยาทั้ง 3 ชนิด เช่น ใช้ยาในกลุ่มที่ไม่เคยใช้
มาก่อน ได้แก่ integrase inhibitor, entry inhibitor
เป็นต้น ร่วมกับยาในกลุม่ เดิมทีเ่ คยใช้แต่ผลตรวจดือ้ ยา
พบว่าเชื้อยังไวต่อยาอยู่

2. หากยืนยันว่ารับประทานยาสม�่ำเสมอและผลตรวจ
viral load > 1,000 copies/mL ให้ส่งตรวจเชื้อดื้อยา
3. การเลือกสูตรยาใหม่ ต้องอาศัยการทบทวนประวัติ
สูตรยาในอดีตทัง้ หมด รวมทัง้ สูตรยาทีเ่ คยล้มเหลวหรือ
ดื้อมาแล้ว ผลตรวจเชื้อดื้อยาในอดีตมาประกอบ และ
ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ
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5. ยาในกลุ่มที่ควรพิจารณา ได้แก่
1) Integrase inhibitors: raltegravir, dolutegravir
2) Protease inhibitors: darunavir
(หากผลตรวจดื้อยาและประวัติบ่งว่าใช้ได้)
3) NNRTIs: etravirine, rilpivirine
(หากผลตรวจดื้อยาและประวัติบ่งว่าใช้ได้)
4) CCR5 inhibitors: maraviroc
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ตารางที่ 8		 แนวทางการปรับเปลีย่ นยาเมือ่ ถือศีลอด (Proper
				 Antiretroviral Options and Adjustment during
				 the Month of Ramadan)
ยาต้านไวรัสที่ใช้

แนวทางการปรับเปลี่ยนยา

EFV

คงรับประทาน EFV ตามเวลาเดิม

NVP

เปลี่ยนเป็น NVP 400 mg ทุก 24 ชม.
ก่อนนอน

ยาที่เป็น OD

• แนะน�ำให้ปรับเป็นช่วงกลางคืน
• ในกรณีเปลีย่ นจากมือ้ เช้า
ให้รบั ประทานเพิ่มอีก 1 มื้อ
ตอนกลางคืนในวันนั้น และปรับเป็น
เวลากลางคืนวันละครั้งต่อไป

LPV/r

• ปรับ LPV/r 2 เม็ด ทุก 12 ชม. เป็น
4 เม็ด ทุก 24 ชม. หรือกรณีทนยา
ไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็น ATV/r วันละมื้อ

TDF

คงรับประทาน TDF ขนาดเดิม แต่ปรับ
เวลาเป็นช่วงกลางคืน

AZT หรือ d4T

เปลีย่ นเป็น TDF รับประทานทุก 24 ชม.
ช่วงกลางคืน ทัง้ นี้ ต้องแน่ใจว่าผูป้ ว่ ยมี
VL < 50 copies/mL และให้พิจารณา
เปลี่ยนเป็น TDF ตลอดไป

3TC

ปรับ 3TC 1 เม็ด ทุก 12 ชม. เป็น 2
เม็ด ทุก 24 ชม.
58
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200-300 mg ทุก 12 ชม.
30 mg
ทุก 12 ชม.

AZT
d4T

125 mg
ทุก 24 ชม.

250 mg
ทุก 24 ชม.

< 60 kg

600 mg ทุก 24 ชม. ก่อนนอน
200 mg ทุก 12 ชม.
200 mg ทุก 12 ชม. หลังอาหาร
25 mg ทุก 24 ชม.

NVP
ETR
RPV

1 เม็ด ทุก 24 ชม.

ทุก 48 ชม.

200 mg
ทุก 24 ชม.

15 mg
ทุก 12 ชม.

400 mg
ทุก 24 ชม.

300 mg ทุก 12 ชม. หรือ
600 mg ทุก 24 ชม.

100 mg
ทุก 24 ชม.(2)
300 mg
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่แนะน�ำ

75 mg/24 ชม.

ไม่แนะน�ำ

ไม่ต้องปรับขนาด

15 mg
ทุก 24 ชม. AD(3)

100 mg/24 ชม.

15 mg
ทุก 24 ชม.

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่แนะน�ำ

Hemodialysis

50-25 mg
ทุก 24 ชม.(2) AD(3)
300 mg
ไม่แนะน�ำ
ทุก 7 วัน AD(3)
100 mg ทุก 8 ชม. หรือ
300 mg ทุก 24 ชม.

50-25 mg
ทุก 24 ชม.(2)

< 10

ไม่ต้องปรับขนาด

100 mg
ทุก 24 ชม.

150 mg
ทุก 24 ชม.

15 mg
ทุก 24 ชม.

ไม่ต้องปรับขนาด ไม่ต้องปรับขนาด

150 mg
ทุก 24 ชม.
300 mg
ทุก 48 ชม.

eGFR หรือ CrCl (mL/min)(1)
30-49
10-29

> 60 kg

EFV

NNRTIs

TDF/FTC

ABC

ddI(5)

300 mg ทุก 24 ชม.

TDF(4)

30 mg
ทุก 12 ชม.

300 mg ทุก 24 ชม. หรือ
150 mg ทุก 12 ชม.

≥ 50

3TC

NRTIs

ขนาดปกติ
ต่อวัน

ตารางที่ 9		 ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่การท�ำงานของไตบกพร่อง
				 (Renal Insufficiency and Dose Adjustment of Antiretrovirals)
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≥ 50

800/100 mg ทุก 24 ชม. (naÏve)
หรือ 600/100 mg ทุก 12 ชม.
400/100 mg ทุก 12 ชม.

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ไม่ควรเริ่มในผู้ป่วยที่มี CrCl < 70 mL/min
และควรหยุดยาเมื่อ CrCl < 50 mL/min

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่ควรใช้ยาแบบวันละครั้งในผู้ที่ท�ำ HD

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่ต้องปรับขนาดถ้าไม่ได้ล้างไต
กรณี Hemodialysis (HD)
ไม่เคยได้ยาต้านไวรัสมาก่อน: ATV/r 300/100 mg ทุก 24 ชม.
เคยได้ยาต้านไวรัสมาก่อน ไม่แนะน�ำทัง้ ATV หรือ ATV/r เพราะระดับยา
อาจจะไม่เพียงพอ

eGFR หรือ CrCl (mL/min)(1)
Hemodialysis
30-49
10-29
< 10
ไม่แนะน�ำให้ใช้ ควรใช้ยาแยกเม็ดและปรับขนาดยา
แต่ละชนิดตามการท�ำงานของไต
ไม่แนะน�ำให้ใช้ ควรใช้ยาแยกเม็ดและปรับขนาดยา
แต่ละชนิดตามการท�ำงานของไต

การค�ำนวณค่า creatinine clearance:
• ผู้ชาย: (140 - อายุเป็นปี) x น�้ำหนัก (kg)		
ผู้หญิง: (140 - อายุเป็นปี) x น�้ำหนัก (kg) x 0.85
72 x serum creatinine
72 x serum creatinine
150 mg loading dose
AD: หลังจากล้างไต
กรณีภาวะไตเป็นพิษ พิจารณาให้ยาต้านสูตรอื่น ถ้ามี chronic kidney disease (CKD) อยู่แล้ว
ลดขนาดยา กรณีใช้ร่วมกับ TDF

Integrase Inhibitors
RAL
400 mg ทุก 12 ชม.
EVG/
COBI/
1 เม็ด ทุก 24 ชม.
TDF/FTC

LPV/r

DRV

EFV/TDF/
1 เม็ด ทุก 24 ชม.
FTC
RPV/TDF/
1 เม็ด ทุก 24 ชม.
FTC
Protease Inhibitor (PIs)
ATV
400 mg ทุก 24 ชม. หรือ
300/100 mg ทุก 24 ชม.

ขนาดปกติ
ต่อวัน

64
65

ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่แนะน�ำให้ใช้

Child-Pugh Score
7-9 หรือเกรด B

≥ 10 หรือเกรด C

ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่ตับมีความบกพร่องมาก
ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่ตับมีความบกพร่องมาก

ไม่มีข้อแนะน�ำ หรือไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่ตับมีความบกพร่องมาก

ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา

300 mg ทุก 24 ชม.
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่แนะน�ำให้ใช้ RTV ส�ำหรับ boosting ในผูท้ มี่ กี ารท�ำงานของตับบกพร่อง
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่มีตับบกพร่องมาก
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีตับบกพร่อง

ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา

ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ
ไม่มขี อ้ แนะน�ำ ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง ในผู้ป่วยที่การท�ำงานของตับบกพร่อง
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ

ไม่มขี อ้ แนะน�ำ ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง ในผู้ป่วยที่การท�ำงานของตับบกพร่อง
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่แนะน�ำให้ใช้

200 mg ทุก 12 ชม.

ไม่แนะน�ำให้ใช้		

DRV
LPV/r
Integrase inhibitor
RAL
EVG/COBI/TDF/FTC

ETR
RPV
EFV/TDF/FTC
RPV/TDF/FTC
Protease Inhibitor (PIs)
ATV

NRTIs
3TC
TDF
AZT
d4T
ddI
ABC
TDF/FTC
NNRTIs
EFV
NVP

5-6 หรือเกรด A

ตารางที่ 10 ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่การท�ำงานตับบกพร่อง
				 (Liver Insufficiency and Dose Adjustment of Antiretrovirals)
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> 35
< 1.7
<4
ไม่มี
ไม่มี

อัลบูมินในซีรั่ม (g/L)
International normalized ratio (INR) หรือ
Prothrombin time ที่นานกว่าค่าปกติ (วินาที)
น�้ำในท้อง (ascites)
Encephalopathy*

เกรด 3-4

มีปานกลางหรือ
ไม่สามารถควบคุมได้
ด้วยยาขับปัสสาวะ

มีเล็กน้อย
หรือควบคุมได้
ด้วยยาขับปัสสาวะ
เกรด 1-2

>6

> 2.3

< 28

>3

3 คะแนน

4-6

1.7-2.3

28-35

2-3

2 คะแนน

คะแนน

เกรด 2: เซื่องซึม งุนงง สับสน มือสั่น
เกรด 3: ง่วงซึมแต่ routable สับสนแบบสังเกตเห็นได้ พูดจาไม่รู้เรื่อง ปัสสาวะซึม หายใจถี่เร็ว
เกรด 4: หมดสติ แขนขาเหยียด กล้ามเนื้ออ่อนแรง
คะแนนรวม 5-6 เป็นเกรด A, 7-9 คะแนน เป็นเกรด B, และ 10-15 คะแนน เป็นเกรด C

*เกรด 1: สับสนเล็กน้อย วิตกกังวล กระสับกระส่าย มีอาการสั่นเล็กน้อย เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้า

<2

1 คะแนน

บิลิรูบินรวม (Total Bilirubin) (mg/dL)

ตัวแปร

การค�ำนวณ Child-Pugh Score
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ปัจจัยเสี่ยง

Lactic acidosis, rapidly อุบัติการณ์น้อยมาก สาเหตุหลักจาก d4T
progressive ascending • เกิดหลังได้ยาหลายเดือน โดยเกิดกล้ามเนือ้
neuromuscular weakness อ่อนแรงภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์
• อาการเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วแบบ ascending
demyelinating polyneuropathy อาการคล้าย
กับ Guillain-Barré syndrome
Hypersensitivity reaction เกิดจาก ABC พบเฉลีย่ 8% จากงานวิจยั ต่างๆ
(HSR)
พบ 2-9%
• เกิดได้หลังรับยาเฉลี่ย 9 วัน โดย 90% เกิด
ภายใน 6 สัปดาห์แรก
ผลข้างเคียงที่รุนแรง (serious adverse effects)
ผื่นผิวหนัง
เกิดจาก NVP พบ 14.8% (รุนแรง 1.5%), EFV พบ
26% (พบ grade 3-4 1%), ABC พบ < 5% ใน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มี HSR, ATV พบ 2.1% (รุนแรง < 1%),
มีรายงานผูป้ ว่ ยเกิดผืน่ จาก TDF, LPV, AZT, 3TC
การกดไขกระดูก
AZT พบภาวะโลหิตจาง 1.1-4.0% และภาวะ
neutropenia 1.8-8.0%
• เกิดหลังใช้ยา 2-3 สัปดาห์แรกจนถึงหลาย
เดือนแรก

• Advanced HIV, ให้ AZT ขนาดสูง
• มีภาวะโลหิตจาง หรือภาวะ neutropenia มาก่อน หรือ
ใช้ยาที่มีฤทธิ์กดไขกระดูกร่วมด้วย เช่น cotrimoxazole,
ribavirin, ganciclovir

• การใช้ NVP ในเพศหญิงและคนเชือ้ ชาติอาฟริกา เอเชีย
และละตินอเมริกา
• EFV มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเด็ก

• ผู้มี HLA-B*5701, HLA-DR7, HLA-DQ3
• พบ HSR เกรด 3 หรือ 4 เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ ABC 600 mg
ทุก 24 ชม. เทียบกับ 300 mg ทุก 12 ชม. (5% เทียบ
กับ 2%)

• ใช้ d4T เป็นเวลานาน

• การใช้ NVP ในคนทีม่ ี CD4 สูง และ detectable HIV RNA
ขณะเริ่มยา NVP
(> 250 cells/mm3 ในหญิง, > 400 cells/mm3 ในชาย)
• เชื้อชาติอาฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา
• CD4 สูงและdetectable HIV RNA ขณะเริ่มยา NVP
(> 250 cells/mm3 ในหญิง และ > 400 cells/mm3 ในชาย)
• มี ค่า Baseline AST หรือ ALT สูง
• ติดเชื้อ HBV และ/หรือ HCV ร่วมด้วย
• โรคตับจากพิษสุราเรื้อรัง
Lactic acidosis, hepatic เกิดจากยากลุ่ม NRTIs โดยเฉพาะ d4T และ • NRTI ทีม่ คี วามเสีย่ งมากสุดคือ d4T รองลงมา คือ ddI, AZT
steatosis +/- pancreatitis ddI ส่วน AZT พบน้อยมาก เพียง 0.85%
• เพศหญิง อ้วน หรือ มี BMI ก่อนเริ่มยาสูง
(severe mitochondrial
อัตราตายอาจสูง ถึง 50%
• ใช้ d4T ร่วมกับ ddI โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์
toxicities)
• ใช้ ddI ร่วมกับ hydroxyurea หรือ ribavirin

ภาวะ
สาเหตุ
ผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิต (life-threatening adverse effects)
Stevens-Johnson
เกิดจาก NVP 0.3-1%, DLV และ EFV 0.1%,
Syndrome (SJS) และ ETR < 0.1% มีรายงาน พบ 1-2 ราย จาก AZT,
Toxic Epidermal
ddI, ABC, IDV, LPV/r, ATV, DRV
Necrolysis (TEN)
อาการตับอักเสบรุนแรง เกิดจาก NVP และพบมากในรายที่ CD4 สูง
อาการข้างเคียงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ nevirapine รวมทั้ง
hepatic necrosis

ตารางที่ 11 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
				 (Side Effects and Complications of Antiretroviral Therapy)
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• มีประวัติเป็น nephrolithiasis
• ดื่มน�้ำน้อย
• มี peak IDV สูง มีระดับยา ATV สูง > 0.85 mg/L
• ได้ IDV เป็นเวลานาน
• อยู่ในภูมิอากาศร้อน
• มีตาเหลือง หรือ hyperbilirubinemia ซึง่ สัมพันธ์กบั ระดับ
ยา ATV สูง

• มีประวัติเป็นโรคไตมาก่อน มีการใช้ยาที่มีพิษต่อไตร่วม
ด้วย เช่น TDF ผู้ป่วยสูงอายุ น�้ำหนักตัวน้อย เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง เคยได้ IDV เป็นระยะเวลานาน
ddI, พบบ่อยขึ้นถ้าให้ ddI ร่วมกับ d4T หรือ • มีระดับ intracellular และ/หรือ serum ddI สูง
ribavirin หรือ hydroxyurea
• มีประวัติเคยเป็น pancreatitis โรคพิษสุราเรื้อรัง
ผู้ป่วยเด็กอาจเกิดจาก 3TC, d4T หรือ TDF • มีภาวะ hypertriglyceridemia
• ใช้ ddI ร่วมกับ d4T, hydroxyurea, ribavirin
• ใช้ ddI ร่วมกับ TDF โดยไม่ได้ลดขนาดของ ddI
ยากลุ่ม PIs
• การใช้ PIs ในผู้ป่วย hemophilia

เกิดจาก IDV, TDF และ ATV

ปัจจัยเสี่ยง
• ติดเชื้อ HBV/HCV ร่วมด้วย
• โรคพิษสุราเรื้อรัง
• มีการใช้ยาที่มีพิษต่อตับร่วมด้วย
• อาการทางตับที่เกี่ยวข้องกับ NVP มักพบในหญิงที่มี
CD4 > 250 cell/mm3 หรือ ชายทีม่ ี CD4 > 400 cell/mm3
ร่วมกับ detectable VL ก่อนเริ่มยาต้านไวรัส
• กรณีใช้ 3TC, FTC, TDF พบในผู้ป่วยที่มี HBV ร่วมด้วย
อาจมีอาการตับอักเสบเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มยาช่วงแรก ช่วง
หยุดยา หรือเมื่อมีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้น

Bleeding episodes
increase in hemophilia
ผลข้างเคียงระยะยาว (long-term adverse effects)
Lipodystrophy
• Lipohypertrophy เกิดจากสูตรยา PI หรือ Baseline BMI ต�่ำ
สูตรยา NNRTI ทีม่ ี d4T หรือ AZT ร่วมด้วย
• Lipoatrophy เกิดจากยากลุ่ม NRTIs โดย
d4T พบมากที่สุด รองมาคือ AZT, ddI พบ
น้อยสุดจาก TDF, ABC

Pancreatitis

Nephrotoxicity

ภาวะ
สาเหตุ
ผลข้างเคียงที่รุนแรง (serious adverse effects) (ต่อ)
Hepatotoxicity, clinical กลุ่ม NNRTIs, PIs, NRTIs ทุกชนิด
hepatitis หรือ
• NNRTIs 60% เกิดตับอักเสบภายใน 12 สัปดาห์
symptomatic serum
แรก อาจเป็นแบบไม่มีอาการจนถึงมีอาการ
transaminase elevation เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย น�ำ้ หนักลด ประมาณ
50% ของ ผูป้ ว่ ย NVP hepatitis จะมีผนื่ ร่วมด้วย
• NRTIs พบบ่อยจาก d4T, ddI, AZT ตามล�ำดับ
เกิดหลังใช้ยาหลายเดือนถึงหลายปี
• PIs พบได้ทกุ ตัว เกิดหลังใช้ยาหลายสัปดาห์ถงึ
หลายเดือน ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่มอี าการ บาง
รายมีอาการเบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด หรือดีซา่ น
Nephrolithiasis,
เกิดจาก IDV/r พบเฉลี่ย 12.4% (4.7-34.4%),
urolithiasis, crystalluria ATV/r พบเฉลีย่ 6.6% ถ้ายังใช้ตอ่ ก็มโี อกาสเกิด
นิ่วซ�้ำสูง
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อาจเกิดจาก PIs ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นจากยา
หรือการติดเชื้อเอชไอวี
• พบ symptomatic osteonecrosis 0.08-1.33%
และ พบ asymptomatic osteonecrosis 4%
จากการตรวจ MRI

• มีภาวะ hyperglycemia
• มีประวัติเบาหวานในครอบครัว
• เคยเป็น peripheral neuropathy, ระยะการติดเชื้อเต็ม
ขั้น, ใช้ d4T ร่วมกับ ddI หรือ
• ใช้ยาที่ท�ำให้ระดับ intracellular activities ของ ddI เพิ่ม
ขึ้น เช่น TDF, hydroxyurea, ribavirin
• ระยะการติดเชื้อเต็มขั้น ใช้สเตียรอยด์ อายุมาก
โรคเบาหวาน ดื่มแอลกอฮอล์ hyperlipidemia

• ความเสี่ยงขึ้นกับชนิดของยาต้านไวรัส
- PIs: RTV-boosted PIs ทุกชนิด ยกเว้น ATV/r จะมี
การเพิ่ม ของ LDL, TG น้อยกว่าชนิดอื่นๆ

ปัจจัยเสี่ยง

Cardiovascular effects, พบความสัมพันธ์ของยากับโรค ดังนี้
• ความเสี่ยงที่จะเป็น CVD (smoking, HT, DM,
CVA, MI
• PIs กับ MI และ CVA
hyperlipidemia, อายุมาก, มีประวัติครอบครัว)
• ABC กับ MI
• ddI กับ MI ใน observational studies แต่ไม่
พบจาก RCT
• MI พบ 0.3-0.6%ต่อปี
• CVA พบ 0.1% ต่อปี

Osteonecrosis

ภาวะ
สาเหตุ
ผลข้างเคียงระยะยาว (long-term adverse effects) (ต่อ)
Hyperlipidemia
PIs ทุกชนิด (ยกเว้น unboosted ATV) พบ
47-75%
- PIs > NNRTIs (EFV > NVP)
- NRTIs: d4T > AZT > ABC > TDF
Insulin resistance/
d4T, AZT และ PIs บางชนิด พบ 3-5%
diabetes mellitus
Peripheral neuropathy ddI พบ 12-34%, d4T พบ 52%
ในการรักษาแบบ monotherapy พบเพิม่ ขึน้ เมือ่
ใช้ยานานขึ้น

ตารางที่ 12 ยาที่มีปฏิกิริยากับยาต้านไวรัส
				 (Common Drug Interaction)
โรคร่วม

ชนิดของยา

ชื่อยา

โรคไมเกรน ยากลุ่ม ergotamine Ergotamine group,
methergin
โรคของระบบ ยาลดความดันโลหิต Dihydropyridine
หัวใจและ
calcium channel
หลอดเลือด
blockers (DCCBs)
ยารักษาหัวใจเต้นผิด Amiodarone
จังหวะ

ปฏิกิริยา
กับยาต้านไวรัส
EFV, PIs เพิ่มระดับ
Ergot โดยเฉพาะยา
PI/RTV

ค�ำแนะน�ำ
ห้ามให้ยากลุม่ Ergot ร่วมกับยา PI
และ EFV เด็ดขาด แม้แต่เม็ดเดียวก็
เกิดปัญหา severe vasoconstriction
หรือ gangrene ได้

PIs เพิม่ ระดับ DCCBs, ปรับขนาดยา DCCBs และติดตาม
NVP, EFV ลดระดับ การตอบสนองของความดัน
DCCBs
โลหิตสูง
PIs เพิ่มระดับ
amiodarone

หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน

Diltiazem

PIs เพิม่ ระดับ diltiazem ลดขนาด diltiazem ลง 50% หาก
NVP, EFV ลดระดับ ใช้ร่วมกับ ATV ± RTV ส�ำหรับ
diltiazem
ยาอื่นให้ติดตามและปรับขนาด
diltiazem ตามผลการรักษา

ยาต้านเกร็ดเลือด

Clopidogrel

ETR ลดการเปลีย่ นแปลง หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
clopidogrel ไปเป็นรูป
แบบที่ออกฤทธิ์

ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด

Warfarin

PIs ลดหรือเพิ่มระดับ ติดตาม INR อย่างใกล้ชิด
warfarin
NNRTIs ลดหรือเพิม่
ระดับ warfarin

Rivaroxaban

PIs เพิ่มระดับ
rivaroxaban

74

หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ PIs
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โรคร่วม

ชนิดของยา

ชื่อยา

โรคไขมันใน ยาลดไขมันกลุ่ม
Lovastatin และ
เลือดสูง
HMG-CoA
simvastatin
reductase inhibitors

โรคเลือดออก Acid reducers
ในทางเดิน
อาหาร
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ปฏิกิริยา
ค�ำแนะน�ำ
กับยาต้านไวรัส
PIs เพิ่มระดับยาทั้งคู่ หลีกเลีย่ งการใช้รว่ มกับ PIs ส�ำหรับ
NNRTIs ลดระดับยา NNRTIs ให้ปรับขนาดยาทั้งคู่ตาม
ทั้งคู่
ผลการรักษา

Atorvastatin และ
rosuvastatin

PIs อาจเพิ่มระดับยา เริ่มใช้ในขนาดต�่ำที่สุดก่อน และ
ทั้งคู่
ปรับขนาดยาตามผลการรักษา
EFV, ETR อาจลดระดับ
ยา atorvastatin

Pravastatin

PIs เพิ่มระดับยาไขมัน ใช้ขนาดต�่ำที่สุดก่อน โดยเฉพาะ
EFV ลดระดับยาไขมัน เมือ่ ใช้กับ boosted darunavir และ
ปรับขนาดยาตามผลการรักษา

H2-receptor
antagonists (HRAs)

HRAs ลดระดับยา ATV • ให้ boosted ATV พร้อมกับและ/
และ RPV
หรือ ห่างจากการให้ HRAs อย่าง
น้อย 10 ชม.
• ให้ HRAs อย่างน้อย 12 ชม. ก่อน
หรื อ อย่ า งน้ อ ย 4 ชม.หลั ง ให้
RPV

Proton-pump
inhibitors (PPIs)

PPIs ลดระดับยา ATV • ไม่แนะน�ำให้ใช้ร่วมกับ ATV ใน
และ RPV
ผู้ที่ได้ PIs มาก่อน, ในผู้ที่ไม่เคย
ได้ PIs มาก่อน ให้ PPIs อย่าง
น้อย 12 ชม. ก่อนการให้ ATV
และต้องใช้ boosted ATV เท่านัน้
• ไม่แนะน�ำให้ใช้ร่วมกับ RPV
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โรคร่วม
โรคทาง
ประสาท
จิตเวช

ชนิดของยา
Benzodiazepines

Antidepressants
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ชื่อยา
Midazolam,
triazolam

ปฏิกิริยา
ค�ำแนะน�ำ
กับยาต้านไวรัส
PIs และ EFV เพิม่ ระดับ ไม่แนะน�ำให้ใช้ร่วมกัน
ยาทั้งคู่อย่างมาก

Alprazolam,
diazepam

PIs เพิ่มระดับยาทั้งคู่ • พิจารณาใช้ยา benzodiazepine
ETR เพิ่มระดับ
ตัวอื่น
diazepam
• ส�ำหรับ ETR ให้ลดขนาดยา
diazepam

Oxazepam,
temazepam

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สามารถให้ร่วมกับยาต้านไวรัสได้
ปฏิกิริยากับยาต้าน
ไวรัส แต่เมตาบอลิซึม
ของยาทั้งสองไม่ผ่าน
CYP450

Sertraline

Boosted darunavir
และ EFV ลดระดับ
sertraline

ปรับขนาดยา sertraline ตามผล
การรักษา

Trazodone

PIs เพิ่มระดับ
trazodone

ใช้ trazodone ในขนาดต�่ำที่สุด
และติดตามผลการรักษาและ
ผลข้างเคียง

Tricyclic
antidepressants
(TCAs)

PIs เพิ่มระดับ TCAs

ใช้ TCAs ในขนาดต�่ำที่สุดและ
ติดตามผลการรักษาและ
ผลข้างเคียง
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โรคร่วม

ชนิดของยา

โรคปอด
Corticosteroids
อุดกั้นเรื้อรัง
และโรคหอบ
หืด

ชื่อยา
Dexamethasone

Fluticasone,
budesonide (inhaled
หรือ intranasal)
โรคเสื่อม
Phosophodiesterase Sildenafil
สมรรถภาพ type 5 inhibitors
ทางเพศ
โรคต่อม
Alpha-adrenergic Tamsulosin
ลูกหมากโต blockers
5-alpha-reductase Finasteride
inhibitors
ฮอร์โมนเพศ Ethinyl estradiol
ยาคุมก�ำเนิด (EE), progestin,
norgestimate,
norethindrone
และยาคุมชนิิดอื่นๆ
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ปฏิกิริยา
ค�ำแนะน�ำ
กับยาต้านไวรัส
Dexamethasone ลด ไม่แนะน�ำใช้ร่วมกับ RPV
ระดับ PIs, NVP, EFV, ส�ำหรับยาต้านไวรัสตัวอื่น ใช้ร่วม
ETR, RPV
กันด้วยความระมัดระวัง และให้
dexamethasone ในเวลาสั้ น ๆ
เท่านั้น
RTV ในสูตร boosted ไม่แนะน�ำให้ใช้ร่วมกัน
PIs เพิ่มระดับยาทั้งคู่
PIs เพิม่ ระดับ sildenafil ใช้ขนาดต�ำ่ สุดก่อน และปรับขนาด
ETR ลดระดับ sildenafil ตามผลการรักษา เมื่อใช้กับ PIs
ปรับขนาดตามผลการรักษาเมื่อใช้
กับ ETR
PIs เพิ่มระดับ
ลดขนาด tamsulosin ใน dose แรก
tamsulosin
และปรับขนาดยาตามผลการรักษา
PIs อาจเพิ่มระดับ
finasteride

ติดตามผลข้างเคียงของ finasteride
อย่างใกล้ชิด

EFV: EE ไม่มีผลระดับ • ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยากลุ่ม
AUC, levonogestrel
เอสโตรเจน
AUC ↓ 83%,
• ควรจะใช้ ก ารคุ ม ก� ำ เนิ ด วิ ธี อื่ น
norelgestromin
หรือใช้วธิ อี นื่ ร่วมด้วยหากใช้ยาคุม
AUC ↓ 64%,
กลุม่ levonogestrel, norelgestromin,
อาจลด etonogestrel etonogestrel หรือยากลุ่มชนิด
(implant)
ฉีดหรือฝัง
ETR: EE ↑ 22%;
• ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
norethindrone:
no significant effect
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โรคร่วม

ชนิดของยา

ฮอร์โมนเพศ
ยาคุมก�ำเนิด
(ต่อ)

ชื่อยา

ปฏิกิริยา
กับยาต้านไวรัส
NVP: EE ↓ 20%;
Norethindrone:
AUC ↓ 19%
Depot medroxy
progesterone acetate:
no significant effect
RPV: EE ↑ 14%;
Norethindrone:
no significant effect
IDV: EE: AUC ↑ 25%;
Norethindrone:
AUC ↑ 26%
NFV: EE: AUC ↓ 47%;
Norethindrone:
AUC ↓ 18%
ATV/r: EE ↓;
Progestin,
norgestimate: ↑

ค�ำแนะน�ำ
• ควรจะใช้การคุมก�ำเนิดวิธีอื่น
หรือใช้วิธีอื่นร่วมด้วย
• ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
• ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
• ไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา
• ควรจะใช้การคุมก�ำเนิดวิธีอื่น
หรือใช้วิธีอื่นร่วมด้วย

• ยาคุมควรมีปริมาณ EE อย่างน้อย
35 μg
• ยังไม่มีข้อมูลระดับยาคุมชนิด
progestin อืน่ ทีไ่ ม่ใช่ norgestimate
หรือ norethindrone
DRV/r: EE: AUC ↓ 44%; • ควรจะใช้การคุมก�ำเนิดวิธีอื่น
Norethindrone:
หรือใช้วิธีอื่นร่วมด้วย
AUC ↓ 14%
LPV/r: EE ↓ 42%; • ควรจะใช้การคุมก�ำเนิดวิธีอื่น
Norethindrone:
หรือใช้วิธีอื่นร่วมด้วย
AUC ↓ 17%
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โรคร่วม
ยาบ�ำบัด
ยาเสพติด

ชนิดของยา

ชื่อยา

Opioid antagonist Methadone

ปฏิกิริยา
ค�ำแนะน�ำ
กับยาต้านไวรัส
• Boosted PIs ลดระดับ โอกาสเกิด methadone withdrawal
R-methadone (active น้อย ปรับขนาด methadone ตาม
form ของ methadone) อาการ
• LPV/r ลดระดับ
methadone 26-53%
• ATV/r, DRV/r มีผลต่อ
methadone น้อย
(ลดระดับ methadone
16-18%)
NNRTIs: EFV และ NVP เพิ่มโอกาสเกิด methadone
ลดระดับ methadone withdrawal ต้องปรับขนาด
41-52%
methadone เพิ่ม
ETR ไม่มีผล

ไม่ต้องปรับขนาดยา

methadone มี ผ ลให้ ระวังผลข้างเคียงของ AZT
ระดับยา AZT สูงขึ้น
29-43%
ATV = atazanavir; EFV = efavirenz; ETR = etravirine;
NVP = nevirapine; PIs = protease inhibitors;
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NNRTIs = non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors;
RPV = rilpivirine; RTV = ritonavir, AZT: zidovudine
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ขนาด
3 เข็ม

Hepatitis B vaccine
(HBV)

2 เข็ม

Hepatitis A vaccine
(HAV)

วัคซีน

ขนาด

วัคซีน

• ให้ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิและไม่ติดเชื้อ HBV เรื้อรัง โดยตรวจ HBsAg, anti-HBs,
anti-HBc ได้ผลลบ
• 3 เข็ม: วันแรก, เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน, เข็มที่ 3 ห่างจาก
เข็มที่ 2 อย่างน้อย 2 เดือนและห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 4 เดือน (มักจะ
ให้เข็มที่ 2 และ 3 ที่ 1 และ 6 เดือนนับจากเข็มแรกตามล�ำดับ)
• ควรตรวจหา anti-HBs เมื่อรับวัคซีนครบเข็มที่ 3 แล้ว 1 เดือน ในกรณีที่
anti-HBs ยังน้อยกว่า 10 IU/L พิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเพิ่มอีก 1 เข็ม และ
ตรวจหา anti-HBs อีกครัง้ หลังฉีดแล้ว 1 เดือน ถ้ายังไม่ตอบสนอง ให้ฉดี วัคซีน
อีก 2 เข็มเพิ่มตามก�ำหนดเวลาเหมือนการฉีดรอบแรก และตรวจหา anti-HBs
อีกครั้งหลังฉีดเข็มสุดท้าย 1 เดือน

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อ

ควรให้แก่ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ภี าวะต่อไปนี:้ บุคลากรทางการแพทย์ทที่ ำ� งานเกีย่ วกับ
HAV ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย (MSM) ผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี ผูม้ โี รคตับเรือ้ รัง (รวมถึง
ผู้ป่วยมี HBV/HCV) ผู้ที่ต้องได้ clotting factor concentration ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้มี
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HAV ผู้ที่จะเดินทางไปถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุมเมื่อตรวจ serum
HAV IgG ได้ผลลบ
• 2 เข็ม: เข็มที่ 2 ห่างเข็มแรก 6-12 เดือน

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อ

หลักการให้วัคซีน : วัคซีนที่ไม่ควรให้ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ วัคชีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live-attenuated
vaccine) ได้แก่ measles, mumps, varicella, zoster, yellow fever

ตารางที่ 13 การเสริมสร้างภูมติ า้ นทานด้วยวัคซีนในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีผใู้ หญ่ (Vaccination for Adult HIV-positive Patients)
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13-valent
pneumococcal
conjugate (PCV-13)

23-valent
pneumococcal
polysaccharide
(PPV-23)

วัคซีน

Tetanus and
diphtheria toxoid
(Td) หรือ Tetanus
Toxoid (TT)

Influenza

วัคซีน
Human
papillomavirus
vaccine (HPV)

1 เข็ม

1 เข็ม

ขนาด

• ให้ขณะที่ระดับ CD4 > 200 cells/mm3
• ยังไม่มีค�ำแนะน�ำให้ฉีดกระตุ้น
• แนะน�ำให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน PPV-23 หลังการได้รับวัคซีน PCV-13
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นได้
มากขึ้น

• ให้ขณะที่ระดับ CD4 > 200 cells/mm3
• ให้ฉีดกระตุ้นซ�้ำอีก 1 เข็มหลังจากเข็มแรก 5 ปี ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีม้ามหรือ
ฉีดซ�้ำในอายุ 65 ปี ในกรณีที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี
• แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย PCV-13 หลังการได้รับวัคซีน PPV-23
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสูงขึ้น

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อ

ขนาด
แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อ
3 เข็ม • แนะน�ำฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent)
• ควรให้แก่ผู้ติดเชื้อเพศหญิงอายุ 9-26 ปี
• ควรให้แก่ผู้ชายที่มีอายุ 19-26 ปี โดยเฉพาะกลุ่ม MSM เพื่อป้องกันการติด
เชื้อ HPV บริเวณทวารหนัก ในช่องปากและคอหอย และการเป็นมะเร็งของ
ทวารหนัก (anal cancer) และมะเร็งคอหอยส่วนกลาง
• ห้ามให้ในหญิงตั้งครรภ์
1 เข็ม • ควรให้ทุกปี โดยใช้ชนิดฉีดเท่านั้น
• ไม่ควรใช้วัคซีนชนิดตัวเป็นในรูป nasal spray
1 เข็ม • กระตุ้น 1 เข็ม ทุก 10 ปี
• พิจารณาให้เป็น Tetanus, diphtheria and pertussis (Tdap) แทน Td หรือ TT
1 ครั้ง

ตารางที่ 14 การดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ในกรณีทเี่ กิดภาวะ IRIS
				 (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome)

ข้อควรทราบ (ต่อ)

• ภาวะ IRIS เป็นกลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต�ำ่
โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยเอดส์ทมี่ กี ารติดเชือ้ ฉวยโอกาสร่วมด้วย
เมือ่ ได้รบั ยาต้านไวรัส จะท�ำให้ภมู ติ า้ นทานของผูป้ ว่ ยนัน้ ๆ
ดีขึ้น ภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนี้อาจท�ำให้เกิดภาวะอักเสบใน
ต�ำแหน่งที่มีการติดเชื้อฉวยโอกาสซ่อนเร้นอยู่

• ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในกรณี
- เริ่มยาต้านไวรัสใกล้เคียงกับการรักษาการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
- กรณีมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เพิ่มอย่าง
รวดเร็วภายในเดือนแรกๆ ของการรักษา
• บางกรณี สามารถพบ IRIS ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ เช่น
ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Grave’s disease)

ลักษณะภาวะ IRIS อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ

การวินิจฉัย

• Unmasking IRIS เป็นการแสดงอาการของโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสทีซ่ อ่ นเร้นอยูห่ ลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยาต้านไวรัส เช่น
การเกิดวัณโรค หลังจากได้ยาต้านในช่วง 3-6 เดือนแรก
• Paradoxical IRIS ภาวะการอักเสบของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
เดิมทีร่ กั ษาดีขนึ้ แล้วและโรคนัน้ แย่ลงหลังจากได้รบั ยาต้าน
ไวรัสไประยะหนึ่ง ซึ่งการอักเสบนี้อาจจะแย่ลงที่ต�ำแหน่ง
เดิมหรืออาจจะเป็นทีใ่ หม่กไ็ ด้ เช่น เป็นวัณโรคต่อมน�ำ้ เหลือง
ที่อาการดีขึ้นหลังให้ยาวัณโรค และมีอาการต่อมน�้ำเหลือง
โตขึ้นมาใหม่หลังจากได้ยาต้านไวรัส

ควรนึกถึงภาวะ IRIS ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงใหม่ๆ หรือมี
อาการทีแ่ ย่ลงหลังจากทีเ่ พิง่ จะได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
- การวินิจฉัยต้องอาศัยการแยกโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ
ออกไปก่อน

Definition

ข้อควรทราบ
• เชื้อที่พบบ่อย ได้แก่ mycobacterium (TB หรือ MAC) และ
Cryptococcus
• อาการมักเกิดขึน้ ภายใน 3-6 เดือนแรกหลังได้รบั ยาต้านไวรัส
• มักพบในผู้ติดเชื้อที่มีระดับ CD4 ก่อนการรักษาต�่ำกว่า
50-100 cells/mm3
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การรักษา
การรักษาภาวะ IRIS ขึ้นกับเป็นภาวะ IRIS ลักษณะใด
• กรณีตรวจพบการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ ให้รักษา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสนั้นๆ
• กรณีตรวจไม่พบการติดเชื้อฉวยโอกาส เข้าเกณฑ์
Paradoxical IRIS ให้รักษาภาวะอักเสบเป็นส�ำคัญ เช่น
NSAIDs หรือ short course corticosteroids
• โดยทั่วไปภาวะ IRIS ไม่ต้องหยุดยาต้านไวรัส ยกเว้นกรณี
- มีอาการรุนแรงถึงชีวิต เช่น สมองบวมมาก
- ทางเดินหายใจอุดกั้น
อาจจะจ�ำเป็นต้องหยุดยาต้านไวรัสระยะสัน้ ร่วมกับ
การให้ systemic corticosteroids
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Backbone: Tenofovir (TDF) + Lamivudine (3TC) หรือ Emtricitabine (FTC)
• ห้ามใช้ยา 3TC หรือ FTC เพียงชนิดเดียว โดยไม่มี TDF เพราะเชื้อ HBV
ดื้อยากลุ่มนี้ง่าย

การรักษา/สูตรยาที่แนะน�ำ

การรักษา/สูตรยาที่แนะน�ำ

กรณีที่การท�ำงานของไตไม่ดี

• ควรมีการปรับลดขนาดยา FTC, 3TC หรือ TDF ตาม eGFR ตามตารางที่ 9
• กรณีท่ี eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 พิจารณาใช้ entecavir (ถ้าเคยได้ 3TC
มาก่อน ต้องเพิ่มขนาดยา entecavir เป็น 1 mg/day) แทน TDF

กรณีเปลี่ยน AZT หรือ d4T เป็น ก่อนเปลี่ยน ต้องมั่นใจว่า VL < 50 copies/mL เพื่อป้องกันเอชไอวีดื้อยา
TDF

กรณีที่เริ่มยาต้านไวรัสสูตรอื่น ควรเปลี่ยนเป็นสูตรที่มี TDF ร่วมกับ FTC หรือ 3TC
ทีไ่ ม่มี TDF มาก่อนและตรวจพบ
ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทีหลัง

กรณี HIV ดือ้ ต่อ FTC, 3TC หรือ เพื่อคงการรักษาไวรัสตับอักเสบบี ให้คงสูตรยากลุ่ม TDF, 3TC หรือ FTC ต่อ
TDF
ส่วนยาต้านไวรัสเอชไอวีให้พิจารณาเพิ่มยาใหม่ตามความเหมาะสม

กรณี

กรณีที่ต้องหยุด FTC, 3TC หรือ • แนะน�ำให้เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยเพราะมีโอกาสเกิด hepatic flare ได้
TDF ในระหว่างการรักษา
• หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาใช้ entecavir (ถ้าเคยได้ 3TC มาก่อนต้องเพิ่ม
เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม
ขนาดยา entecavir เป็น 1 mg/day) เพื่อป้องกัน hepatic flare

ผู้ป่วย HIV ยังไม่เคยเริ่ม
ยาต้านไวรัส

กรณี

ตารางที่ 15 การให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ร่วมด้วย
				 (Antiretroviral Therapy in HIV and Hepatitis B Coinfection)

ที่มีไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ซี ร่วมด้วย

การให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วย
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การรักษา/สูตรยาที่แนะน�ำ

-

• ผู้ป่วยตับแข็งที่เป็นมากแล้ว (decompensated cirrhosis)
ยกเว้นระหว่างรอการผ่าตัดเปลี่ยนตับ
• มีประวัติแพ้ยา interferon และ ribavirin
• ภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่ยังควบคุมไม่ได้
• ตั้งครรภ์ หรือไม่เต็มใจที่จะยินยอมในการคุมก�ำเนิด
• มีโรคประจ�ำตัวทีย่ งั ควบคุมรักษาได้ไม่ดี เช่น ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ถุงลมโป่งพอง และ
โรคไทรอยด์ เป็นต้น

ข้อห้ามการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสซี*

ปัจจุบันยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสามารถเบิกจากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
หลีกเลีย่ งยาต้านไวรัส AZT, d4T หรือ ddI ก่อนส่งไปรักษาไวรัสตับอักเสบซี เพือ่ ลดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา ribavirin และยาต้านไวรัสดังกล่าว

อายุ 18 ปี ขึ้นไป
หยุดดื่มเหล้ามานานกว่า 6 เดือน
ตรวจพบ HCV RNA ในเลือด ≥ 5,000 IU/mL
ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาอย่างน้อย 3
เดือน และมี HIV RNA < 50 copies/mL
• ไม่มีข้อห้ามของการรักษา

•
•
•
•

ผู้ควรได้รับการรักษา

ตารางที่ 16 ข้อพิจารณาและข้อห้ามในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี
				 (Consideration and Contraindications in Hepatitis C Infection Treatment)

ควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วย • ผู้ชายอายุ > 40 ปี ผู้หญิงอายุ > 50 ปี
liver ultrasound ปีละครั้ง
• มีประวัติมะเร็งตับในครอบครัว
• ตรวจพบว่าเป็นตับแข็ง

กรณีทกี่ ารท�ำงานของไตไม่ดี (ต่อ) • กรณีที่ต้องเลิกใช้ TDF ให้พิจารณายาต้านไวรัสเอชไอวีอื่น ที่ไม่มีผลต่อไต
ด้วย เช่น ABC

กรณี

การ ดู แ ลรั ก ษาเด็ ก

และวั ย รุ ่ น ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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อายุ 1 - < 3 ปี

อายุ 3 - < 5 ปี

อายุ ≥ 5 - 15 ปี

อายุ < 1 ปี

อายุ 3 - < 5 ปี

อายุ ≥ 5 - 15 ปี

หมายเหตุ ก่อนการเริ่มยาต้านไวรัสในเด็ก จ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง ให้เข้าใจและเห็นความส�ำคัญ รวมทั้ง
สอนวิธีการให้ยา
* กรณีเด็กอายุ < 1 ปี การเริม่ ยาช้าอาจมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือเสียชีวติ ควรเตรียมความพร้อมครอบครัวโดยเร็วทีส่ ดุ
* กรณีเด็กอายุ > 1 ปี ที่ยังไม่มีอาการ และ %CD4 อยู่ระหว่าง 15-24% ที่เด็กและครอบครัวไม่พร้อมที่จะเริ่มยาควรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ CD4 และ %CD4 อย่างใกล้ชิดทุก 3 เดือน ทั้งนี้หาก %CD4 ต�่ำกว่า
15 ต้องเริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็ว

%CD4 หรือระดับ แนะน� ำ เริ่ ม การรั ก ษา แนะน�ำเริ่มการรักษา แนะน�ำเริ่มการรักษา - แนะน�ำเริ่มการรักษา
CD4
ทันทีไม่ว่าระดับ CD4 หาก CD4 < 25% หรือ หาก CD4 < 25% หรือ หาก CD4 < 350
เท่าไร
< 1,000 cells/mm3
< 750 cells/mm3
cells/mm3
- พิจารณาเริม่ การรักษา
หาก CD4 350-500
cells/mm3

อายุ 1 - < 3 ปี

แนะน�ำเริ่มการรักษาไม่ - แนะน�ำเริ่มการรักษา แนะน� ำ เริ่ ม การรั ก ษา แนะน� ำ เริ่ ม การรั ก ษา
ว่าอาการทางคลินิกจะ หาก CDC category หาก CDC category B, หาก CDC category B,
อยู่ในระยะใด*
B, C หรือ WHO stage C หรือ WHO stage 3, 4 C หรือ WHO stage 3, 4
3, 4
- พิจารณาเริม่ การรักษา
หาก category A หรือ
VL > 100,000
copies/ml

ระดับ CD4 ที่แนะน�ำให้เริ่มยาต้านไวรัส

อาการแสดงทาง
คลินิก

อายุ < 1 ปี

ตารางที่ 1		 เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอชไอวี

การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี

100
101

$

@

#

**

*

อายุ 1 - < 3 ปี
AZT (หรือ ABC*) +
3TC + LPV/r
- AZT (หรือ ABC*)
+ 3TC + NVP
- d4T# + 3TC + LPV/r
(หรือ NVP)

อายุ 3 - 12 ปี
AZT (หรือ ABC*) +
3TC + EFV$
- AZT (หรือ ABC) +
3TC + NVP
- TDF + 3TC + EFV
(หรือ NVP)
- d4T#+ 3TC + EFV
(หรือ NVP)

- AZT + 3TC + EFV
(หรือ NVP)
- ABC + 3TC + EFV
(หรือ NVP)
- TDF + 3TC + NVP
- TDF + 3TC + RPV

อายุ > 12 ปี
TDF + 3TC + EFV$

(2) อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย (3) อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง (4) อาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ หายใจล�ำบาก คออักเสบ หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่ เอนไซม์ตับผิดปกติ creatine
phosphokinase เพิ่มสูง lymphopenia หรือมีฝ้าในเอกซเรย์ปอด เป็นต้น หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยา ให้หยุดทันที และไม่ควรให้ยา
ซ�้ำเพราะอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้
Lopinavir/ritonavir (LPV/r) ใช้ในเด็กที่มีอายุอย่างน้อย 14 วัน และอย่างน้อย 42 สัปดาห์นับจากประจ�ำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดา
แนะน�ำให้รักษาด้วยยาสูตร LPV/r ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปีเป็นสูตรแรก เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกดไวรัสดีกว่ายาสูตร NVP
เมื่อให้การรักษาด้วย LPV/r เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน และมี HIV RNA < 50 copies/mL อาจพิจารณาเปลี่ยนยา LPV/r เป็น
NVP ได้เนื่องจากรับประทานง่ายกว่า มีผลข้างเคียงทางเมตาบอลิกน้อยกว่า ราคาถูกกว่า และช่วยสงวนยา LPV/r ไว้ใช้เป็นยาสูตร
สองในอนาคต ทั้งนี้ หลังเปลี่ยนยาเป็น NVP แล้ว 6 เดือนต้องตรวจ HIV RNA เพื่อยืนยันว่าสามารถกดไวรัสในระดับต�่ำได้ต่อเนื่อง
หรือไม่ หาก VL สูงขึ้นจากระดับ < 50 copies/mL เป็นระดับที่ตรวจวัดได้ ควรเปลี่ยนยากลับเป็นสูตร LPV/r
แนะน�ำให้ใช้ AZT จะดีกว่า d4T เนือ่ งจากก่อให้เกิดผลข้างเคียงในด้าน lipodystrophy น้อยกว่า แต่ในกรณีทเี่ ด็กมีภาวะซีด (Hb < 8-9
g/dL) ควรเริ่มต้นด้วย d4T เป็นระยะเวลา 6 เดือน เมื่อพ้นจากภาวะซีดแล้วจึงพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาเป็น AZT
NVP มีข้อดีคือ มียาชนิดน�้ำ และมียาชนิดรวมเม็ดได้แก่ AZT + 3TC + NVP (GPO-VIR Z250) ท�ำให้ใช้ง่ายและสะดวก
EFV แนะน�ำให้เลือก EFV เป็นสูตรแรกในเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่า NVP รับประทานวันละ
ครั้งและผลข้างเคียงน้อย แม้ว่าขณะนี้ EFV จะได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี ที่มีน�้ำหนักมากกว่า 3.5 กิโลกรัม
ในประเทศอเมริกาแล้ว แต่ข้อมูลการใช้ยาในเด็กเล็กยังมีจ�ำกัด

Abacavir (ABC) รับรองให้ใช้ในเด็กอายุ > 3 เดือน ผลข้างเคียงที่ส�ำคัญ คือ การเกิดแพ้ยาแบบ hypersensitivity ควรพิจารณาส่ง
ตรวจเลือดหา HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษาถ้าท�ำได้ ทั้งนี้ อุบัติการณ์ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยค่อนข้างต�่ำ (ร้อยละ
4.0) ดังนัน้ อาจพิจารณาเริม่ การรักษาด้วยยา ABC โดยไม่ทำ� การตรวจ HLA-B*5701 ก่อนเริม่ การรักษาแต่ตอ้ งให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ย
และผู้ปกครองในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ต่อ ABC ในช่วง 6 สัปดาห์แรก ได้แก่อาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ (1) ไข้

อายุ < 1 ปี
สูตรยาที่แนะน�ำ
AZT (หรือ ABC*) +
(preferred regimens) 3TC + LPV/r**
สูตรยาทางเลือก
- AZT (หรือ ABC) +
(alternative regimens) 3TC + NVP@
- d4T# + 3TC + LPV/r
- d4T# + 3TC + NVP

ตารางที่ 2		 สูตรยาต้านไวรัสส�ำหรับเริ่มรักษาในเด็กที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน

ตารางที่ 3		 การใช้ยาต้านไวรัสกรณีมกี ารติดเชือ้ วัณโรคร่วม
กรณีต่างๆ

สามารถใช้ยาสูตร NNRTI ได้

จ�ำเป็นต้องใช้ยา PI เช่นดื้อยา NNRTI

ยังไม่เคยได้ยาต้านไวรัส - ให้เริ่มยาวัณโรคที่มี rifampicin
มาก่อน
ก่อนเริม่ ยาต้านไวรัสสูตร 2NRTI
+ NNRTI 2-8 สัปดาห์ โดยถ้า
ภู มิ คุ ้ ม กั น บกพร่ อ งมาก (CD4
< 15% หรือ CD4 count < 200
cells/mm 3) ให้ เริ่ ม ยาที่ 2-4
สัปดาห์ แต่ถา้ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ไม่มาก ให้เริ่มยาที่ 4-8 สัปดาห์
- สามารถใช้ยา rifampicin ร่วมกับ
ยาสูตร NNRTI ได้ ไม่จำ� เป็นต้อง
ปรับขนาดยาและระยะเวลาใน
การรักษาวัณโรค

- ให้เริ่มยาต้านวัณโรคที่มี rifampicin 2-8 สัปดาห์ ก่อนเริ่มยา
ต้านไวรัสสูตร PI โดยถ้าภูมคิ มุ้ กันบกพร่องมาก (CD4 < 15%
หรือ CD4 count < 200 cells/mm3) ให้เริ่มยาต้านไวรัสที่
2-4 สัปดาห์ แต่ถา้ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่องไม่มาก ให้เริม่ ยาที่ 4-8
สัปดาห์หลังเริ่มยาต้านวัณโรค
- เมื่อเริ่มยาสูตร PI ให้ปรับยาต้านวัณโรคให้เป็นสูตรที่ไม่มี
rifampicin (โดยใช้ quinolone หรือ aminoglycoside แทน
rifampicin ในช่วง 2 เดือนแรก) และให้ continuation phase
ด้วยยา 3 ตัว ได้แก่ INH + quinolone + ethambutol หรือ
PZA
- ให้รักษาวัณโรคนาน 12-18 เดือน

ก�ำลังกินยาต้านไวรัสอยู่ - สามารถเริม่ ให้ยาต้านวัณโรคทีม่ ี
rifampicin ร่วมกับยาต้านไวรัส
สูตร 2NRTI + NNRTI ได้ทันที
โดยไม่ ต ้ อ งปรั บ ขนาดยาและ
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรค

- กรณี CD4 > 200 cells/mm3 ให้หยุดยาต้านไวรัสทั้งสูตร PI
ชั่วคราว (อาจพิจารณาให้ 3TC ตัวเดียว ถ้ามี M184V) แล้ว
ให้กนิ ยาต้านวัณโรคสูตรทีม่ ี rifampicin ในช่วงต้น (intensive
phase) 2 เดือน แล้วลดยาเป็นช่วงต่อเนื่อง (continuation
phase) เป็นสูตรทีไ่ ม่มี rifampicin โดยใช้ยา 3 ตัว ได้แก่ INH
+ quinolone + ethambutol หรือ PZA พร้อมกับเริ่มยาสูตร
PI ใหม่หลังจากหยุด rifampicin แล้ว 2 สัปดาห์
- กรณี CD4 ต�่ำ < 200 cells/mm3 ให้เริ่มรักษาวัณโรคด้วย
ยาสูตรที่ไม่มี rifampicin ไปเลย โดยใช้ quinolone หรือ
aminoglycoside แทน rifampicin ตั้งแต่ intensive phase
โดยไม่ต้องหยุดยา PI และให้ continuation phase ด้วยยา
3 ตัว ได้แก่ INH + quinolone + ethambutol หรือ PZA
- ให้รักษาวัณโรคนาน 12-18 เดือน
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แผนภูมิที่ 1 การวางแผนการรักษาในเด็กที่มีการรักษาด้วย
				 ยาต้านไวรัสล้มเหลว
เด็กมีปญหา ใช
วินัยการกินยา
ไมดี

ไมใช

• แกไขปญหา adherence*
• ระหวางนี้ใหยาตานไวรัส
สูตรเดิมตอ
• ใหยาปองกันโรคฉวยโอกาส
อยางเหมาะสม ถา CD4
< 200 cells/mm3
• ติดตามอาการอยางใกลชิด
อยางนอยทุก 1 เดือน
• ติดตามระดับ CD4 และ
plasma HIV viral load
เปนระยะ
• เปลีย่ นสูตรยาตานไวรัสใหม
เมื่อแนใจวา adherence ดี
Ë¹ŒÒµ‹Íä» µÒÃÒ§·Õ่ 4

• พิจารณาเปลี่ยนยาตานไวรัสตอเมื่อเด็กและครอบครัว
พรอม มีความเขาใจและมั่นใจวาสามารถมี adherence
ที่ดี และติดตามการรักษาไดอยางสม่ำเสมอ
• ตรวจ HIV genotyping ถา viral load > 1,000 copies/mL
• เลือกสูตรยาตานไวรัสตามผล genotyping และประวัติ
การใชยาตานไวรัส อาจสงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
104
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ABC + 3TC + LPV/r

ยาสูตรแรก
(first-line regimen)

ยาสูตรสาม (salvage regimen)
ต้องใช้ขอ้ มูล genotype ในการเลือก
สูตรและให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ

≥ 1 NRTI + DRV/r ± ยากลุ่มอื่น
(ETR และ/หรือ RAL และ/หรือ MVC)
≥ 1 NRTI + boosted PI ± ยากลุ่มอื่น
(ETR และ/หรือ RAL และ/หรือ MVC)

กรณีไม่ดื้อหรือไม่เสี่ยงต่อการดื้อยา NNRTI:
≥ 1 NRTI + boosted PI ± ยากลุ่มอื่น
TDF + AZT+ EFV4 (พิจารณาเพิ่ม DRV/r ถ้าเด็ก (ETR และ/หรือ RAL และ/หรือ MVC)
ดื้อยา NRTI ที่จะใช้ในสูตรสองร่วมด้วย)
กรณีดื้อหรือเสี่ยงต่อการดื้อยา NNRTI:
TDF + AZT + DRV/r

ยาสูตรสอง (second-line regimen)

TDF หรือ ABC + 3TC + AZT + 3TC + LPV/r2
NVP หรือ EFV
AZT + 3TC + LPV/r
กรณีไม่ดื้อหรือไม่เสี่ยงต่อการดื้อยา NNRTI:
TDF + 3TC + EFV3 (พิจารณาเพิ่ม DRV/r ถ้า
เด็กดื้อยา NRTI ที่จะใช้ในสูตรสองร่วมด้วย)
กรณีดื้อหรือเสี่ยงต่อการดื้อยา NNRTI:
TDF + 3TC + DRV/r

ยาสูตรสาม (salvage regimen)
ต้องใช้ขอ้ มูล genotype ในการเลือก
สูตรและให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ
≥ 1 NRTI + DRV/r ± ยากลุ่มอื่น
(ETR และ/หรือ RAL และ/หรือ MVC)

อาจเลือกใช้ TDF + AZT หรือ TDF + ABC ได้ Boosted PI ที่เป็นทางเลือกคือ ATV/r โดยอาจเลือกใช้กรณีไขมันใน
เลือดสูง หรือต้องการใช้ยาสูตรที่รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
2
อาจเลือกใช้ ABC + 3TC ถ้ายังไม่เคยได้ ABC ในยาสูตรแรก Boosted PI ที่เป็นทางเลือกคือ ATV/r
3
อาจเลือกใช้ TDF + AZTได้สามารถใช้ ABC แทน TDF ได้ หากไม่สามารถใช้ TDF เช่น อายุน้อยกว่า 2 ปี
4
อาจเลือกใช้ TDF + 3TC เป็นทางเลือกรอง หรือ AZT + 3TC หากมี K65R

1

ยาสูตรสอง (second-line regimen)

AZT + 3TC + NVP or TDF + 3TC + LPV/r1
EFV

ยาสูตรแรก
(first-line regimen)

ตารางที่ 4		 สูตรยาต้านไวรัส เมื่อเกิดปัญหาการรักษาล้มเหลวจากเชื้อดื้อยา
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Tenofovir (TDF)

Abacavir (ABC)

Stavudine (d4T)

อายุ ≥ 4 สัปดาห์ 4 mg/kg ทุก 12
ชม. (ขนาดสูงสุด 150 mg/dose)
ในเด็ก ≥ 16 ปี และน�ำ้ หนัก ≥ 50 kg
สามารถใช้ 300 mg วันละครั้งได้

อายุ ≥ 6 สัปดาห์ (ขนาดตามพืน้ ทีผ่ วิ ):
180-240 mg/m2/dose ทุก 12 ชม.
(ขนาดสูงสุด 300 mg/dose)
อายุ > 4 สัปดาห์
(ขนาดตามน�้ำหนักตัว):
4 - < 9 kg: 12 mg/kg ทุก 12 ชม.
9-30 kg: 9 mg/kg ทุก 12 ชม.
≥ 30 kg: 300 mg ทุก 12 ชม.

- ยาน�ำ้ เปิดแล้วเก็บ ณ อุณหภูมหิ อ้ ง
ได้ (ควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลา
30 วัน)
- ชนิ ด เม็ ด สามารถบดละลายน�้ ำ
หรือผสมอาหารรับประทานได้

- ชนิดน�้ำต้องเก็บในขวดแก้วสีชา
เนื่องจากยาไวต่อแสง
- สามารถรับประทานพร้อมอาหาร
ได้
- สามารถเปิดแคปซูล
หรือน�ำเม็ดยามาบดละลายน�้ำ
แล้วรับประทานทันทีได้ แต่มี
รสชาติขมมาก

ข้อสังเกต

วิธีใช้
ข้อสังเกต
น�้ำหนัก ≥ 30 kg 1 เม็ด ทุก 12 ชม. ในเด็กทีม่ นี ำ�้ หนักระหว่าง 30-60 kg
ถ้าพบปัญหาซีด พิจารณาเปลี่ยน
เป็นยาชนิดแยกเม็ด และลดยา AZT
ลงเหลือ 200 mg/dose
น�้ำ: 1 mg/mL
อายุ ≥ 14 วัน 1 mg/kg ทุก 12 ชม. - ชนิดน�ำ้ ต้องเก็บในขวดแก้ว แช่เย็น
แคปซูล: 15, 20, 30 mg (ขนาดสูงสุด 30 mg/dose)
และเปิดแล้วคงตัวได้ 30 วันก่อนใช้
น�้ำ: 20 mg/mL
8 mg/kg ทุก 12 ชม.
- แนะน�ำแจ้งให้ผปู้ กครองทราบเรือ่ ง
เม็ด: 300 mg
(ขนาดสูงสุด 300 mg/dose)
อาการแพ้รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
≥16 ปี สามารถใช้ 600 mg ทุก 24 ชม. ได้ ได้
เม็ด: 300 mg
2- < 12 ปี 8 mg/kg ทุก 24 ชม.
≥12 ปี และน�ำ้ หนัก ≥30 kg 300 mg
ทุก 24 ชม.
ขนาดยา Tenofovir ตามช่วงน�้ำหนัก
14 - < 20 kg: 150 mg วันละครัง้
20 - < 30 kg: 225 mg วันละครัง้
≥ 30 kg: 300 mg วันละครั้ง

น�้ำ: 10 mg/mL
(ขวด 60 mL)
เม็ด: 150, 300 mg

น�้ำ: 10 mg/mL
(ขวด 60 mL)
แคปซูล: 100 mg
เม็ด: 300 mg

ชนิด
ลักษณะ
AZT + 3TC (fixed เม็ด: AZT 300 mg +
dose combination) 3TC 150 mg

Lamivudine (3TC)

Zidovudine (AZT)

ตารางที่ 5 ขนาดและวิธีใช้ยาต้านไวรัสในเด็ก
ชนิด
ลักษณะ
วิธีใช้
Nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor (NRTI)
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Etravirine (ETR)

ชนิด
Efavirenz (EFV)

เม็ด: 100 mg

ลักษณะ
แคปซูล: 50, 200 mg
เม็ด: 600 mg

- Rifampicin มีผลลดระดับยา NVP
ลงประมาณ 20-30% แต่ ไ ม่
จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยา NVP
- กรณีเปลี่ยนยา EFV เป็น NVP
สามารถเริ่มยาทุก 12 ชม. ตาม
มาตรฐานได้เลย ไม่ตอ้ ง lead-in

ข้อสังเกต

ข้อสังเกต
- อาจแกะแคปซู ล เพื่ อ น� ำ ผงมา
ผสมอาหารรับประทานได้แต่รส
ยาเผ็ดมากอาจผสมอาหารหรือ
ขนมหวานก่อนรับประทานได้
- สามารถรับประทานพร้อมอาหาร
ได้ (ไม่ควรรับประทานพร้อมหรือ
หลั ง อาหารมื้ อ ที่ มี ไ ขมั น มาก
เพราะจะเพิม่ การดูดซึมอีกถึง 50%)
- แนะน�ำให้รับประทานก่อนนอน
เพื่ อ ลดผลข้ า งเคี ย งต่ อ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง
เด็กอายุ > 6 ปี ตามน�้ำหนักตัว - ควรรับประทานพร้อมอาหาร
16 - < 20 kg 100 mg ทุก 12 ชม. - ผลข้างเคียงทีพ่ บบ่อย ผืน่ ในช่วง
20 - < 25 kg 125 mg ทุก 12 ชม. 1-2 สัปดาห์แรก ผู้ป่วยที่เคยมี
25 - < 30 kg 150 mg ทุก 12 ชม. ประวัติผื่น หลังได้รับยา NNRTI
≥ 30 kg 200 mg ทุก 12 ชม.
ตัวอื่นยังสามารถใช้ยา ETR ได้

วิธีใช้
ใช้ส�ำหรับเด็กอายุ >3 เดือน
ขนาดตามน�้ำหนักตัว
3.5 - < 5 kg 100 mg ทุก 24 ชม.
5 - < 7.5 kg 150 mg ทุก 24 ชม.
7.5 - < 15 kg 200 mg ทุก 24 ชม.
15 - < 20 kg 250 mg ทุก 24 ชม.
20 - < 25 kg 300 mg ทุก 24 ชม.
25 - < 32.5 kg 350 mg ทุก 24 ชม.
32.5 - < 40 kg 400 mg ทุก 24 ชม.
≥ 40 kg 600 mg ทุก 24 ชม.

ชนิด
ลักษณะ
วิธีใช้
Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)
Nevirapine (NVP) น�้ำ: 10 mg/mL
< 8 ปี 200 mg/m2 ทุก 12 ชม.
เม็ด: 200 mg
≥ 8 ปี 120-150 mg/m2 ทุก 12 ชม.
(ขนาดสูงสุด 200 mg/dose)
การเริม่ ยา (Lead-in) ใน 14 วันแรก
ของการรับประทานยา ให้ทุก 24
ชม. เพื่อลดปัญหาฤทธิ์ข้างเคียง
และมิให้ระดับยาสูงไปในช่วงแรก
หากไม่มีปัญหาให้เพิ่มเป็นขนาด
มาตรฐาน คือ ให้ทุก 12 ชม. ได้
หลัง 14 วัน
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อายุ > 12 ปี และ น�้ำหนักตัว > 40
kg: 1 เม็ด วันละครั้ง
อายุ > 12 ปี และ น�้ำหนักตัว > 35
kg: 1 เม็ด วันละครั้ง
อายุ > 12 ปี และ น�้ำหนักตัว > 40
kg: 1 เม็ด วันละครั้ง

ลักษณะ
วิธีใช้
AZT 250 mg + 3TC 150 ขนาดยาตามขนาดยา NVP คือ
mg + NVP 200 mg 160-200 mg/m2 ทุก 12 ชม.
- ขนาดยาตาม WHO guideline
10 - < 14 kg ½ เม็ด ทุก 12 ชม.
14 - 25 kg ¾ เม็ด ทุก 12 ชม.
หรือ 1 เม็ดเช้า ½ เม็ดเย็น
> 25 kg 1 เม็ด ทุก 12 ชม.

ABC 600 mg + 3TC
300 mg
Truvada หรือ
TDF 300 mg + FTC
Ricovir-EM, Teno-EM 200 mg
Atripla
TDF 300 mg + FTC
200 mg + EFV 600 mg

Kivexa

ชนิด
GPO-VIR Z250

ชนิด
ลักษณะ
วิธีใช้
Fixed dose combined pill of NRTI and NNRTI
GPO-VIR S30
d4T 30 mg + 3TC 150 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็กให้ใช้ GPOvir S30
mg + NVP 200 mg โดยค�ำนวณขนาดยาตามขนาดยา
NVP คือ 160-200 mg/m2 ทุก 12
ชม.
- ขนาดยาตาม WHO guideline
10 - < 14 kg ½ เม็ด ทุก 12 ชม.
14-25 kg ¾ เม็ด ทุก 12 ชม.
หรือ 1 เม็ดเช้า ½ เม็ดเย็น
> 25 kg 1 เม็ด ทุก 12 ชม.

ข้อสังเกต
การเริ่มยา (Lead-in) เนื่องจากมี
NVP จึงต้องค่อยๆ ปรับขนาดยา
โดยในช่วง 14 วันแรก ให้ GPO-VIR
Z250 เฉพาะตอนเช้า และให้ AZT
+ 3TC ตอนเย็น หากครบ 14 วัน
แล้ว และไม่มีปัญหาจึงให้ยาตาม
ขนาดมาตรฐาน คือให้ GPO-VIR
Z250 ทุก 12 ชม.

การเริ่มยา (Lead-in) เนื่องจาก มี
NVP จึงต้องค่อยๆ ปรับขนาดยา
โดยในช่วง 14 วันแรก ให้ GPO-VIR
เฉพาะตอนเช้า และให้ d4T + 3TC
ตอนเย็ น หากครบ 14 วั น แล้ ว
และไม่มีปัญหาจึงให้ยาตามขนาด
มาตรฐาน คือให้ GPO-VIR ทุก 12
ชม.

ข้อสังเกต
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Atazanavir (ATV)

ชนิด
Lopinavir + ritonavir
(LPV/r) (ต่อ)

- ชนิดน�้ำต้องแช่เย็น (ยาจะเสื่อม
สภาพอย่ า งรวดเร็ ว ที่ อุ ณ หภู มิ
> 25ºC)
- ชนิ ด น�้ ำ ควรรั บ ประทานพร้ อ ม
อาหาร ชนิดเม็ดรับประทานช่วง
เวลาใดก็ได้
จากการศึกษาในเด็กไทยพบว่ามี
ระดับยา LPV/r ค่อนข้างสูง ในเด็ก
ที่รับประทานยา LPV/r และมี HIV
RNA < 50 copies/mL แล้ว สามารถ
ลดขนาดยาลงได้เพือ่ ลดผลข้างเคียง
ด้านเมตาบอลิก ดังนี้
> 25-35 kg: LPV/r 200/50 mg
ทุก 12 ชม.

อายุ 2 สัปดาห์ - 12 เดือน
LPV 300 mg/m2 + RTV 75 mg/m2
ทุก 12 ชม.
อายุ มากกว่า 12 เดือน - 18 ปี:
LPV 230 mg/m2 + RTV 57.5
mg/m2 ทุก 12 ชม.
(ขนาดสูงสุด LPV 400 mg + RTV
100 mg)
ขนาดยา LPV/r ชนิดเม็ดตามน�้ำ
หนักตัว
15-25 kg LPV/r 200/50 mg
ทุก 12 ชม.
> 25-35 kg LPV/r 300/75 mg
ทุก 12 ชม.

- ผลข้างเคียงทีพ่ บ คือ เหลืองแบบ
asymptomatic indirect
hyperbilirubinemia ปวดศีรษะ ไข้
เป็นต้น
ในระบบ สปสช. มียา ATV ขนาด 200
mg และ 300 mg เท่านัน้ จากการ
ศึกษาในเด็กไทย เด็กน�ำ้ หนัก 20-50
kg สามารถใช้ยา ATV 200 mg/r 100
mg ได้

ข้อสังเกต
> 35-50 kg: LPV/r 300/75 mg
ทุก 12 ชม.
> 50 kg: LPV/r 400/100 mg ทุก
12 ชม.

ข้อสังเกต

วิธีใช้

วิธีใช้
> 35 kg LPV/r 400/100 mg ทุก
12 ชม.
หลังจากที่ HIV RNA < 50 copies/
mL แล้ ว อาจพิ จ ารณาให้ รั บ
ประทานวันละครั้ง โดยใช้ขนาดยา
ต่อวันเท่าเดิม
แคปซูล: 100, 150, 200, อายุ > 6 ปี ขนาดยาตามน�้ำหนัก
300 mg
ตัว ให้ทุก 24 ชม.
โดยแนะน�ำให้คู่กับ RTV 100 mg
เสมอ
15 - < 20 kg ATV 150 mg/r 100 mg
20 - < 32 kg ATV 200 mg/r 100 mg
32 - < 40 kg ATV 250 mg/r 100 mg
≥ 40 kg ATV 300 mg/r 100 mg

ลักษณะ

ชนิด
ลักษณะ
Protease Inhibitor (PI)
Lopinavir + ritonavir น�้ำ: LPV 80 mg/ml +
(LPV/r)
RTV 20 mg/ml
เม็ด:
LPV 200 mg + RTV
50 mg,
LPV 100 mg + RTV
25 mg
(แนะน�ำให้ใช้ในเด็ก น�้ำ
หนัก ≥ 15 kg)
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Raltegravir

ชนิด
Darunavir (DRV)
(ต่อ)

ชนิด
Darunavir (DRV)

วิธีใช้

Film-coat tablet 400 mg ส�ำหรับอายุ > 12 ปี และน�ำ้ หนักตัว
> 25 kg ใช้ยาชนิด Film-coat tablet
400 mg 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง

ลักษณะ

ลักษณะ
วิธีใช้
เม็ด: 75, 150, 400, 600 อายุ ≥ 3 ปี
mg
ขนาดยาตามน�้ำหนักตัว ให้วันละ
2 ครั้ง
15 - < 30 kg DRV 375 mg/r 50 mg
30 - < 40 kg DRV 450 mg/r 60 mg
> 40 kg ATV 600 mg/r 100 mg

ข้อสังเกต
15-40 kg: DRV 600 mg + RTV
100 mg วันละครั้ง
> 40 kg: DRV 900 mg + RTV
100 mg วันละครั้ง

ข้อสังเกต
เนื่องจากในระบบ สปสช. มียา
ขนาด 300 mg เท่านั้น ในเด็กไทย
แนะน�ำขนาดยา ดังนี้
12 - < 15 kg DRV 300 mg + RTV
50 หรือ 100 mg ทุก 12 ชม.
15 - < 30 kg DRV 450 mg เช้า
+ 300 mg เย็น + RTV 50 หรือ
100 mg ทุก 12 ชม.
30 - < 40 kg DRV 450 mg +
RTV 100 mg ทุก 12 ชม.
≥ 40 kg DRV 600 mg + RTV
100 mg ทุก 12 ชม.
ในกรณีทไี่ ม่มี darunavir-associated
mutation พิจารณาใช้ยาวันละครั้ง
แนะน�ำขนาดยา
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

อาการทางจิต
ประสาท
สาเหตุ EFV

ภาวะ

การวินิจฉัย

• 1-2 วันหลังเริ่ม ประวัติ
ยา
• อาจมีอาการใด
อาการหนึง่ ตัง้ แต่
ง่วงนอน นอน
ไม่หลับ มึนงง
ฝันแปลกๆ
สมาธิไม่ดี
อาการทางจิต
ชักแบบ Absence

อาการที่พบ

กดระบบประสาท • พบในทารกอายุ ประวัติและตรวจ
ส่วนกลางทั้งหมด น้อย
ร่างกาย
สาเหตุ
• 1-6 วันหลังเริ่ม
ยาน�้ำ LPV/r
ยา
• ซึม ความรูส้ กึ ตัว
ลดลง หัวใจเต้น
ช้า หายใจช้าลง

1) ผลข้างเคียงด้านระบบประสาทส่วนกลาง

ภาวะ

การรักษา

หลีกเลี่ยงในคนที่
มีโรคจิตประสาท
หรือใช้ยาเกีย่ วกับ
จิตประสาท

การเฝ้าระวัง

อาการอาจหายไป
เองได้ใน 2-4
สัปดาห์ พิจารณา
สังเกตอาการ
หากไม่ดีขึ้นหรือ
อาการมาก
เปลีย่ นไปใช้ยาอืน่

การรักษา

ไม่ให้ยา LPV/r ใน หยุดยาทันที และ
เด็กทารกอายุ < 2 รักษาตามอาการ
สัปดาห์ และทารก
รวมอายุในครรภ์
แล้ว < 42 สัปดาห์

การเฝ้าระวัง

ตารางที่ 6		 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กและการรักษา

การนอนไม่หลับ
สัมพันธ์กับระดับ
ยา ≥ 4 mcg/mL
(อาจพิจารณาส่ง
ตรวจระดับยา
หากสามารถส่ง
ตรวจได้)

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง

การรักษา

หมายเหตุ

• ถ้าไม่ได้รับการ
รักษาจะมีภาวะ
ตับวาย ไตวาย
ชัก หัวใจเต้นผิด
ปกติ

อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง

หรือ ABC เป็น
ทางเลือกแรก
รองลงมาคือ
AZT หรือ 3TC

การรักษา

หมายเหตุ

Pancreatitis
• ปวดท้อง คลืน่ ไส้ • Serum amylase • ไม่แนะน�ำให้
• หยุดยา และ • หลีกเลีย่ งการให้
สาเหตุ ยากลุ ่ ม อาเจียนมาก
และ lipase สูง ตรวจ routine
รักษาตามอาการ ddI ร่วมกับ d4T
serum amylase • เมือ่ ดีขึ้นจะเริ่ม
NRTIs โดยเฉพาะ
และ lipase แต่ให้ ยาใหม่ต้อง
ddI, d4T
เฝ้าระวังอาการ ติดตามค่า
ส่วน 3TC พบได้
หากสงสัยจึง
แต่น้อยกว่า
serum amylase
ตรวจเลือด
อย่างใกล้ชิด

ภาวะ

Lactic acidosis • 1-20 เดือนหลัง • metabolic
• ไม่แนะน�ำให้ • หยุดยาทันที • ค่า serum
สาเหตุ
เริ่มยา
acidosis
ตรวจ routine
และรักษาตาม
lactate ทีเ่ ชือ่ ถือ
ยากลุ่ม NRTIs • มีอาการหลาย
(anion gap > 16) serum lactate
อาการ ได้แก่ IV ได้ ต้องใส่ใน
โดยเฉพาะ d4T, อย่างร่วมกัน
• serum lactate
แต่ให้เฝ้าระวัง
fluid ออกซิเจน fluoride-oxalate
ได้แก่ อ่อนเพลีย > 5 mmol/L
ddI
อาการ หากสงสัย • เมื่อกลับมาเริ่ม tube แช่ใน
ปวดเมื่อยกล้าม
จึงตรวจเลือด
ยาต้านไวรัสอีก น�้ำแข็งส่ง
เนื้อ คลื่นไส้
ครั้งควรหลีก
ห้องปฏิบัติการ
อาเจียน ปวด
เลี่ยงยากลุ่ม
ภายใน 4 ชม.
ท้อง ตับโต หอบ
NRTIs หาก
เหนื่อย กล้าม
จ�ำเป็นต้องใช้
เนื้ออ่อนแรง
แนะน�ำยา TDF

2) Mitochondrial dysfunction

ภาวะ
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง

การรักษา

rihes.cmu.ac.th/
Ped_HIV/10-BMIWHR_z_score/
index.htm

วิ ธี วั ด waist-tohip ratio (สัดส่วน
เส้นรอบวงเอวต่อ
เส้นรอบวงตะโพก)
ดูจาก http://www.

หมายเหตุ

การรักษา
หมายเหตุ
• เมื่อเริ่มยาใหม่
หากให้ NRTIs
พิจารณาให้ AZT
หรือ ABC เป็น
ทางเลือกแรก
สอบถามอาการ • เปลี่ยนเป็นยา • หลังหยุดยา
ชา หรือปวดปลาย กลุ่ม NRTIs ตัว อาจยังมีอาการ
มือปลายเท้าใน
อื่น เช่น AZT
อีกหลายสัปดาห์
ผู้ป่วยที่ได้ยา d4T หรือ ABC
ddI ทุกครั้งที่
ติดตามผู้ป่วย

การเฝ้าระวัง

3) ภาวะไขมันย้ายที่
Fat maldistribution • lipohypertrophy • ตรวจร่างกาย • จากการสอบ • พิจารณาเปลีย่ น
สาเหตุ
คือ มีไขมันสะสม จากลักษณะ
ถามผู้ป่วย/
ยาเป็นยาทีม่ ผี ล
ยากลุ่ม NRTIs
ในอวัยวะต่างๆ ภายนอก หรือ คนใกล้ชดิ ว่า
ข้างเคียงน้อยลง
โดยเฉพาะ d4T
เช่น หน้าอกโต ค่าสัดส่วนรอบ สังเกตเห็นความ เช่น PIs เป็น
ยากลุ่ม PIs
พุงป่อง มีหนอก เอวและรอบ
เปลี่ยนแปลง
NNRTI หลีก
โดยเฉพาะ
ทีค่ อ มักพบจาก สะโพก (waist- ของรูปร่างที่ผิด เลี่ยงการใช้ยา
boosted PIs
ยากลุม่ PIs หรือ to-hip ratio
ปกติหรือไม่
d4T
d4T
z-score) > 3.5 • ตรวจร่างกาย
เทียบกับค่าปกติ ประเมิน ภาวะ
ในเด็กเพศเดียว ไขมันย้ายที่เมื่อ
กัน อายุเท่ากัน มาพบแพทย์
โดยที่ BMI อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ

ภาวะ

Peripheral
• หลายสัปดาห์ • ตรวจร่างกาย
neuropathy
หรือหลายเดือน
สาเหตุ d4T, ddI หลังเริ่มยา
• อาการ เริ่มจาก
ปวดชาที่ปลาย
มือปลายเท้า มี
hyporeflexia ถ้า
รุนแรง อาจ จะ
เกิ ด กล้ า มเนื้ อ
อ่อนแรง

ภาวะ
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การรักษา

• จากการสอบถาม • เปลี่ยนยาเป็น
ผู้ป่วย/คนใกล้
ชนิดที่มีผล ข้าง
ชิดว่าสังเกตเห็น เคียงน้อยลง
ความเปลี่ยน
เช่น จาก d4T
แปลงของรูป
หรือ AZT เป็น
ร่างที่ผิดปกติ
ABC หรือ TDF
หรือไม่
• ตรวจร่างกาย
ประเมิน ภาวะ
ไขมันแฟบเมื่อ
มาพบแพทย์

การเฝ้าระวัง

หมายเหตุ

ภาวะ
อาการที่พบ
การวินิจฉัย
การเฝ้าระวัง
การรักษา
หมายเหตุ
4) ภาวะ metabolic syndrome เกณฑ์การวินิจฉัย ประกอบด้วยภาวะ insulin resistance (คือมี type 2 diabetes หรือ
impaired fasting glucose ≥ 100 mg/dL หรือ impaired glucose tolerance test) ร่วมกับข้อต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ
คือ ความดันโลหิต ≥ 130/85 mmHg หรือ BMI เข้าเกณฑ์วินิจฉัยภาวะอ้วน หรือไขมันในเลือดสูง (triglycerides ≥ 150
mg/dLหรือ HDL cholesterol < 40 mg/dL) หรือมี albuminuria ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีภาวะ metabolic syndrome จะท�ำให้มี
ความเสี่ยงต่อภาวะ atherosclerosis และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
Hyperglycemia, • อาการที่พบ
เบาหวาน
• ควรตรวจ FBS • ควบคุมน�้ำหนัก
insulin resistance, ได้แก่ ปัสสาวะ fasting blood
ทุก 6 เดือน
ตัวให้อยู่ใน
diabetes
บ่อย รับประทาน sugar > 126
เกณฑ์ตามอายุ
สาเหตุ
เก่ง ดื่มน�้ำมาก mg/dL หรือ
• ออกก�ำลังกาย
ยากลุ่ม NRTIs
น�้ำหนักลด
random BS >200
อย่างน้อย
ได้แก่ d4T, ddI, AZT
mg/dL ร่วมกับมี
สัปดาห์ละ 3 ครัง้
อาการเบาหวาน
ครัง้ ละ 60 นาที
ยากลุ่ม PIs บาง
หรือตรวจ oral
• ปรับสูตรยาต้าน
ตัว เช่น LPV/r
glucose challenge
ไวรัส
(ATV/r, DRV/r ไม่
test (OGTT)
ค่อยเกิดภาวะนี้)

Fat maldistribution • lipoatrophy คือ • ตรวจร่างกาย
(ต่อ)
มีแก้มตอบ แขน
ขาลีบมองเห็น
เส้นเลือดด�ำ และ
หรือมัดกล้าม
เนื้อชัดขึ้น ก้น
และสะโพกแฟบ
ลง มักพบจาก
ยากลุ่ม NRTIs
โดยเฉพาะ d4T
และ ddI ส่วน
AZT พบได้แต่
น้อย

ภาวะ
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การวินิจฉัย
Insulin resistance
• FBS 100-125
mg/dL

Hyperlipidemia • Cholesterol, • Fasting
สาเหตุ
LDL เพิ่มขึ้น มี cholesterol
• ยากลุ่ม PIs
ความเสี่ยงต่อ
> 200 mg/dL
ท�ำให้เกิดภาวะ atherosclerosis • Fasting LDL
นี้ได้มากที่สุด
และโรคหลอด > 130 mg/dL
• ยากลุม่ NNRTIs เลือดหัวใจตีบ • Fasting TG
EFV พบมากกว่า • TG เพิ่มขึน้ มี
> 200 mg/dL
NVP
ความเสี่ ย งเกิ ด
• ยากลุ่ม NRTIs pancreatitis
ได้แก่ d4T

ภาวะ

ภาวะ

การรักษา

การรักษา
• ในกรณีที่เป็น
เบาหวาน ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญโรค
ต่อมไร้ท่อ ใน
กรณีเด็กทีม่ ี อายุ
มากกว่า 10 ปี
มี impaired
OGTT ไม่ดีขึ้น
หลังจากปรับ
ด้านอื่นๆ แล้ว
พิจารณาให้ยา
metformin หาก
เป็นเบาหวาน
พิจารณาใช้ยา
ฉีดอินซูลิน

• ตรวจ fasting • จ�ำกัดอาหาร
cholesterol,
หวาน และ
HDL, LDL และ อาหารทีม่ ีไขมัน
TG ทุก 6 เดือน สูง
• ควบคุมน�้ำหนัก
ตัวร่วมกับการ
ออกก�ำลังกาย
• ภายใน 6-12
เดือนถ้า TG
> 500 mg/dL
พิจารณาเปลีย่ น
ยา ARV เป็น
ATV/r หรือ
NNRTIs ถ้ายัง

การเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวัง

ยากลุ่ม Fibrate
พิจารณา ใช้ใน
เด็กโตที่มี TG
> 500 mg/dL เช่น
gemfibrozil ขนาด
150-300 mg
ก่อนอาหารวันละ
2 ครั้ง
ยากลุ ่ ม Statin
Pravastatin
อายุ 8-13 ปี
ขนาด 20 mg
วันละครั้ง
อายุ 14-18 ปี

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง

การรักษา
ไม่ดีขึ้น จึง
พิจารณาให้ยา
กลุ่ม Fibrate
• ในเด็กอายุ
8-10 ปีขนึ้ ไปทีม่ ี
LDL > 190
mg/dLหรือ LDL
> 160 mg/dL
ร่วมกับมีประวัติ
โรคหลอดเลือด
หัวใจใน
ครอบครัว
พิจารณาให้ยา
ลดไขมันกลุ่ม
statin

หมายเหตุ
ขนาด 40 mg
วันละครั้ง
ควรเริ่มยาจาก
ขนาด 10 mg ก่อน
และปรับยาทุก 4
สัปดาห์
atorvastatin
อายุ > 6 ปี ขนาด
10-20 mg วันละ
ครั้ง

ภาวะ
อาการที่พบ
การวินิจฉัย
การเฝ้าระวัง
การรักษา
หมายเหตุ
5) ผลข้างเคียงเกี่ยวกับตับและทางเดินอาหาร
พิษต่อตับ
• ไม่มอี าการ แต่มี • ALT และ/หรือ • ตรวจ AST และ/ • เด็กที่มีอาการ • ภาวะตับอักเสบ
(hepatotoxicity)
liver enzyme
AST สูง ในราย หรือ ALT ก่อน ของตับอักเสบ อาจเกิดจาก
สาเหตุ
เพิ่มสูงขึ้น
ที่มีอาการตับ
เริ่มยา ARV
จาก NVP แนะน�ำ สาเหตุอื่นได้
• ยา ARV ทุกตัว (พบได้บอ่ ยกว่า) อักเสบ หรือสูง และติดตามทุก ให้หยุดยา NVP นอกจากยา
• ควรระมัดระวัง • มีอาการของตับ มากกว่า 10 เท่า 6 เดือน
และไม่ให้กลับ
ARV
เป็นพิเศษใน
อักเสบ ได้แก่
ของ upper
• เด็กที่ได้ NVP
มาใช้อีก
• ควรประเมินยา
กลุ่ม NNRTIs
คลื่นไส้อาเจียน normal limit
ให้ติดตามค่า • เด็กทีไ่ ม่มอี าการ อื่นที่ได้รับร่วม
(NVP มากกว่า อ่อนเพลีย ตัว
ในรายที่ไม่มี
การท�ำงานของ และ ALT หรือ ด้วย เช่น
EFV)
เหลือง พบได้
อาการ
ตับตั้งแต่ 2-4
AST เพิม่ > 5-10 fluconazole
น้อยแต่รุนแรง
สัปดาห์แรก
เท่าของ upper • ควรตรวจหา
โดยเฉพาะจาก
และพิจารณา
normal limit อาจ สาเหตุอื่น เช่น
NVP
ตรวจซ�้ำ ถ้ามี
พิจารณาหยุดยา hepatitis A, B,
อาการผิดปกติ หรือให้ยาต่อ
C, EBV, CMV

ภาวะ
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อาการที่พบ

• อาจพบร่วมกับ
ผื่นผิวหนัง
หรือภาวะ
hypersensitivity
• หากเกิดจาก
NRTIs อาจพบ
ร่วมกับ lactic
acidosis

อาการที่พบ

การวินิจฉัย

การวินิจฉัย

การรักษา

การเฝ้าระวัง

การรักษา

• ถ้าไม่มีความผิด โดยติดตาม
ปกติ ตรวจทุก 6 อย่างใกล้ชิด
เดือน
• เด็กทีไ่ ม่มอี าการ
และ ALT หรือ
AST เพิม่ ≤ 5-10
เท่าของ upper
normal limit ให้
ยาต่อโดยติดตาม
อย่างใกล้ชิด
• กรณีพบร่วมกับ
lactic acidosis
หลีกเลี่ยงการ
เริ่มใหม่ด้วยยา
AZT, d4T, ddI

การเฝ้าระวัง

คลื่นไส้/อาเจียน
สาเหตุ
AZT และ
ยากลุ่ม PIs

• มีอาการตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ประวัติ
ยา อาจร่วมกับเบื่อ
อาหาร และปวดท้อง
โดยผลตรวจเลือด
การท�ำงานของตับ
และตับอ่อนปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

• สอบถามเด็ก/ • ให้ค�ำแนะน�ำ และให้
ผู้ดูแล หลังจาก ก�ำลังใจแก่เด็ก/ผู้ดูแล
เริ่มยา
เนื่องจากอาการนี้จะดี
• ควรประเมินน�้ำ ขึ้นได้เอง
หนักตัวและ
ARV adherence

Indirect
ตัวเหลือง ไม่มอี าการอืน่ • ค่า bilirubin • ไม่มกี ารเฝ้าระวัง • ไม่จ�ำเป็นต้องหยุดยา
Hyperbilirubinemia และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง สูง เฉพาะ เฉพาะ
ยกเว้นเหตุผลเรื่อง
สาเหตุ
ของ liver enzyme
indirect
ความสวยงาม
IDV, ATV
bilirubin
• อาจจะดีขึ้นได้เองใน
บางราย

ภาวะ

ภาวะ
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อาการที่พบ

การวินิจฉัย

อาการที่พบ

โลหิตจาง
สาเหตุ AZT

การวินิจฉัย

• มีอาการหลังใช้ Hb < 7-8 g/dL
ยาในเวลาเป็ น
สัปดาห์หรือเป็น
เดือน
• อาการของ
โลหิตจาง เช่น
อ่อนเพลีย
เหนื่อยง่าย
หายใจเร็ว
ถ้าเป็นมากอาจ
มีภาวะ heart
failure

6) ผลข้างเคียงด้านโลหิตวิทยา

ภาวะ

ท้องเสีย
• มีอาการตั้งแต่ ประวัติ
สาเหตุ
ช่วงเริ่มยา
ยากลุ่ม PIs และ • ลักษณะอุจจาระ
ยา buffered ddI นิ่มเหลวและ
ถ่ายบ่อยกว่า
เดิม

ภาวะ

การรักษา

การรักษา
• ไม่ใช้ AZT ใน • ประเมินและ
เด็กที่มีภาวะ
รักษาโรคร่วมที่
โลหิตจางอยู่
ท�ำให้โลหิตจาง
แล้ว
เช่น ติดเชื้อ
• CBC ทุก 6
MAC, TB
เดือน
• เปลีย่ นจาก AZT
• ในเด็กที่ได้ AZT เป็น ARV ตัวอืน่
ให้ตรวจ CBC
เช่น d4T หรือ
หลังจากเริ่มยา TDF
3 และ 6 เดือน • ให้เลือดในเด็กที่
หลังจากนั้นทุก มีอาการซีดมาก
6 เดือน

การเฝ้าระวัง

• สอบถามเด็ก/ • ตรวจอุจจาระ
ผู้ดูแล หลังจาก เพื่อแยกจาก
เริ่มยา
ภาวะติดเชื้อ
• ให้ค�ำแนะน�ำ
• มักดีขึ้นได้เมื่อ
ใช้ยาต่อไปอีก
ระยะหนึ่ง

การเฝ้าระวัง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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CBC: absolute • CBC ทุก 6
• ประเมินและ
neutrophil count เดือน
รักษาโรคร่วมที่
< 500 cells/mm3 • ในเด็กที่ได้ AZT ท�ำให้นวิ โตรฟิลล์
(severe < 250
ให้ ต รวจ CBC ต�่ำ เช่น ติดเชื้อ
3
cells/mm )
หลังจากเริ่มยา MAC โรคมะเร็ง
3 และ 6 เดือน • หากติดตาม
หลังจากนั้นทุก แล้วไม่ดีขึ้น
6 เดือน
พิจารณาปรับ
สูตรยา ARV

การวินิจฉัย

หมายเหตุ

ภาวะ
อาการที่พบ
การวินิจฉัย
การเฝ้าระวัง
การรักษา
หมายเหตุ
7) Allergic reaction/ Hypersensitivity
ผื่นแพ้ยา
• มีผื่นชนิด
• ผื่นหลังจากใช้ • นัดติดตาม
• ผื่นไม่รุนแรง ให้ กรณีสงสัยผื่นที่
สาเหตุ
maculo-papular ยาไป 2-8
ผู้ป่วยหลังเริ่ม
ยา antihistamine อาจเป็นอาการ
ยาต้านไวรัสทุกตัว rash หลังจาก
สัปดาห์
ยาครั้งแรก 2-3 และให้
ของ ABC
และมักไม่ค่อย
เริ่มยาไป 2-4 • ต้องแยกจาก
สัปดาห์เสมอ
ยาต้านไวรัสต่อ hypersensitivity
รุนแรง แต่ทร่ี นุ แรง สัปดาห์
สาเหตุอื่น เช่น • แนะน�ำผูด้ ูแล
โดยดูอาการ
ให้หยุดยาทันที
และต้องระวัง คือ • ผื่นอาจเป็น
ยา TMP-SMX, เด็กถึงปัญหา
อย่างใกล้ชิด
และห้ามให้ซำ�้
NVP และ ABC
อาการหนึ่งของ ยากันชัก
ผื่นแพ้ยา
• ถ้ามีการอักเสบ (rechallenge)
ภาวะ systemic
• เมื่อเด็กมาด้วย ของเยื่อบุ หรือ เนื่องจากมี
hypersensitivity
ผื่น ประเมิน
มีอาการทาง รายงานผู้ป่วยที่มี
อาการทาง
systemic เช่น อาการรุนแรงเสีย
systemic เช่น
ไข้ ตับอักเสบ ชีวิตได้
ไข้ และค่าการ ต้องหยุดยา (ดู
ท�ำงานของตับ
ในหัวข้อถัดไป)

เม็ดเลือดขาวชนิด • ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
นิวโตรฟิลล์ต�่ำ
มักทนต่อภาวะ
(neutropenia)
เม็ดเลือดขาว
สาเหตุ AZT
ต�่ำได้มากกว่า
ผู้ป่วยมะเร็ง
• การติดเชื้อ
แทรกซ้อน มัก
พบในเด็กที่มี
absolute
neutrophil
ต�่ำมาก (< 250
cells/mm3) และ
ต�่ำนาน

ภาวะ
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• อาการทาง
systemic ได้แก่
ไข้ ปวดข้อ

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง
เมื่อทนยาได้ดี
จึงจะปรับยา
เป็นขนาดปกติ

8) ผลข้างเคียงด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
การท�ำงานของไต • มักเกิดหลังจาก Impaired renal U/A, Cr. ทุก 6
ผิดปกติ
ใช้ ย าไปหลาย function คือ
เดือน
สาเหตุ
เดือนหรือเป็นปี eGFR < 60
• TDF
• การท�ำงานของ mL/min/1.73 m2
• IDV อาจท�ำให้
ไตพร่องจนถึง Fanconi
เกิด renal
ไตวาย, ภาวะ syndrome
cortical atrophy acute tubular วินิจฉัยจากการ
และ acute renal necrosis,
ตรวจพบ amino
failure แต่พบได้ interstitial
acid, glucose

ภาวะ

• หากพบความ
ผิดปกติ เช่น
โปรตีนใน
ปัสสาวะ ค่า Cr.
สูงขึ้น ประเมิน
eGFR หากผิด
ปกติ ปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
โรคไต

การรักษา
ผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่าน
แนะน�ำให้เลี่ยง
EFV ด้วย

Stevens Johnson • เกิดหลังจากใช้ • ผืน่ หลังจากใช้ยา • ถ้ามีข้อบ่งชี้ที่ • หยุด ARV รวม
syndrome (SJS)/ ยาไปไม่กี่วัน
• ลักษณะผื่นร่วม ต้องให้ยาอื่น
ทัง้ ยาอืน่ ทีส่ งสัย
erythema
จนถึงหลาย
กับอาการทาง
ร่วมด้วย ควร
เช่น TMP-SMX
multiforme (EM) สัปดาห์
คลินิกอื่นๆ
เริ่มยาทีอ่ าจ
• ให้การดูแล
major/toxic
• ผื่นร่วมกับการ • ต้องแยกจาก
ท�ำให้เกิดผื่นแพ้ รักษาตาม
epidermal
อักเสบของเยือ่
สาเหตุอื่น เช่น ยาได้บ่อย เช่น อาการ เช่น IV
necrolysis (TEN) บุ เช่น เยื่อบุตา จากยา
TMP-SMX ก่อน fluid รักษาแผล
สาเหตุ
อักเสบ
TMP-SMX,
และสังเกต 1-2 ที่ผิวหนัง
• ยากลุม่ NNRTIs • ผืน่ อาจกลาย
ยากันชัก
สัปดาห์ ก่อน • พิจารณาให้
โดยเฉพาะ NVP เป็นตุ่มน�้ำ
เริ่มยา ARV
steroid
• มีรายงานจาก
(blister/bulla)
• เมือ่ เริม่ NVP ให้ • ไม่ควรใช้ยาที่
AZT, ddI, LPV/r, และถ้าเป็นมาก
ยาวันละครั้งใน เป็นสาเหตุอีก
ATV
จะมีเนื้อตายได้
2 สัปดาห์แรก
ถ้าเกิดจาก NVP

ภาวะ

eGFR ในเด็กใช้
สูตร Schwartz
FEP = [(Urine
phosphate/serum
phosphate)/(urine
creatinine/plasma
creatinine)]*100

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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นิ่วในระบบทาง
เดินปัสสาวะ
สาเหตุ
• IDV, ATV
(พบได้แต่ไม่บ่อย)

ภาวะ

น้อยมาก

ภาวะ

การวินิจฉัย

และ uric ออกมา
ในปัสสาวะ โดยที่
serum glucose
ปกติ อาจพบภาวะ
acidosis, sodium,
และ potassium
ในเลือดต�่ำ
phosphate
wasting ตรวจพบ
ระดับ phosphate
ในเลือดต�่ำ อาจ
ยืนยันด้วยการ
ตรวจ urine
fractional excretion
of phosphate

การวินิจฉัย

การเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวัง

การรักษา

• หากพิจารณา
แล้วสาเหตุน่า
จะเกิดจาก TDF
ให้ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ปรับสูตรยาต้าน

การรักษา

มีอาการปัสสาวะ อาการและผลการ UA ดู
• แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ย
เป็นเลือด ปวด ตรวจปัสสาวะ
microscopic
ดื่มน�้ำให้พอ
หลัง ตรวจ UA พบ
hematuria
เพียง
hematuria
ตรวจ creatinine • ให้ยาลดปวด
• เปลี่ยนไปใช้ยา
ทุก 6 เดือน
ARV ตัวอืน่ แทน
IDV

อาการที่พบ

nephritis,
proximal renal
tubulopathy,
nephrogenic
DI, ค่า Cr. เพิ่ม
ขึ้น, ปัสสาวะ
บ่อย มีโปรตีน
ในปัสสาวะ และ
มี phosphate
ในเลือดต�่ำ

อาการที่พบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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อาการที่พบ

ภาวะกระดูกพรุน ส่วนใหญ่ไม่มี
(osteopenia และ อาการ
osteoporosis)
สาเหตุ
• มีโอกาสพบได้
หลังจากเริ่มยา
ทุกกลุม่ แต่ระมัด
ระวังพิเศษใน
เด็กที่ได้ยา TDF
d4T และยากลุม่
PIs

9) ผลข้างเคียงด้านกระดูกและข้อ

ภาวะ

การเฝ้าระวัง

การรักษา

การวินิจฉัย

การรักษา
absorptiometry) ยา steroid
เพื่อวัดค่ามวล
medroxyprogesกระดูก (bone
terone
mineral density) • อาจพิจารณา
โดยทั่วไปถ้าจะ
ปรับสูตรยา ARV
เปรียบเทียบ
ความเปลี่ยน
แปลงของ
กระดูก จะท�ำซ�้ำ
ห่างกันอย่าง
น้อย 12 เดือน

การเฝ้าระวัง

ค่าความหนาแน่น • ติดตามภาวะ • ส่งเสริมให้เด็ก
มวลกระดูกเมื่อ
โภชนาการโดย ได้รับวิตามินดี
เทียบกับเด็กเพศ เฉพาะการได้รบั
และแคลเซียม
และอายุเดียวกัน แคลเซียมและ
ให้พอเพียง
(BMD z-score)
วิตามินดี
• ออกก�ำลังกาย
ลดลงจากเดิม -1 • ผู้เชี่ยวชาญบาง ชนิดที่มีการลง
หรือลดลงเหลือ
ท่านพิจารณา
น�้ำหนัก เช่น วิ่ง
ต�ำ่ กว่า -2 Z-score ส่งตรวจ serum อย่างสม�ำ่ เสมอ
Vitamin D และ • ลดปัจจัยเสี่ยง
DEXA (dual
ของภาวะกระดูก
energy x-ray
พรุน เช่น สูบบุหรี่

การวินิจฉัย

หมายเหตุ

การที่ความหนา
แน่นกระดูกสูงสุด
(peak bone mass)
ลดลงกว่าทีค่ วรจะ
เป็น จะเพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิด
ภาวะกระดูกหัก/
กระดูกสันหลังยุบ
ตัวเมือ่ อายุมากขึน้

หมายเหตุ
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วัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือทดแทน
แรก 1
2
4
6
9
12
18
2½
4-6 11-12
อายุ
โรคที่
เกิด เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
ปี
ปี
ปี
ป้องกันด้วยวัคซีน
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิด
DTaP1 DTaP2 DTaP3
DTaP
DTaP Tdap
ไร้เซลล์ (อายุต�่ำกว่า 4 ปี ฉีด
กระตุน้ 1
กระตุน้ 2
3
DTaP, อายุ 7 ปีขนึ้ ไป ฉีด Tdap)
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี6
JE4
(4-5 ปี
หลัง
JE3)
7
วัคซีนฮิบ
Hib1 Hib2
Hib3
Hib4
(Hib: PRP-T, PRP-OMP)
HAV1, HAV2 ห่างกัน 6-12 เดือน
วัคซีนตับอักเสบเอ8 (HAV)
9
VZV1
VZV2
วัคซีนอีสุกอีใส (VZV)

วัคซีนจ�ำเป็นที่ต้องให้กับเด็กทุกคน
2
4
6
9
12
18
2
2 ½ 4-6 11-12
อายุ แรกเกิด 1
โรคที่
เดื
อ
น
เดื
อ
น
เดื
อ
น
เดื
อ
น
เดื
อ
น
เดื
อ
น
เดื
อ
น
ปี
ปี
ปี
ปี
ป้องกันด้วยวัคซีน
1
วัณโรค
BCG
2
ตับอักเสบบี
HBV1
DTwP- DTwP- DTwPHBV1 HBV2 HBV3
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
DTwP
DTwP dT
ชนิดทั้งเซลล์3
กระตุน้ 1
กระตุน้ 2
โปลิโอชนิดกิน4
OPV1 OPV2 OPV3
OPV
OPV
หรือ หรือ หรือ
หรือ IPV
หรือ IPV
IPV1 IPV2 IPV3
กระตุน้ 1
กระตุน้ 2
5
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม
MMR1
MMR2
6
ไข้สมองอักเสบเจอี
JE1, JE2 ห่าง
JE3
กัน 1 เดือน

ตารางที่ 7		 การให้วัคซีนส�ำหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยสมาคม
				 โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2557

HPV
3 เข็ม
เมื่ออายุ
9-26 ปี

PPSV23 2 ครั้ง ห่างกัน 5 ปี

Rota 1 Rota 2 (Rota 3)
เฉพาะ
pentavalent
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วัคซีนโรต้า (Rota)13

วัคซีนเอชพีว12ี (HPV)

PCV1 PCV2
วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต11
(PCV และ PPSV23)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่10 (influenza)

เดือนที่ของการฉีด
อายุที่เริ่มฉีด

PRP-T

2 - 6 เดือน

0, 2, 4, Booster

7 - 11 เดือน

0, 2, Booster

> 12 - 59 เดือน

เข็มเดียว

Booster เมื่ออายุ 12-18 เดือน และห่างจากเข็มสุดท้าย
อย่างน้อย 2 เดือน
PCV3

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกปี ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

11-12
ปี
4-6
ปี
โรคที่
ป้องกันด้วยวัคซีน

อายุ

วัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือทดแทน
แรก 1
2
4
6
9
12
18
2½
เกิด เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
ปี

ตารางการฉีดวัคซีน Hib เมื่อเริ่มที่อายุต่างๆ กัน

ตารางการฉีดวัคซีน PCV เมื่อเริ่มที่อายุต่างๆ กัน
อายุที่เริ่มฉีด

จ�ำนวนครั้งที่ฉีด การฉีดกระตุ้น

2 - 6 เดือน

3 ครั้ง ห่างกัน
6-8 สัปดาห์

อายุ
12-15 เดือน

7 - 11 เดือน

2 ครั้ง ห่างกัน
6-8 สัปดาห์

อายุ
12-15 เดือน

12 - 23 เดือน

2 ครั้ง ห่างกัน
6-8 สัปดาห์

ไม่ต้องฉีด

24 - 59 เดือน
- เด็กปกติ
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
- เด็กที่ติด
เชื้อเอชไอวี

1 ครั้ง
2 ครั้ง ห่างกัน
6-8 สัปดาห์

ไม่ต้องฉีด
ไม่ต้องฉีด
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หมายเหตุ
1. วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค ให้ในทารกแรกเกิดทุกคนที่
คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ แต่กรณีที่ยังไม่เคย
ได้รับ BCG ตอนแรกเกิดและตรวจพิสูจน์แล้วว่าติดเชื้อ
เอชไอวี และเริ่มมีอาการของเอชไอวี ไม่ควรให้วัคซีน
BCG ถ้าเคยมีประวัติฉีด BCG แล้ว แม้ไม่มีแผลเป็น
ไม่ต้องให้ซ�้ำ
2. วัคซีนตับอักเสบบี ให้เหมือนเด็กปกติ หลังจากฉีดตอน
แรกเกิด หากใช้วัคซีนรวม DTP-HBV ให้ฉีดเมื่ออายุ
2, 4, 6 เดือนได้
3. จะใช้ DTwP หรือ DTaP ก็ได้ ส่วนชนิดสูตรผู้ใหญ่ (Tdap)
ให้ได้ในเด็กโตอายุ 7 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ 1 ครั้ง
4. วัคซีนโปลิโอ สามารถใช้ได้ทั้ง IPV และ OPV โดยควร
เลือก IPV หากสามารถให้ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วย
มีอาการแล้ว
5. วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ไม่ให้ในรายทีภ่ มู คิ มุ้ กัน
ต�่ำ (clinical stage C หรือ ระดับ CD4 น้อยกว่าร้อยละ
15) เด็กที่มีระดับ CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ให้เหมือน
เด็กปกติคือ
- ให้วัคซีนครั้งแรก เมื่ออายุ 9 -12 เดือนขึ้นไปและ
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปีโดยควรพิจารณาให้ฉีด
เร็ว (อายุ 9 เดือน) ในที่ที่ยังมีรายงานผู้ป่วยโรค
หัดจ�ำนวนมากในเด็กอายุตำ�่ กว่า 1 ปี และควรฉีด
ซ�ำ้ (อายุ 12 เดือน) ในทีท่ มี่ รี ายงานโรคหัดจ�ำนวน
น้อยในเด็กต�่ำกว่า 1 ปี
- การฉีดเข็มที่ 2 อาจให้ได้ตั้งแต่อายุ 2½ ปีตาม
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6.

7.

8.
9.

แผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข
- ในกรณีที่มีการระบาดหรือสัมผัสโรค อาจฉีดเข็ม
สองเร็วขึ้นก่อนอายุ 4 ปีได้โดยต้องห่างจากเข็ม
แรกอย่างน้อย 3 เดือน
- ยังไม่มกี ารศึกษาการใช้วคั ซีนรวมหัด-หัดเยอรมันคางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) แทนการฉีดแบบแยก
เข็ม ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ให้ใช้แบบเชื้อตาย ฉีด 3 ครั้ง
ตั้งแต่อายุ 1 ปี ห่างกัน 0, 1 เดือน, 1 ปี และควรฉีด
กระตุ้นอีก 1 ครั้ง หลังจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4-5 ปีไม่
แนะน�ำให้ใช้วคั ซีนชนิดเชือ้ เป็น (หากจ�ำเป็นต้องใช้วคั ซีน
ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น เด็กควรรับยาต้านไวรัส
แล้วอย่างน้อย 6 เดือน และ มีระดับ CD4 > 15% โดย
ฉีดวัคซีน 2 เข็มห่างกัน 3-12 เดือน ขึน้ กับชนิดของวัคซีน)
วัคซีนฮิบ ควรฉีดเช่นเดียวกับเด็กปกติแม้จะมีอายุเกิน 2
ปี และแนะน�ำให้ฉีดกระตุ้นอีก 1 ครั้ง เมื่ออายุ 12-18
เดือน และห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน หาก
เริม่ ฉีดเมือ่ อายุมากขึน้ จะใช้จำ� นวนเข็มน้อยลงตามตาราง
การให้ Hib ข้างต้น
วัคซีนตับอักเสบเอ ฉีดได้เช่นเดียวกับเด็กปกติตั้งแต่อายุ
1 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
วัคซีนอีสุกอีใส ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีเฉพาะในรายที่ระดับ
CD4 มากกว่าร้อยละ 15 ควรให้ 2 dose เหมือนเด็กปกติ
คือครั้งแรกที่อายุ 1 ปี และครั้งที่ 2 ที่อายุ 4-6 ปี อาจฉีด
เข็มที่ 2 ก่อนอายุ 4 ปีได้ในกรณีที่มีการระบาดโดยต้อง
ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน
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10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรพิจารณาให้ฉีดทุกปี ควรฉีดก่อน
ฤดูฝน หรือฤดูหนาว แต่ฉีดได้ตลอดปี การให้ครั้งแรกใน
เด็กอายุต�่ำกว่า 9 ปี ต้องให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน แต่
ปีต่อๆ มาให้เข็มเดียวเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี อาจฉีดครึ่ง
dose (0.25 มล.)
11. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) ให้ตั้งแต่อายุ
2 เดือน จ�ำนวน 3 ครั้ง ห่างกันทุก 2 เดือน และกระตุ้น
เมื่ออายุ 12-15 เดือน กรณีที่เริ่มให้ช้า ให้จ�ำนวนเข็ม
ตามตารางการให้ PCV ข้างต้น และควรพิจารณาฉีดต่อ
ด้วย PPSV23 เมื่ออายุ 2 ปี ขึ้นไป ห่างจาก PCV เข็ม
สุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน และอาจพิจารณาให้ PPSV23
ซ�้ำอีก 1 ครั้ง 5 ปีต่อมา ในกรณีเด็กอายุ 14-59 เดือนที่
ได้มีการฉีดวัคซีน PCV7 ครบแล้ว 4 ครั้ง พิจารณาให้ฉีด
PCV13 อีก 1 ครั้ง ห่างจาก PCV7 เข็มสุดท้ายอย่างน้อย
8 สัปดาห์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่เพิ่มเติมขึ้น
ในเด็กอายุ 6-18 ปี หากยังไม่เคยได้รับ PCV13 แนะน�ำ
ให้ 1 dose ไม่ว่าจะเคยได้รับ PCV7 หรือ PPSV23 มา
ก่อนหรือไม่ก็ตาม
12. วัคซีนเอชพีวี ฉีดเหมือนเด็กปกติ คือ 3 ครั้ง 0, 1-2, 6
เดือน ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป จนถึง 26 ปี ควรฉีดทุกคนใน
ช่วงวัยรุ่น ก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ โดยแนะน�ำอายุ 11-12
ปี เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีความเสี่ยงต่อการด�ำเนินโรค
หลังติดเชื้อมากกว่าเด็กที่ไม่ติดเชื้อ
13. วัคซีนโรต้าให้ได้เหมือนเด็กปกติ โดยหยอดที่อายุ 2, 4
เดือน (และ 6 เดือน ถ้าใช้ pentavalent vaccine) อย่างไร
ก็ตามไม่ควรให้วัคซีนนี้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
148

ตารางที่ 8		 ตารางการให้วัคซีนจ�ำเป็นซ�้ำในเด็กที่ติดเชื้อ
				 เอชไอวีทเี่ คยได้รบั วัคซีนมาก่อนการเริม่ ยาต้าน
				 ไวรั ส หรื อได้ รั บวั คซี น ขณะที่ CD4 น้ อยกว่า
				 ร้อยละ 15
ระยะเวลา
เข็ม
หลังฉีดเข็มแรก แรก

1
2
6 จ�ำนวน
เดือน เดือน เดือน ครั้ง

วัคซีน
HBV vaccine1

HBV1

JE vaccine
(ชนิดเชื้อตาย)2

HBV2
JE1

HBV3

JE2

Measles vaccine3 MMR1

3
2
1

dT vaccine ในเด็ก
อายุ > 7 ปี4

ให้ทุก 10 ปี

หมายเหตุ
1. วัคซีนตับอักเสบบี ควรพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุ้นซ�้ำตาม
วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ วิธีที่ 1 กรณีไม่สามารถตรวจเลือดหา
ระดับภูมคิ มุ้ กันต่อตับอักเสบบีได้ ให้ฉดี วัคซีนอีก 3 dose
เลย (อาจพิจารณาให้วัคซีนในขนาดผู้ใหญ่) เนื่องจาก
ข้อมูลทีศ่ กึ ษาในเด็กไทยติดเชือ้ เอชไอวีทเี่ ริม่ ยาต้านไวรัส
เอชไอวีเมือ่ มีระดับ CD4 ต�ำ่ กว่า 15% มีเด็กเพียงร้อยละ
1 เท่านั้นที่มี anti-HBs > 10 mIU/ml หรือวิธีที่ 2 ให้ตรวจ
anti-HBs ก่ อนและให้ วั คซี น ตั บอั ก เสบบี ตามระดั บ
แอนติบอดี้ ดังนี้
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• ถ้า anti-HBs < 10 mIU/mL ให้ฉีดวัคซีนใหม่
ทั้ง 3 dose (โดยให้วัคซีนในขนาดของเด็ก หรือ
พิจารณาเพิ่มขนาดเท่ากับผู้ใหญ่)
• ถ้า anti-HBs 10-100 mIU/mL ให้ฉีดกระตุ้น 1
dose ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส และมีระดับ
ภูมิคุ้มกัน CD4 ใกล้เคียงปกติ
• ถ้า anti-HBs > 100 mIU/mL ผูป้ ว่ ยมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อโรค ยังไม่จ�ำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีก
2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ควรพิจารณาให้วัคซีนไข้สมอง
อักเสบชนิดเชื้อตายซ�้ำอีก 2 dose ห่างกันอย่างน้อย 1
เดือน หลังจากระดับภูมคิ มุ้ กัน CD4 ดีแล้ว เป็นเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือน หากจ�ำเป็นต้องใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ให้
ฉีดเพียง 1 ครั้ง
3. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ควรพิจารณารับวัคซีนซ�้ำ
1 ครั้ง เมื่อระดับภูมิคุ้มกัน CD4 ดีแล้ว เป็นเวลาอย่าง
น้อย 6 เดือน การให้วัคซีน MMR ครั้งนี้ จะไม่ขึ้นกับ
ประวัติการเป็นหัด หัดเยอรมัน หรือคางทูมในอดีต
4. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTwP, DTaP และ Tdap)
ในเด็กอายุ < 7 ปี แนะน�ำให้ใช้ DTwP หรือ DTaP แนะน�ำ
ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ให้ใช้ dT หรือ Tdap ตาม
ความเหมาะสม
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การ ป้ อ งกั น

การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
จากแม่ สู ่ ลู ก
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- ใหการปรึกษาและใหขอมูล
การปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
- แนะนำมาตรวจเลือดซ้ำอีก
เมื่อครบ 1 เดือน

มี

ภรรยาเลือดบวก
สามีเลือดลบ

ติดตามใหการปรึกษา
ตอเนื่องเพื่อใหสมัครใจ
ตรวจโดยเร็ว

ยืนยันไมตรวจเลือด

- หากมีความเสี่ยงในระยะ window period พิจารณาตรวจเลือดซ้ำ เมื่อครบ
1 เดือน
- เนนการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีไปสูคู และการใชถุงยางอนามัย
อยางสม่ำเสมอ
- คัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากคู
- ใหผูที่ติดเชื้อกินยาตานไวรัส ไมวาจะมีระดับ CD4 เทาใด

ดูแลตามแนวทางการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีจากแมสลู กู และให
ยาตานไวรัสตอเนือ่ งโดยไมใหหยุดยาหลังคลอดไมวา จะมี CD4 เทาใด

ภรรยาเลือดลบ
สามีเลือดบวก

ผลเลือดตาง

ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก เช่น ตับอักเสบบี ซิฟิลิส ธัลลัสซีเมีย โดยหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่
แรกรับและที่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์
• การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีควรใช้ same day test result โดยเฉพาะในกรณีผทู้ มี่ คี วามเสีย่ งจะไม่กลับมาติดตามผลเลือด

• หญิงตั้งครรภ์และสามีควรได้รับบริการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคต่างๆ ที่

- ใหการปรึกษาและใหขอมูล
การปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เพือ่ ลดโอกาส
การติดเชือ้ เอชไอวีในอนาคต
- ดูแลฝากครรภตามปกติ

ไมมี

ดูแลตามแนวทางของ
PMTCT และสงตอเขาสู
ระบบการรักษาเอชไอวี

มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวี หรือ
อยูใน window period

สงตอสามีเขาสูก ารรักษาและ
ดูแลภรรยาตามแผนภูมทิ ่ี 3

ผลเลือดบวกทั้งคู

ใหการปรึกษาและขอมูลการ
ตรวจเลือดเพื่อดูแลบุตรในครรภ

ตรวจเลือด
ผลเลือดลบทั้งคู

ไมสมัครใจตรวจเลือด (ทัง้ คู/ คนใดคนหนึง่ )

สมัครใจตรวจเลือด

ใหการปรึกษากอนตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบคู

หญิงตั้งครรภและสามี

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือดในกรณีฝากครรภ์ที่คลินิกแบบคู่

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

แผนภูมิที่ 2 การบริการให้การปรึกษาหญิงที่มาคลอดโดย
				 ไม่มีผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและ
				 กรณีไม่ได้ฝากครรภ์
ใหคำปรึกษาและ
แนะนำใหตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี
ในชวงเจ็บครรภ
คลอด

ไมยินดี

ยินดีตรวจ

ใหคำปรึกษาและ
แนะนำใหตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี
ในชวงหลังคลอด

ไมยินดี

ยินดีใหตรวจ(b)

ยินดีใหตรวจ(b)
Anti-HIV

ตรวจเลือดแบบรูผลเร็ว
Reactive(a)
• ใหการปรึกษาเบื้องตน
เพื่อแจงผลเลือดบวก
• เริ่มใหยาตานเอชไอวี
แกหญิงตั้งครรภและ
ทารกตามตารางที่ 1
• ใหการปรึกษาเรื่องวิธี
การคลอด และพิจารณา
เลือกวิธีคลอด
• งดใหนมแมหลังคลอด
สงตัวอยางเลือด
ตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวี(c)

ใหคำปรึกษาซ้ำ
และแนะนำให
ตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีใน
ทารกจนกระทัง่ ยอม
ตรวจโดยสมัครใจ

Non Reactive(a)
• ใหการดูแลหลังคลอด
ตามปกติ และใหการ
ปรึกษาหลังตรวจเลือด
• แจงผลเลือด หากมีความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อ หรือ
อยูใน window period
แนะนำใหมาตรวจเลือด
ซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน
• ใหคำปรึกษาเพื่อปองกัน
การติดเชือ้ ตอไปในอนาคต
• แนะนำใหสามีรบั คำปรึกษา
และตรวจเลือด

Negative

Positive

• ใหการปรึกษาเบื้องตน
เพื่อแจงผลเลือดบวก
• เริ่มใหยาตานเอชไอวี
เพือ่ การปองกันแกทารก
กรณีทเ่ี ด็กมีอายุนอ ยกวา
2 วัน ตามตารางที่ 1
และ 3
• งดใหนมแมหลังคลอด
• ใหการปรึกษาหลังตรวจ
เลือด
• เริ่มใหทานนมแม
Negative

Positive
• ใหการปรึกษาหลังตรวจเลือด
• แจงผลเลือด
• ปองกันการถายทอดเชื้อโดยการมีเพศสัมพันธ
อยางปลอดภัย
• แนะนำใหสามีรับคำปรึกษาและตรวจเลือด
• ใชวิดีทัศนหรือภาพพลิกในการใหสุขศึกษาตามความจำเปน
• ใหยาตานเอชไอวีแกทารกจนครบ
• งดใหนมแม
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• ใหการปรึกษาหลังตรวจ
เลือด
• หยุดการใหยาตานเอชไอวี
แกทารก
• เริ่มใหทานนมแม

ค�ำอธิบายแผนภูมิที่ 2
(a)
เป็นการรายงานผลการตรวจโดยใช้การตรวจเพียงชุด
เดียวเพือ่ ให้ได้ผลรวดเร็ว (rapid test) ก่อนทีเ่ ด็กจะคลอด
และน�ำไปสู่การให้ยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
(b)
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์และมาคลอดลูก
แนะน�ำให้ท�ำการตรวจ rapid test ในช่วงที่มาคลอด ถ้า
หญิงตัง้ ครรภ์ปฏิเสธหรือไม่สามารถตรวจเลือดก่อนคลอด
แนะน�ำให้ตรวจ anti-HIV หลังคลอดเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
ถ้าท�ำได้ ควรท�ำการตรวจด้วย rapid test เพือ่ ให้ได้ผลเร็ว
ทีส่ ดุ ถ้าเป็นผลบวกควรรีบเริม่ ยาต้านไวรัสในทารกทันที
เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ภายใน 48 ชั่วโมง
หลังคลอด
(c)
ให้ส่งตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตามวิธีประจ�ำของห้อง
ปฏิบัติการนั้นๆ โดยยึดการตรวจเลือดตามแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในห้องปฏิบัติการ เพื่อ
ยืนยันผลเลือดที่ตรวจด้วย rapid test ก่อนคลอดหรือ
ตรวจในรายที่ไม่ได้รับการตรวจเลือดก่อนคลอด ควร
ตรวจยืนยันโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาการให้ยาต่อเนื่อง
ในทารก
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การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีอจากแม่สู่ลูก

ตารางที่ 1		 ข้อแนะน�ำการให้ยาต้านไวรัสในหญิงตัง้ ครรภ์เพือ่
				 การรักษาและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
				 จากแม่สู่ลูก
Antepartum

Intrapartum

Newborn

Postpartum

(งดนมมารดา + เริม่ ยา)

กรณีที่ 1 ไม่เคยได้รับยา HAART มาก่อน
(เริม่ ยาเร็วทีส่ ดุ ไม่วา่ อายุครรภ์เท่าใดโดยไม่ตอ้ งรอผล CD4@)
สูตรแรกที่แนะน�ำ
: TDF (300 mg) + 3TC (300 mg)
+ EFV (600 mg) วันละครั้ง
สูตรทางเลือก#
: (AZT + 3TC) 1 เม็ด + LPV/r (200/50)
2 เม็ดทุก 12 ชม. หรือ
: TDF (300 mg) + 3TC (300 mg)
วันละครั้ง + LPV/r (200/50) 2 เม็ด
ทุก 12 ชม.
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ให้ยาชนิดเดิม +
AZT* 300 mg ทุก
3 ชม. หรือ 600
mg ครั้งเดียวจน
คลอดเสร็จ





ให้ยาต่อหลังคลอดในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกราย โดยต้องมั่นใจ
ว่าผู้ติดเชื้อสมัครใจและ
สามารถกินยาได้ตอ่ เนือ่ งและ
สม�ำ่ เสมอ เช่นเดียวกับทีแ่ นะน�ำ
ในแนวทางการรักษาของผูใ้ หญ่
เฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถกินยาได้ต่อเนื่อง
สม�ำ่ เสมอ และไม่ได้เป็นกรณีที่
ควรให้ยาต่อหลังคลอดเสมอ$
หากจ�ำเป็นต้องหยุดยา
ให้ปฏิบัติดังนี้
o หากได้ ย า LPV/r-based
HAART ก่อนคลอด พิจารณา
หยุดยาทุกชนิดพร้อมกัน
o หากได้ยา TDF + 3TC +
EFV ก่อนคลอด ให้หยุด
EFV ก่อน โดยให้ TDF +
3TC ต่ออีก 7-10 วัน
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AZT (syr) 4 mg/kg
ทุก 12 ชม. นาน 4
สัปดาห์ (เริม่ ภายใน
1 ชม. หลังคลอดดี
ที่สุด)
รายละเอียดขนาดยา
ดูในตารางที่ 3
(หากเด็กคลอดจากแม่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูก
รายละเอียดในตาราง
ที่ 6 เด็กควรได้รับยา
3 ตัวเช่นเดียวกับกรณี
ที่ 3)


Antepartum

Intrapartum

Newborn

Postpartum

(งดนมมารดา + เริม่ ยา)

กรณีที่ 2 เคยได้รับยา HAART มาก่อน
ใช้สูตรที่ท�ำให้ระดับ
VL < 50 copies/mL



กรณีที่ใช้ EFV และอยู่ในช่วง
ไตรมาสแรก สามารถใช้ยาสูตรเดิม
ต่อได้

ให้ยาชนิดเดิม +
AZT* 300 mg ทุก
3 ชม. หรือ 600
mg ครั้งเดียวจน
คลอดเสร็จ



ให้ยาสูตรเดิมก่อนเปลี่ยนหรือ เหมือนข้างต้น
ปรับสูตรยาตามแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ใหญ่

กรณีที่ 3 ไม่ได้รับการฝากครรภ์ (No ANC)
คาดว่าน่าจะคลอดภายใน 2 ชม.
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AZT 300 mg ทุก
3 ชม. หรือ 600
mg ครั้งเดียว



ให้สตู รยาตามแนวทางการดูแล
รักษาผู้ใหญ่
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AZT (syr) 4 mg/kg
ทุก 12 ชม. + 3TC
(syr) 2 mg/kg ทุก
12 ชม.+ NVP (syr)
4 mg/kg ทุก 24
ชม. นาน 6 สัปดาห์
รายละเอียดขนาด
ยาดูในตารางที่ 3

Antepartum

Intrapartum

คาดว่าไม่น่าจะคลอดภายใน 2 ชม.

@
#



AZT 300 mg ทุก
3 ชม. หรือ 600
mg ครั้งเดียว +
NVP 1 เม็ดช่วง
เจ็บครรภ์คลอด
(SD NVP)

ถ้า CD4 < 200 cells/mm3 ให้ TMP-SMX 2 เม็ด ทุก 24
ชม.
ควรเลือกใช้ LPV/r-based HAART ในกรณีที่ 1) สงสัยว่า
หญิงตัง้ ครรภ์จะดือ้ ยา NNRTI เช่น มีประวัตสิ ามีของหญิง
ตัง้ ครรภ์รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสงสัยการดือ้ ยา
หรือ หญิงตั้งครรภ์เคยรับยาสูตร AZT+SD NVP มาก่อน
2) หญิงตั้งครรภ์มีระดับ CD4 > 500 cells/mm3 และ
ต้องการหยุดยาหลังคลอด เนื่องจากจะได้ไม่ต้องให้ tail
regimen หรือกังวลเรื่องการดื้อยากลุ่ม NNRTI ภายหลัง
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Newborn

Postpartum




(งดนมมารดา + เริม่ ยา)

ในผู้ป่วยที่สมัครใจกินยาต่อ
หลังคลอดได้อย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ ให้ยา TDF + 3TC +
EFV ต่อตามแนวทางการดูแล
รักษาผู้ใหญ่
หาก CD4 > 500 cell/mm3 และ
ไม่ได้เป็นกรณีที่ควรให้ยาต่อ
หลังคลอดเสมอ$ และผูป้ ว่ ยไม่
สมัครใจกินยาได้ต่อเนื่อง
สม�ำ่ เสมอหลังคลอด แนะน�ำให้
AZT + 3TC + LPV/r อย่างน้อย
4 สัปดาห์ (tail) และหยุดยาทั้ง
3 ตัวพร้อมกัน

* พิจารณางด AZT ระหว่างคลอดได้ ถ้า VL < 50 copies/mL
$

กรณี ต ่ อ ไปนี้ ค วรแนะน� ำ ให้ ย าต่ อ หลั ง คลอดเสมอ
เนือ่ งจากมีประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยและ/หรือคู่ : ในรายที่ CD4
< 500 cell/mm3, ในรายทีม่ คี ผู่ ลเลือดลบหรือไม่ทราบผล
เลือดและยังคงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน, ในรายที่มี
การติดเชื้อร่วมเช่น วัณโรค ตับอักเสบบี ซี
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TDF (300 mg ทุก 24 ชม)

boosted atazanavir (ATV/r ขนาด 300/100 mg วันละครั้ง)

LPV, EFV, NVP

ส่งปรึกษาอายุรแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ในระหว่างรอค�ำปรึกษา หญิงตัง้ ครรภ์
ควรได้ AZT monotherapy เป็นอย่างน้อย และหากใช้ AZT ตัวเดียวจน
คลอดจะต้องให้ยา NVP 200 mg 1 ครั้ง (SD NVP) ระหว่างเจ็บครรภ์
คลอด ในกรณีทแี่ ม่ตดิ เชือ้ สมัครใจกินยาต่อหลังคลอดสามารถให้ยาต้าน
ไวรัสสูตรรักษา (HAART) ตามแนวทางการดูแลรักษาผูใ้ หญ่ตอ่ ได้เลย โดย
ไม่ต้องให้ tail regimen แต่ถ้าแม่ติดเชื้อจะหยุดยาหลังคลอดต้องให้ Tail
regimen* เพื่อป้องกันการดื้อยา NVP

เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกนานกว่า 4 สัปดาห์ ถ้าแม่กินยานานน้อยกว่านั้นแนะน�ำให้ใช้ tail
regimen เป็น AZT + 3TC + LPV/r นาน 4 สัปดาห์เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

* Tail regimen: แนะน�ำ AZT + 3TC นาน 7 วันส�ำหรับแม่ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสสูตร AZT + SD NVP

EFV, LPV/r, NVP และ ATV/r

ให้เปลี่ยนเป็น

NVP ถ้า CD4 count ก่อนเริ่มยา < 250 cell/mm3 ในหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ระดับ CD4 > 250 cell/mm3 ไม่แนะน�ำให้เลือกใช้ NVP เพราะมีโอกาส
เกิดตับอักเสบได้สูง

LPV/r และ EFV

หากไม่สามารถทนยาต่อไปนี้ได้

LPV/r (200/50) 2 เม็ดทุก 12 ชม

EFV (600 mg ทุก 24 ชม)

ให้เปลี่ยนเป็น

EFV เช่น เวียนศีรษะมาก

LPV/r เช่น คลื่นไส้ ถ่ายเหลว

TDF เช่น ผลข้างเคียงทางไต หรือแพ้ยา AZT (300 mg ทุก 12 ชม)

AZT เช่น ซีดมาก

หากไม่สามารถทนยาต่อไปนี้ได้

ตารางที่ 2		 ข้อพิจารณากรณีให้ยา HAART แล้วมีผลข้างเคียงหรือไม่สามารถทนยาได้
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AZT ชนิดน�้ำ (10 mg/mL)*
(เด็กครบก�ำหนด)
4 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง
18 มก. (1.8 mL เช้าเย็น)
16 มก. (1.6 mL เช้าเย็น)
14 มก. (1.4 mL เช้าเย็น)
12 มก. (1.2 mL เช้าเย็น)
10 มก. (1.0 mL เช้าเย็น)
8 มก. (0.8 mL เช้าเย็น)
9 มก. (0.9 mL เช้าเย็น)
8 มก. (0.8 mL เช้าเย็น)
7 มก. (0.7 mL เช้าเย็น)
6 มก. (0.6 mL เช้าเย็น)
5 มก. (0.5 mL เช้าเย็น)
4 มก. (0.4 mL เช้าเย็น)

2 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง

3TC ชนิดน�้ำ (10 mg/mL)

NVP ชนิดน�้ำ (10 mg/mL)
4 mg/kg วันละครั้ง
(simplified dosing)
18 มก. (1.8 mL วันละครั้ง)
16 มก. (1.6 mL วันละครั้ง)
14 มก. (1.4 mL วันละครั้ง)
12 มก. (1.2 mL วันละครั้ง)
10 มก. (1.0 mL วันละครั้ง)
8 มก. (0.8 mL วันละครั้ง)

* ทารกคลอดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ 30-35 สัปดาห์: ลดขนาด AZT เป็น 2 mg/kg ทุก 12 ชม. และปรับเพิม่ เป็น ทุก 8 ชม. หลังอายุ 2 สัปดาห์
* ทารกคลอดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ < 30 สัปดาห์: ลดขนาด AZT เป็น 2 mg/kg ทุก 12 ชม. และปรับเพิม่ เป็นทุก 8 ชม. หลังอายุ 4 สัปดาห์

4000 - 4499
3500 - 3999
3000 - 3499
2500 - 2999
2000 - 2499
1500 - 1999

น�้ำหนัก
แรกคลอด
(g)

ตารางที่ 3 ขนาดยาต้านไวรัสส�ำหรับป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในเด็กทารกแรกเกิด

ข้อพิจารณากรณีพิเศษต่างๆ

1. กรณีที่แม่รับประทานยาสูตร HAART และสงสัยว่ามีการ
รักษาล้มเหลวหรือมีการดื้อยาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดย
เร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้เหมาะสมในการลด VL ให้
ต�่ำที่สุด อย่างไรก็ตามยังแนะน�ำให้ AZT ในระหว่างเจ็บ
ครรภ์คลอดเพราะถึงแม้แม่ดอื้ ต่อ AZT แต่เชือ้ ทีถ่ า่ ยทอด
ไปยังทารกอาจเป็น wild type ซึ่งยา AZT ยังได้ผล
2. กรณีตั้งครรภ์ซ�้ำหลังจากที่เคยได้ NVP ระหว่างคลอดมา
ก่อน และขณะนีย้ งั ไม่ได้รบั ยา HAART เพือ่ การรักษาของ
ตนเอง แนะน�ำให้ใช้สูตร AZT หรือ TDF + 3TC + LPV/r
ไม่ว่าระดับ CD4 จะเป็นเท่าไรก็ตาม เนื่องจากมีโอกาส
สูงที่จะมีเชื้อดื้อ NVP
3. การวินิจฉัยและรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น acute HIV
infection
• แม่ควรได้รับยาต้านไวรัสสูตร HAART ทันที
• ดูแลระหว่างคลอดและหลังคลอดเช่นเดียวกับ
ทารกที่มีความเสี่ยงสูง ยกเว้น ทราบว่าผลไวรัส
เมื่อใกล้คลอดน้อยกว่า 50 copies/mL
• พิจารณาผ่าตัดคลอดก่อนเจ็บครรภ์
4. กรณีทหี่ ญิงตัง้ ครรภ์มผี ลเลือดเป็นลบในระหว่างฝากครรภ์
หรือมาคลอดแต่สามีมีผลเลือดบวก
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แผนภูมิที่ 3 แนวทางการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ผี ลเลือดลบ
				 ระหว่างฝากครรภ์หรือมาคลอด แต่สามีมีผล
				 เลือดบวก
ซักประวัติ
• พฤติกรรมเสี่ยงชวง 3 เดือนที่ผานมา การมีเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย
• ไข ตอมน้ำเหลืองโต ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ เจ็บคอ ผื่น
• ประวัติการรักษาและระดับไวรัสในเลือดของสามี
แนใจวาไมมีความเสี่ยงหรือ
เสีย่ งต่ำ เชน ไมมเี พศสัมพันธ
ใน 1 เดือนที่ผานมา สามี
VL < 50copies/mL

มีความเสี่ยง เชน มีเพศสัมพันธไมปองกันใน
1 เดือนที่ผานมา สามียังไมรักษา หรือ VL สูง
หรือไมแนใจ (ซักประวัติไมได)

GA < 36 สัปดาห
GA > 36 สัปดาห
• ตรวจ anti-HIV ซ้ำ เมื่อ GA
32-34 สัปดาห เมื่อเจ็บทอง • ติดตามผลเลือด anti HIV • ใหการปองกันไปกอน
เหมือนหญิงติดเชื้อ งดนม
(4th gen) ทันที (หากครัง้
คลอดและทุก 6 เดือนหลัง
แม ติดตามผลเลือดแม
แรกตรวจดวย 3rd gen)
คลอด
• ดูแลแมและเด็กเหมือนปกติ และอีก 2 สัปดาหตอมา เชนเดียวกับที่กลาวมา
(เจาะเลือดกอนเริ่มยา)
หากผลเปนลบใหตรวจ
• กินนมแมไดหากผลเลือด
เลือดที่ GA 32-34 สัปดาห • ถาผลเลือดมารดาเปนลบ
เปนลบและไมมีความเสี่ยง
หลังคลอดใหหยุดยาตาน
และเมื่อเจ็บทองคลอด
เพิ่มเติม
• ดูแลรักษาตามผลเลือดที่ ไวรัสในแมได
• แนะนำการปองกันและ
• ติดตามผลเลือดแม
พบหากคนไขยงั มี
ถุงยางอนามัย
พฤติกรรมเสี่ยงสูงโดยไม
ปองกันและใกลคลอด
(> 32 สัปดาห) ใหการ
ปองกันไปกอนและงด
นมแม

ตอเนื่องจนพน window
period และ ใหการดูแล
ทารกเหมือนแม no ANC
จนกระทั่ง พนระยะ
window period ของแม
แลว จึงหยุดยาได แตควร
จะงดนมแม

Ë¹ŒÒµ‹Íä» µÒÃÒ§·Õ่ 4

หมายเหตุ การตรวจ HIV DNA หรือ RNA (qualitative) PCR
ในหญิงตั้งครรภ์อาจพิจารณาท�ำได้ในที่ที่มีความพร้อม เพื่อ
ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อให้เร็วขึ้น
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CBC

ALT

Creatinine

การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

-

Viral load













CD4 count

การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย
หากผลสูงกว่า 2.5 เท่าของ upper limit
ไม่ควรใช้ NVP

ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย
หากค�ำนวณ creatinine clearance < 50
mL/min ไม่ควรใช้ TDF

ก่อนเริ่มยา

ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย
หาก Hb < 8 g/dL หรือ Hct < 24%
ไม่ควรเริ่มด้วย AZT ให้ใช้ TDF แทน

ตรวจทันทีหลังทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี

ก่อนเริ่มยา

















ตรวจซ�้ำหากมีอาการสงสัยตับอักเสบ
หากผลสูงกว่า 2.5 เท่าของ upper limit
และได้รบั NVP อยู่ ควรเปลีย่ น เป็น EFV
หรือ LPV/r

ตรวจซ�้ำหลังได้รับ TDF 3 และ 6 เดือน
หากค�ำนวณ creatinine clearance < 50
mL/min และได้รับ TDF อยู่ควรเปลี่ยน
เป็น AZT

ระหว่างได้รับยา

ตรวจซ�้ำหลังได้รับ AZT 4-8 สัปดาห์
หาก Hb < 8 g/dL หรือ Hct < 24%
ให้เปลีย่ น AZT เป็น TDF

ตรวจที่ 36 สัปดาห์* และกินยาอย่างน้อย
4 สัปดาห์ขึ้นไป

ตรวจ 6 เดือนหลังเริ่มยา

ระหว่างได้รับยา

ตารางที่ 4		 แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แนะน�ำส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยา HAART

การตรวจทางห้องปฏิบัติการในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านไวรัสสูตรยา HAART
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50 g GCT**
ตรวจก่อนเริ่มยาสูตร LPV/r ในรายที่มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดเบาหวานขณะตัง้
ครรภ์ หากได้ผล blood sugar ≥ 140
mg/dL ให้ท�ำ 100 g OGTT*** ต่อหรือ
ปรึกษาสูติแพทย์

ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย

ก่อนเริ่มยา







ผูท้ ไี่ ด้ยาสูตร LPV/r ทุกรายตรวจที่ 24-28
สัปดาห์หรือหลังเริ่ม LPV/r อย่างน้อย 4
สัปดาห์ขึ้นไป หากได้ผล blood sugar
≥ 140 mg/dL ให้ท�ำ 100 g OGTT ต่อ
หรือปรึกษาสูติแพทย์

ทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์
หากตรวจพบ urine sugar เป็นบวกและ
ใช้ยาสูตร LPV/r ควรเปลี่ยนเป็น EFV

ระหว่างได้รับยา

จะมีระดับ VL < 1,000 copies/mL การตรวจ VL ที่อายุครรภ์ 36 สัปดาห์จะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ทานยาไม่สม�่ำเสมอหรือทานยาน้อยกว่า 4 สัปดาห์หรือสงสัยว่าอาจมีการดื้อยาโดยถ้าระดับ
VL >1,000 copies/ml ควรพิจารณาผ่าตัดคลอดก่อนเจ็บครรภ์และหากมีระดับ VL > 50 copies/ml ควรให้ยา 3
ตัว คือ AZT/3TC/NVP แก่ทารกนาน 6 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ดีที่สุด
** 50 g GCT (glucose challenge test) ท�ำโดยการให้หญิงตั้งครรภ์รับประทาน glucose ปริมาณ 50 g เช่นให้ 50%
glucose 100 mL และเจาะดูระดับ blood glucose หลังรับประทาน glucose 1 ชั่วโมง
*** 100 g OGTT (oral glucose tolerance test) ท�ำโดยการเจาะเลือดหญิงตั้งครรภ์ที่งดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
ดูระดับ fasting blood glucose จากนั้นให้หญิงตั้งครรภ์รับประทาน glucose ปริมาณ 100 g และเจาะดูระดับ
blood glucose ที่ 1, 2 และ 3 ชั่วโมงหลังรับประทาน glucose หากผลผิดปกติให้ปรึกษาสูติแพทย์

* โดยทั่วไปหากหญิงตัง้ ครรภ์รบั ประทานยา HAART อย่างสม�่ำเสมอนานเกิน 8-12 สัปดาห์ หญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่



Urine sugar

การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

ตารางที่ 5		 วิธีคลอด
วิธีคลอด
ข้อพิจารณา
การคลอดทางช่องคลอด
• ควรหลี ก เลี่ ย งการเจาะถุ ง น�้ ำ คร�่ ำ
(artificial rupture of membranes)
• หลีกเลี่ยงภาวะน�้ำเดินเกิน 4 ชั่วโมง
ก่อนคลอด เนื่องจากจะเพิ่มความ
เสี่ยงในการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
• หลีกเลี่ยงการท�ำหัตถการที่อาจจะ
ท�ำให้เด็กได้รับบาดเจ็บและเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่
การผ่าท้องคลอด
ผ่าท้องคลอด ในหญิงติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ ลี กั ษณะต่อไป
ก่อนการเจ็บ
นี้ อาจพิจารณาการผ่าท้องคลอดก่อน
ครรภ์คลอด
การเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดที่ อ ายุ ค รรภ์ 38
(elective
สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงภาวะเจ็บ
caesarean
ครรภ์และน�้ำเดินก่อนคลอด โดยต้อง
section) หรือ มีอายุครรภ์ที่เชื่อถือได้และในสถานที่ที่
การผ่าท้องคลอด มีความพร้อมในการท�ำการผ่าตัดคลอด
เมื่อปากมดลูก • มีอายุครรภ์ 38 สัปดาห์แล้วและมี
เปิดน้อยกว่า
ระดับ VL ขณะอายุครรภ์ 36 สัปดาห์
4 ซม.
> 1,000 copies/mL
• ในรายทีร่ บั ประทานยาไม่สมํา่ เสมอ
หรือมาฝากครรภ์ช้า ท�ำให้ได้รับ
ยาต้านไวรัสน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โดย
ไม่รู้ระดับ VL
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วิธีคลอด

ข้อพิจารณา
• ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เคยได้รบั การฝากครรภ์มา
ก่อน
• ผู้มีความเสี่ยงที่จะต้องได้รับการ
ผ่าตัดคลอดบุตรตามข้อบ่งชี้ทาง
สูติกรรม

การผ่าตัดคลอด • ในหญิงตั้งครรภ์ที่เริ่มมีอาการเจ็บ
บุตรแบบเร่งด่วน
ครรภ์และมีนำ�้ เดินแล้วสามารถท�ำได้
(emergency
ตามข้อบ่งชีท้ างสูตกิ รรม อย่างไรก็ตาม
caesarean
ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ
section)
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกยังไม่ชัดเจนว่า
แตกต่างจากการคลอดทางช่องคลอด
หมายเหตุ

1. ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ ย า methergin ซึ่ ง เป็ น ยาที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม
ergotamines ห้ามให้ในผู้ป่วยที่ได้รับสูตรยาต้านไวรัสที่มียา
protease inhibitor หรือ EFV เนื่องจาก protease inhibitor เป็น
potent CYP3A4 enzyme inhibitors การใช้ยาต้านไวรัสเหล่านี้
ร่วมกับยาในกลุ่ม ergotamines จะท�ำให้เกิดการหดตัวของ
เส้นเลือด vasoconstriction ที่รุนแรง ส่วน EFV อาจเป็นได้ทั้ง
CYP3A4 enzyme inhibitors หรือ inducer ซึ่งอาจท�ำให้ระดับ
ของยา methergin สูงหรือต�ำ่ ลงจนไม่มปี ระสิทธิภาพในการรักษา
หากจ�ำเป็นต้องใช้ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
2. ผู้ป่วยทุกรายที่จะผ่าตัดคลอดแนะน�ำให้ยา AZT 600 mg ครั้ง
เดียว (และยา NVP 200 mg ครั้งเดียว ในกรณีครรภ์เสี่ยงสูง)
อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเริ่มผ่าตัด และควรให้ยาปฏิชีวนะเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน (prophylactic antibiotic) ทุกราย
ด้วย ampicillin หรือ cefazolin
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ตารางที่ 6		 แนวทางการวินจิ ฉัยและดูแลเด็กทีค่ ลอดจากแม่
				 ที่ความเสี่ยงต่างๆ

การดูแลเด็กหลังคลอด
• ให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สลู่ กู ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 3 และติดตามผลข้าง
เคียงของยา
• ให้งดนมแม่โดยเด็ดขาดและกินนมผสม กรมอนามัย
ให้การสนับสนุนนมผสมส�ำหรับทารกทีค่ ลอดจากแม่ทตี่ ดิ
เชื้อเอชไอวีฟรีนาน 18 เดือน
• ห้ามมิให้แม่หรือผู้เลี้ยงเด็กเคี้ยวข้าวเพื่อป้อนให้เด็ก
รับประทาน เนื่องจากมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้
ควรแนะน�ำให้มีจัดหาอาหารที่มีปลอดภัย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะในการเลี้ยงเด็กทารก
• ให้ TMP-SMX prophylaxis (ขนาด TMP 150 mg/m2/day
และ SMX 750 mg/m2/day) รับประทาน 3 วันต่อสัปดาห์
โดยเริ่มยาที่อายุ 4-6 สัปดาห์ และให้ยาต่อเนื่องจนกว่า
จะทราบการวินจิ ฉัยว่าเด็กไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี โดยวิธี PCR
ส�ำหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชวีให้รับประทานยาจนอายุ 1 ปี
(รายละเอียดเพิม่ เติมในแนวทางฯ ฉบับเต็ม: การป้องกัน
และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส)
• ติดตามสถานะการติดเชื้อของทารกที่คลอดจากแม่ที่
ติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็ว โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง
หากเด็กติดเชื้อให้เริ่มยารักษาสูตร AZT + 3TC + LPV/r
โดยเร็วที่สุด หากไม่มียาสามารถใช้ AZT + 3TC + NVP
ไปก่ อ นได้ และเปลี่ ย น NVP เป็ น LPV/r เมื่ อ มี ย า
(รายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางฯ ฉบับเต็ม: การดูแล
รักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี)
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แนวทางการวินจิ ฉัย*@
และดูแลเด็ก

ความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อจากแม่
ความเสีย่ งทัว่ ไป (standard
risk)
• แม่ฝากครรภ์และได้รับ
ยาต้านไวรัส (HAART)
> 4 สัปดาห์ หรือ
• ตรวจพบปริมาณไวรัสใน
กระแสเลือดเมื่อใกล้
คลอด ≤ 50 copies/mL





ความเสี่ยงสูง (high risk)
• แม่ไม่ได้ฝากครรภ์หรือ
กินยาต้านไวรัส ≤ 4
สัปดาห์ก่อนคลอด หรือ
• แม่กินยาไม่สม�่ำเสมอ
หรือ
• ปริมาณไวรัสในกระแส
เลือดเมื่อใกล้คลอด
> 50 copies/mL





ให้ตรวจ HIV DNA PCR
2 ครั้ง ที่ 1 เดือนและ
2-4 เดือน แต่หากผล
เป็นบวก# ให้ตรวจครั้งที่
สองทันที
ให้เด็กกินยา AZT นาน
4 สัปดาห์เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
ให้ตรวจ HIV DNA PCR
3 ครัง้ ที่ 1, 2 และ 4 เดือน
ให้เด็กกินยาต้านไวรัส 3
ตัว (AZT + 3TC + NVP)
ต่อเนือ่ งจนกว่าผลเลือด
ที่อายุ 1 เดือนจะกลับ
มา หากผลเป็นลบ ให้
หยุดยาทั้ง 3 ตัวพร้อม
กัน ซึ่งทารกควรอายุ
ประมาณ 6 สัปดาห์

หมายเหตุ
* แนะน�ำให้เก็บเลือดทารกทุกรายที่คลอดจากแม่ติดเชื้อ
เอชไอวีใส่กระดาษกรองไว้ (dried blood spot) เมื่อ
แรกเกิด (การเจาะจากเส้นเลือดด�ำจะได้ตัวอย่างที่ดีกว่า
หากเจาะจากส้นเท้าต้องมั่นใจว่าได้ปริมาณเลือดที่เพียง
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@

#

พอ ใส่ให้เต็มวงและไม่เค้นเลือด) และส่งเลือดไปที่กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ ร้ อ มการส่ ง ตรวจคั ด กรอง
ไทรอยด์เมื่อแรกเกิด ในกรณีที่เด็กติดเชื้อเอชไอวีจากผล
HIV DNA PCR ที่ 1-2 เดือน หากมีเลือดเก็บไว้ที่แรกเกิด
ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตรวจ DNA PCR เพิ่ม
เติมให้เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์หรือ
ระหว่างคลอด ซึ่งอาจมีผลต่อแผนการรักษาในอนาคต
เด็ ก ที่ เ กิ ด จากแม่ ที่ ติ ด เชื้ อ ทุ ก คนควรได้ รั บ การตรวจ
anti-HIV ทีอ่ ายุ 18 เดือนเสมอ เพือ่ ยืนยันการติดเชือ้ หรือ
ไม่ติดเชื้อ (รายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางฯ ฉบับเต็ม:
การตรวจวินจิ ฉัยการติดเชือ้ เอชไอวีและการตรวจติดตาม
การรักษา)
หากผลเลือดที่ 1 เดือน เป็นบวก ให้ยาต้านไวรัสเพื่อการ
รักษาไปก่อน พร้อมกับเจาะ HIV DNA PCR ซ�ำ้ ครัง้ ทีส่ อง
ทันที เพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย หากผลเป็นบวก 2 ครัง้ ถือว่า
ผู้ป่วย ติดเชื้อและต้องให้การรักษาตามแนวทางเพื่อให้
เกิดความต่อเนือ่ งของการรักษา การเริม่ การรักษาโดยเร็ว
ที่สุดจะส่งผลต่อการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า
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การ ป้ อ งกั น และรั ก ษา

โรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาส
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การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ค�ำแนะน�ำวัณโรค

• ส่งเสมหะเพาะเชือ้ วัณโรคเพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย รวมถึง
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาก่อนเริ่มรักษา
• รักษาวัณโรคที่ไม่ดื้อยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีนาน 6-9
เดือน ยกเว้นทีก่ ระดูก ข้อ และสมอง รักษานาน 12 เดือน
• การรักษาควรอยู่ภายใต้ directly observed therapy
• เริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายที่ก�ำลังรับ
การรักษาวัณโรคโดยพิจารณาจาก

CD4 ≤ 50 cells/mm3 เริม่ ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
เริ่มยาวัณโรค

CD4 > 50 cells/mm3 และอาการวัณโรครุนแรง
เริม่ ภายใน 2 สัปดาห์ ถ้าอาการวัณโรคไม่รนุ แรง
เริ่มระหว่าง 2-8 สัปดาห์หลังเริ่มยาวัณโรค
• กรณีทไี่ ม่มี rifampicin ในสูตรยาวัณโรคให้พจิ ารณาเริม่
สูตรยาต้านไวรัสตามปกติ
• กรณีมี rifampicin ในสูตรยาวัณโรคให้เริ่มสูตรยาต้าน
ไวรัสที่มี EFV เป็นส่วนประกอบ ถ้าไม่สามารถใช้ EFV
ให้ใช้ NVP หรือ RAL ตามล�ำดับ
• หากจ�ำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสที่มี PI ให้ปรับสูตรยา
วัณโรคเป็นสูตรที่ไม่มียา rifampicin
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• โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสยังเป็นปัญหาส�ำคัญของผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีในประเทศไทย แม้อบุ ตั กิ ารณ์ของหลายโรคจะ
ลดลงเนื่องจากผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสได้เร็วขึ้น
• การให้ยา co-trimoxazole เพื่อป้องกัน Pneumocystis
pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์ถือเป็นการให้ยา
ป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ให้ผลคุ้มค่าที่สุด และ
ควรให้ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ ได้แก่
CD4 < 200 cells/mm3 หรือ %CD4 < 14 หรือมี
oropharyngeal candidiasis หรือ มี AIDS-defining
illness (ซึ่งรวมถึงวัณโรค) หรือ เคยเป็น PCP มาก่อน
• การให้ primary prophylaxis ส�ำหรับป้องกัน
cryptococcosis, penicilliosis, histoplasmosis และ
การติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC)
ในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ ขี อ้ บ่งชีน้ นั้ อาจพิจารณาให้
เฉพาะในรายทีไ่ ม่สามารถเริม่ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ได้เร็ว
• ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
แล้วระดับ CD4 เพิ่มสูงขึ้น ในระยะเวลาหนึ่ง (ขึ้นอยู่
กับโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและชนิดของ prophylaxis)
และไม่ ส ามารถวั ด จ� ำ นวนเชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ไ ด้ แ ล้ ว
สามารถหยุดยาป้องกันโรคได้
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โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
ยาหลัก
Tuberculosis Drug susceptible
• 2 HRZE/4-7IR
Isoniazid 5-8 mg/kg
(300 mg) PO วันละครั้ง
Rifampicin 10 mg/kg
(450-600 mg) PO วันละครัง้
Ethambutol 15-20 mg/kg
(800-1,200 mg)
PO วันละครั้ง
Pyrazinamide 20-30 mg/kg
(1,000-2,000 mg)
PO วันละครั้ง

ยาทางเลือก

Second line drug
Streptomycin 15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 mg) IM วันละครั้ง
Kanamycin 15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 mg) IM วันละครั้ง
Amikacin 15 mg/kg (ไม่เกิน 1,000 mg) IM วันละครั้ง
Ethionamide 15 mg/kg (500-750 mg/day) PO แบ่งให้วนั ละ 2-3 ครัง้
Cycloserine 10 mg/kg (500-750 mg/day) PO แบ่งให้วนั ละ 2-3 ครัง้
4-aminosalicylic acid (PAS) 200 mg/kg (8,000-12,000 mg/day) PO แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้
Ofloxacin 600-800 mg/day PO วันละครั้ง
Levofloxacin 500-750 mg/day PO วันละครั้ง
Moxifloxacin 400 mg/day PO วันละครั้ง
(อ่านเพิม่ เติมในแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารรักษาวัณโรคในผูใ้ หญ่ พ.ศ. 2555 ของส�ำนักวัณโรค
กรมควบคุมโรค สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย)
การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ
ไม่มี

การรักษา

ตารางที่ 1		 การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ใหญ่

ค�ำแนะน�ำโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ
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ยาหลัก

การรักษา
ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

ยาทางเลือก
• Itraconazole 400 mg/day PO
นาน 8-10 สัปดาห์

ยาหลัก
Consolidation phase:
• Fluconazole 400-800 mg/day
PO นาน 8-10 สัปดาห์

การรักษา

Candidiasis
ไม่มี
• Oropharyngeal • Clotrimazole oral troches 10 mg • Nystatin oral solution 500,000
candidiasis
อมวันละ 4-5 ครั้ง นาน 7-14 วัน หน่วย หยดในปากวันละ 5 ครั้ง
• Fluconazole 100 mg/day Po
นาน 7-14 วัน
นาน 7-14 วัน
• Itraconazole capsule 100
mg/day PO นาน 7-14 วัน
• Itraconazole oral solution 100
mg/day PO นาน 7-14 วัน
• Amphotericin B 0.3-0.5
mg/kg/day IV นาน 7-14 วัน

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

ยาหลัก

ไม่มี

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

• Trimethoprim-sulfamethoxazole • Clindamycin 600 mg IV ทุก 6 • TMP -SMX
• Dapsone 100
(TMP-SMX) โดยให้ TMP 15-20 ชม. หรือ 900 mg IV ทุก 8 ชม. (80-400 mg หรือ mg PO วันละ
mg/kg/day หรือ SMX 75-100
หรือ 300 mg PO ทุก 6 ชม.
single strength,
ครั้ง
mg/kg/day แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้
หรือ 450 mg PO ทุก 8 ชม. + SS Tablet) PO 2 • Atovaquone
นาน 21 วัน
Primaquine 30 mg PO วันละ เม็ด วันละครั้ง
1,500 mg PO
ครั้ง นาน 21 วัน
วันละครั้ง
• Pentamidine isethionate 3-4
mg/kg วันละครัง้ IV นาน 21 วัน
Cryptococcosis Induction phase:
• Fluconazole
• Itraconazole 200
(cryptococcal • Amphotericin B 0.7-1.0 mg/kg/ • Fluconazole 1,200 mg/day IV 200-400 mg PO mg PO วันละ
meningitis หรือ day IV + fluconazole 800 mg/day หรือ PO นาน 14 วัน
วันละครั้ง
ครั้ง
disseminated)
IV หรือ PO นาน 14 วัน
• Amphotericin B 1.0 mg/kg/day
IV นาน 14 วัน

Pneumocystis
pneumonia
(PCP)

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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• Fluconazole 200 mg/day Po
นาน 14-21 วัน

• Esophageal
candidiasis

ยาทางเลือก

ยาหลัก

การรักษา
ยาทางเลือก

ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

ยาหลัก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

Toxoplasmosis • Pyrimethamine 200 mg
• TMP-SMX (TMP 5-10 mg/kg/day) • Pyrimethamine • Pyrimethamine
PO 1 ครั้ง ตามด้วย 50 mg/day IV or PO วันละ 2 ครั้ง นาน 6 25-50 mg/day
25-50 mg/day
(นน. ≤ 60 kg) หรือ 75 mg/day สัปดาห์
PO วันละครั้ง + PO วันละครั้ง +
(นน. > 60 kg) PO วันละครั้ง + • Pyrimethamine ตามขนาดในยา sulfadiazine
clindamycin 600
sulfadiazine 1,000 mg
หลัก + clindamycin 600 mg
500-1,000 mg
mg PO ทุก 8 ชม.
(นน. ≤ 60 kg) หรือ 1,500 mg
IV หรือ PO ทุก 6 ชั่วโมง
PO วันละ 4 ครั้ง + folinic acid
(นน. > 60 kg) PO วันละ 4 ครั้ง • Pyrimethamine ตามขนาดใน
+ folinic acid
10-25 mg/day
+ folinic acid 10-25 mg/day
ยาหลัก + azithromycin
10-25 mg/day
PO วันละครั้ง
PO วันละครั้ง อย่างน้อย 6
1,000-1,250 mg/day
PO วันละครั้ง
• TMP-SMX SS
สัปดาห์
PO วันละครั้ง
tablet 2 เม็ด PO
วันละครั้ง

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

• Itraconazole capsule 400 mg/day
แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้ นาน 14-21 วัน
• Itraconazole oral solution 400
mg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
นาน 14-21 วัน
• Amphotericin B 0.3-0.5
mg/kg/day IV นาน 14-21 วัน
• Cervicovaginal • Clotrimazole vaginal cream
• Miconazole cream 5 mg/day
candidiasis
5 mg/day หรือ Clotrimazole
หรือ miconazole vaginal
vaginal suppository tablet 100 suppository tablet 100 mg
mg เหน็บวันละครั้ง นาน 3-7 วัน เหน็บวันละครั้ง นาน 7 วัน
หรือจนกระทั่งไม่มีอาการ
• Itraconazole capsule 200
• Fluconazole 200 mg Po ครัง้ เดียว mg/day PO นาน 3 วัน
• Itraconazole oral solution 200
mg/day PO นาน 3 วัน

ยาหลัก

การรักษา

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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ยาหลัก

MAC

CMV

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

การรักษา
ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

ยาทางเลือก

ยาหลัก

เหมือนในกรณีที่ให้
การรักษาทุกประการ

• Ganciclovir 5
mg/kg IV วันละ
ครั้ง
• Ganciclovir
intravitreous
2,000 µg ฉีด 1 ครัง้
ทุก 2-4 สัปดาห์

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ

• Ganciclovir 5 mg/kg ทุก 12 ชม. • Ganciclovir intravitreous 2,000 • Valganciclovir
IV นาน 2-3 สัปดาห์
µg/dose โดยฉีด 1 ครั้งต่อ
900 mg
• Valganciclovir 900 mg PO
สัปดาห์ จนกว่ารอยโรคจะสงบ PO วันละครั้ง
วันละ 2 ครั้ง นาน 2-3 สัปดาห์ • Ganciclovir implant ขนาด 4.5
mg เข้าไปในลูกตา เปลี่ยนทุก
6-8 เดือน
(ใช้รักษาเฉพาะ retinitis)
• Clarithromycin 500 mg PO
• Azithromycin 500 mg PO วัน เหมือนในกรณีที่ให้
วันละ 2 ครั้ง + ethambutol 15
ละครั้ง + ethambutol 15 mg/ การรักษาทุกประการ
mg/kg/day
kg/day
ในกรณีที่อาการรุนแรง ควรใช้ยา
อื่นร่วมด้วย เช่น

ยาหลัก

การรักษา

• Itraconazole 200 mg PO
• Itraconazole 200 • Fluconazole 400
วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน
mg PO วันละ
mg PO วันละ
ตามด้วย 200 mg วันละ 2 ครั้ง ครั้ง
ครั้ง
นาน 14 วัน
• Amphotericin B
0.6-0.7
Consolidation phase
mg/kg/day
• Itraconazole 200 mg PO วันละ • Amphotericin B 0.4-0.5
IV สัปดาห์ละครั้ง
2 ครั้ง เป็นเวลา 10-12 สัปดาห์
mg/kg/day IV วันละครั้ง นาน
10-12 สัปดาห์
• Fluconazole 800 mg PO
วันละครั้งนาน 10-12 สัปดาห์

Penicilliosis/ Induction phase
Histoplasmosis • Amphotericin B
0.6-0.7 mg/kg/day IV

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

การรักษา
Quinolones:
ciprofloxacin 500-750 mg
PO วันละ 2 ครั้ง หรือ
levofloxacin 500 mg
PO วันละครั้ง หรือ
moxifloxacin 400 mg
PO วันละครั้ง ±
amikacin 15 mg/kg IV หรือ IM
วันละครั้ง

ยาหลัก
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ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ
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โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

การป้องกันการเป็นซ�้ำ (secondary prophylaxis)
ไม่มี

ยาหลัก
• Rifampin 10-20 mg/kg/dose (ไม่เกิน 600 mg) รับประทานวันละครั้ง
โดยให้ยา 2 ชนิดนี้ต่อรวมระยะเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 6-9 เดือน
ยกเว้นกรณีเป็นวัณโรคกระดูกและข้อ วัณโรคแพร่กระจายระบบประสาท
หรือวัณโรคชนิด miliary ควรให้ยาอย่างน้อย 12 เดือน
• หากจ�ำเป็นต้องใช้ยา PI ขณะรักษาวัณโรคในช่วง continuation phase
ให้เปลี่ยนยา rifampicin เป็น quinolones ร่วมกับ pyrazinamide หรือ
ethambutol และเพิ่มระยะเวลารักษารวมใหเป็น 12-18 เดือน
• ควรให้ prednisolone 2 mg/kg/day (ไม่เกิน 60 mg) เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์
ร่วมด้วยในกรณีที่เป็นวัณโรคในระบบประสาท วัณโรคปอดชนิด miliary
มีน�้ำในช่องปอด หรือเยื่อหุ้มปอด และ endobronchial TB
Drug-resistant TB (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ)
ควรใช้ยา 3-6 ตัว ซึ่งเชื้อมีความไวต่อยานั้นๆ โดยควรให้ยาอย่างน้อย
18-24 เดือน

การรักษา

ยาทางเลือก

การรักษา
โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
ยาหลัก
ยาทางเลือก
Tuberculosis Drug-susceptible TB
Second-line drug
Intensive phase
• Amikacin 15 mg/kg/dose (ไม่เกิน 1,000 mg)
• INH 10-15 mg/kg/dose (ไม่เกิน 300 mg)
ฉีดเข้ากล้ามหรือทางหลอดเลือดด�ำ วันละครัง้
รับประทานวันละครั้ง ร่วมกับ
• Kanamycin 15 mg/kg/dose (ไม่เกิน 1,000 mg)
• Rifampicin 10-20 mg/kg/dose (ไม่เกิน 600 mg)
ฉีดเข้ากล้ามหรือทางหลอดเลือดด�ำ วันละครัง้
รับประทานวันละครั้ง ร่วมกับ
• Ofloxacin 15-20 mg/kg/dose (ไม่เกิน 800 mg)
• Pyrazinamide 30-40 mg/kg/dose (ไม่เกิน 2,000 mg)
หรือ Levofloxacin 7.5-10 mg/kg/dose
รับประทานวันละครั้งร่วมกับ
(ไม่เกิน 750 mg) รับประทานวันละครั้ง
• Ethambutol 15-20 mg/kg/dose (ไม่เกิน 1,000 mg)
• Ethionamide 15-20 mg/kg/day (ไม่เกิน 1,000 mg)
รับประทานวันละครั้ง
แบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง
• หากจ�ำเป็นต้องใช้ยา PI ขณะรักษาวัณโรค ให้เปลี่ยนยา
• Cycloserine 10-20 mg/kg/day (ไม่เกิน 1,000 mg)
rifampicin เป็น quinolones หรือ aminoglycoside
แบ่งรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง
Continuation phase
• Para-aminosalicylic acid 200-300 mg/ kg/day
• INH 10-15 mg/kg/dose (ไม่เกิน 300 mg) รับประทาน
(ไม่เกิน 10 g) แบ่งรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
วันละครัง้ ร่วมกับ

ตารางที่ 2		 การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ป่วยเด็ก
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หมายเหตุ

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

PCP

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)

ยาทางเลือก

ยาหลัก

ยาทางเลือก

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)

• พิจารณาให้ corticosteroids
เมื่อผู้ป่วยมี PaO2 น้อยกว่า 70 mmHg ที่ room air หรือ alveolar- arterial (A-a) gradient มากกว่า 35 mmHg
ภายใน 72 ชั่วโมงของการรักษา โดยให้ prednisone 1 mg/kg/dose รับประทานวันละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1-5 ตาม
ด้วย 0.5–1 mg/kg/dose รับประทานวันละ 2 ครั้ง ในวันที่ 6-10 และตามด้วย 0.5 mg/kg/dose รับประทานวัน
ละครั้ง ในวันที่ 11-21 หรือ methylprednisolone 1 mg/kg/dose หยดเข้าหลอดเลือดด�ำทุก 6 ชั่วโมงในวันที่
1-7 ตามด้วย 1 mg/kg/dose หยดเข้าหลอดเลือดด�ำวันละ 2 ครั้ง ในวันที่ 8-9 ตามด้วย 0.5 mg/kg/dose หยด
เข้าหลอดเลือดด�ำวันละ 2 ครั้ง ในวันที่ 10-11 และตามด้วย 1 mg/kg/dose หยดเข้าหลอดเลือดด�ำวันละครั้ง ใน
วันที่ 12–16
• ในกรณีแพ้ยา TMP-SMX และไม่มียาที่เป็นตัวเลือกอื่น ให้ท�ำ rapid desensitization

ยาหลัก

การรักษา

• TMP 5 mg/kg • Dapsone
• TMP-SMX โดยให้ TMP 15-20 • Pentamidine isethionate 4
หรือ 150
2 mg/kg
mg/kg/day หรือ SMX 75-100
mg/kg/day วันละครั้งหยดเข้า
2
mg/m /day
รับประทาน
mg/kg/day รับประทานในกรณี
หลอดเลือดด�ำ นาน 60-90
ร่วมกับ SMX
วันละครั้ง
อาการไม่รุนแรง หรือให้ทาง
นาที เมื่อดีขึ้นแล้วอาจให้
750 mg/m2/day (ไม่เกิน 100 mg)
หลอดเลือดด�ำในกรณีอาการ
รับประทานยา dapsone 2
mg/kg/day รับประทานวันละ
(ไม่เกิน TMP 320 หรือ 4 mg/kg
รุนแรง โดยหยดเข้าหลอดเลือด
mg และ SMX
รับประทาน
ด�ำแต่ละครั้งนานกว่า 1 ชม. แบ่ง ครั้ง หรือ atovaquone 30-40
1,600 mg) แบ่ง
สัปดาห์ละครั้ง
ให้วันละ 4 ครั้ง นาน 21 วัน เมื่อ mg/kg/day แบ่งรับประทาน
วันละ 1-2 ครั้งพร้อมอาหาร
ให้วนั ละ 1-2 ครัง้
(ไม่เกิน 200 mg)
อาการดีขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยน
รับประทาน 3 วัน
เป็นยารับประทานได้ และต่อด้วย จนครบ 21 วัน
ต่อสัปดาห์
secondary prophylaxis

ยาหลัก

การรักษา
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การรักษา

ยาหลัก

การรักษา
ยาทางเลือก

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก

• Fluconazole
• Itraconazole
6 mg/kg
5 mg/kg
(ไม่เกิน 200 mg) (ไม่เกิน 200 mg)
รับประทาน
รับประทาน
วันละครั้ง
วันละครั้ง

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก

Candidiasis
• Oropharyngeal • Clotrimazole troches 10 mg อม • Itraconazole (ชนิดน�้ำจะดูดซึม • Fluconazole 3-6 • Itraconazole
candidiasis
วันละ 4-5 ครัง้ หรือ Nystatin 4–6 ดีกว่าชนิดแคปซูล) 2.5
mg/kg (ไม่เกิน
ชนิดน�ำ้ 5 mg/kg
mL อมวันละ 4-5 ครั้ง หรือ
mg/kg/dose รับประทานวันละ 200 mg) ให้
(ไม่เกิน 200 mg)
fluconazole 6–12 mg/kg/dose 2 ครัง้ หรือ ketoconazole 5-10 เฉพาะทีเ่ ป็นกลับ รับประทานวันละ
(ไม่เกิน 400 mg) รับประทาน
mg/kg/day แบ่งรับประทาน
ซ�้ำบ่อยๆ หรือ
ครั้ง ให้เฉพาะที่
วันละครั้ง นาน 7-14 วัน
วันละ 1-2 ครั้ง
รุนแรง
เป็นกลับซ�ำ้ บ่อยๆ
หรือรุนแรง
• Esophageal • Fluconazole 6-12 mg/kg/dose • Amphotericin B 0.3 – 0.7
candidiasis
(ไม่เกิน 600 mg) รับประทาน
mg/kg/dose หยดเข้า
วันละครั้ง หรือ itraconazole 2.5 หลอดเลือดด�ำวันละครั้ง
mg/kg/dose รับประทานวันละ 2
ครัง้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

ยาหลัก
ยาทางเลือก
Cryptococcosis
• Localized
• Fluconazole 12 mg/kg/dose ในวันแรกและตามด้วย 6-12
disease,
mg/kg/dose (ไม่เกิน 600 mg) หยดเข้าหลอดเลือดด�ำหรือ
isolated
รับประทานวันละครัง้ ระยะเวลาของการรักษาขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่ง
pulmonary
ของการติดเชือ้ ความรุนแรง และการตอบสนองต่อการรักษา
disease
• CNS disease, Induction therapy:
Disseminated • Amphotericin B 1-1.5 mg/kg/dose หยดเข้าหลอดเลือดด�ำ
วันละครั้ง ร่วมกับ fluconazole 12 mg/kg/dose ในวันแรก
และตามด้วย 10-12 mg/kg/dose (ไม่เกิน 800 mg) หยด
เข้าหลอดเลือดด�ำ วันละครัง้ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
Consolidation therapy
• Fluconazole 12 mg/kg/dose ในวันแรกและตามด้วย 10-12
mg/kg/dose (ไม่เกิน 800 mg) หยดเข้าหลอดเลือดด�ำหรือ
หยดเข้าหลอดเลือดด�ำหรือรับประทานเป็นเวลาอย่างน้อย 8
สัปดาห์และต่อด้วย secondary prophylaxis

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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การรักษา

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก

การรักษา

ยาหลัก
ยาทางเลือก
• Acquired
• Pyrimethamine 2 mg/kg/dose (ไม่เกิน 50 mg)
CNS ocular
รับประทานวันละครั้ง นาน 3 วัน ตามด้วย 1
หรือ systemic mg/kg/dose (ไม่เกิน 25 mg) รับประทานวันละครั้ง
toxoplasmosis ร่วมกับ sulfadiazine 25-50 mg/kg/dose (ไม่เกิน 1-1.5
g/dose) รับประทานวันละ 4 ครัง้ ร่วมกับ folinic acid
10-25 mg/day รับประทานวันละครัง้ รักษานานประมาณ
6 สัปดาห์หรือมากกว่า ขึน้ อยูก่ บั อาการทางคลินกิ และ
การเปลี่ยนแปลงจากการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
• อาจให้ dexamethasone ในระยะแรก ในกรณีทมี่ ี CSF
protein สูงมาก ( > 1,000 mg/dL) หรือสมองบวมมาก
จนมีผลกดเบียด (ระหว่างที่ให้ยา pyrimethamine
จ�ำเป็นต้องคอยตรวจ CBC เป็นระยะ)

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก
• TMP 5 mg/kg
หรือ 150
mg/m2/day ร่วม
กับ SMX 750
mg/m2/day (ไม่
เกิ น TMP 320
mg และ SMX
1,600 mg) แบ่ง
ให้วนั ละ 1-2 ครัง้
รับประทานทุกวัน
หรือ 3 วันต่อ
สัปดาห์

ยาหลัก
ยาทางเลือก
Toxoplasmosis
• Congenital • Pyrimethamine 2 mg/kg/dose • ในรายที่แพ้ sulfadiazine
• Sulfadiazine
• Clindamycin
toxoplasmosis รับประทานวันละครั้ง นาน 2 วัน สามารถใช้ clindamycin 5-7.5 85 -120 mg/kg/day 20-30 mg/kg/day
ตามด้วย 1 mg/kg/dose
mg/kg/dose (ไม่เกิน 600
แบ่งให้วันละ 2-4 แบ่งให้วันละ 4
รับประทาน วันละครั้ง นาน 2-6 mg/dose) รับประทานวันละ
ครั้ง รับประทาน
ครั้ง รับประทาน
เดือน หลังจากนั้น ให้
4 ครั้งแทน ร่วมกับ
ทุกวัน ร่วมกับ
ทุกวัน ร่วมกับ
1 mg/kg/dose รับประทาน 3 ครัง้
pyrimethamine และ folinic
pyrimethamine
pyrimethamine
ต่อสัปดาห์ ร่วมกับ sulfadiazine acid
1 mg/kg หรือ 15 1 mg/kg
50 mg/kg/dose รั บ ประทาน • TMP 5-10 mg/kg/day หรือ
mg/m2 (ไม่เกิน 25 รับประทานทุกวัน
วัน ละ 2 ครั้ง ร่วมกับ folinic acid SMX 25-50 mg/kg/day หยด mg) รับประทาน
ร่วมกับ folinic
10 mg/day รับประทานในแต่ละ เข้าหลอดเลือดด�ำหรือแบ่ง
ทุกวัน ร่วมกับ
acid 5 mg
ครัง้ ทีใ่ ห้ยา pyrimethamine รักษา รับประทานวันละ 2 ครั้ง
folinic acid 5 mg รับประทานทุก
นาน 12 เดือน
รับประทานทุก
3 วัน
3 วัน

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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ยาหลัก
• Amphotericin B ขนาด 0.7
mg/kg/dose หยดเข้าหลอดเลือด
ด�ำ วันละครัง้ นาน 2 สัปดาห์ (หรือ
นานกว่ากรณีมกี ารติดเชือ้ ทีก่ ระดูก)
ต่อด้วย itraconazole 10 mg/kg/day
แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้ นาน 10 สัปดาห์

การรักษา

ยาทางเลือก

ยาทางเลือก

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก

• Ganciclovir 5
mg/kg/dose ฉีด
เข้าหลอดเลือดด�ำ
วันละครัง้ 5–7 วัน
ต่อสัปดาห์

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก
• Itraconazole
• Fluconazole 6
ขนาด 5 mg/kg
mg/kg
รับประทานวันละ (ไม่เกิน 200 mg)
ครั้ง
รับประทานวันละ
ครั้ง

(MAC) (กรณีไม่ใช่
severe หรือ
disseminated
disease)

รับประทานวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับ
ethambutol 15-25 mg/kg/dose
(ไม่เกิน 2,500 mg) รับประทาน
วันละครั้ง ควรให้ยานานอย่าง
น้อย 1 ปี

Mycobacterium • Clarithromycin 7.5-15
• Azithromycin 10-12
เหมือนยารักษา
avium complex
mg/kg/dose (ไม่เกิน 500 mg/dose) mg/kg/dose (ไม่เกิน 500 mg)

รับประทานวันละครั้ง แทน
clarithromycin

การรักษา

ยาหลัก
• Disseminated • Ganciclovir 5 mg/kg/dose ฉีดเข้า
CMV or CMV หลอดเลือดด�ำทุก 12 ชม. เป็นเวลา
retinitis
2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้
5 mg/kg/dose ฉีดเข้าหลอดเลือด
ด�ำวันละครัง้ 5–7 วันต่อสัปดาห์เพือ่
เป็น secondary prophylaxis

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส

Cytomegalovirus
(CMV)
• Congenital • Ganciclovir 6 mg/kg/dose ฉีดเข้า
CMV
หลอดเลือดด�ำทุก 12 ชม. เป็นเวลา
6 สัปดาห์

Penicilliosis

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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การรักษา
ยาทางเลือก

การป้องกันการเป็นซ�้ำ
(secondary prophylaxis)
ยาหลัก
ยาทางเลือก

CMV retinitis

Penicilliosis/
Histoplasmosis
MAC

การป้องกันทุติยภูมิ

CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
ได้รับ secondary prophylaxis อย่างน้อย 1 ปี
และ CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
CD4 ≥ 100 (ส�ำหรับ penicilliosis) และ ≥ 150
CD4 ≥ 100 (ส�ำหรับ penicilliosis) และ ≥ 150
(ส�ำหรับ histoplasmosis) cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน (ส�ำหรับ histoplasmosis) cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน*
ได้รบั การรักษา MAC อย่างน้อย 12 เดือน ไม่มอี าการของโรค
และ CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
ไม่แนะน�ำ
ได้รับการรักษา CMV retinitis นานกว่า 3-6 เดือน
และ CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 3-6 เดือน

โรคติดเชื้อ
การป้องกันปฐมภูมิ
ฉวยโอกาส
PCP
CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
Toxoplasmosis CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
Cryptococcosis CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน*

ตารางที่ 3		 สรุปเกณฑ์ระดับ CD4 ในการหยุดยาป้องกันการกลับเป็นซ�้ำของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยผู้ใหญ่

ยาหลัก
• Disseminated • เพิ่มยาจากข้างต้น โดยใช้กลุ่ม
diseases
quinolone เช่น ciprofloxacin
10-15 mg/kg/dose (ไม่เกิน 1,500
mg) หยดเข้าหลอดเลือดด�ำหรือ
รับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือ
levofloxacin 500 mg
รับประทานวันละครั้ง หรือ
amikacin 15-30 mg/kg/dose
(ไม่เกิน 1,500 mg) หยดเข้าหลอด
เลือดด�ำวันละครั้ง

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
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< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 500 cells/mm3 หรือ ≥ 15% นาน
กว่า 3 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm3
นานกว่า 3 เดือนทั้งนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสมา
≥ 6 เดือน
< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1 - < 6 ปี: CD4 ≥ 15% นานกว่า 3 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm3
นานกว่า 3 เดือน
ทั้งนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสมา ≥ 6 เดือน

การป้องกันปฐมภูมิ

MAC

Penicilliosis/
Histoplasmosis

การป้องกันทุติยภูมิ

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1 - < 6 ปี: CD4 ≥ 15% นานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ต้องได้
รับยาต้านไวรัสมา ≥ 6 เดือน และได้รับการรักษา TE ครบแล้ว

< 1ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 500 cells/mm3 ≥15% นานกว่า 3 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
(เหมือนเกณฑ์การหยุด primary prophylaxis)

การป้องกันทุติยภูมิ

อายุ ≥ 6 ปี มีระดับ CD4 ≥ 100 cells/mm3 และ undetectable
viral load มานานกว่า - 3 เดือน และได้รับยาป้องกันเชื้อรามา
นานกว่า 12 เดือน
ไม่แนะน�ำ
อายุ ≥ 6 ปี ได้ยา itraconazole รักษามานานกว่า 1 ปีและมี
CD4 ≥ 100 cells/mm3 ส�ำหรับ penicilliosis (และ ≥ 150 cells/mm3
ส�ำหรับ histoplasmosis) นานกว่า 6 เดือน
< 2 ปี: ไม่ให้หยุด
< 2 ปี: ไม่ให้หยุด
3
2-5 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm นานกว่า 3 เดือน 2-5 ปี: CD4 ≥ 200 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
> 6 ปี: CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน > 6 ปี: CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสมา ≥ 6 เดือน
ทั้งนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสมา ≥ 6 เดือน รวมทั้งจะต้องได้รับ
การรักษา MAC มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

โรคติดเชื้อ
การป้องกันปฐมภูมิ
ฉวยโอกาส
Cryptococcosis ไม่แนะน�ำ

Toxoplasmosis

โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
PCP

ตารางที่ 4		 สรุปเกณฑ์ระดับ CD4 ในการหยุดยาป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในเด็ก
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โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
CMV
ไม่แนะน�ำ

การป้องกันปฐมภูมิ

***ในรายที่มี retinitis ควรตรวจตาทุก 3 - 6 เดือน เพื่อสามารถ
วินิจฉัย relapse หรือ immune restoration uveitis ได้อย่าง
รวดเร็ว

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 15% นานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 ≥ 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัสมา ≥ 6 เดือน

การป้องกันทุติยภูมิ

การติ ด เชื้ อ เอชไอวี

การ ป้ อ งกั น
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การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ปัจจุบันมีวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีอยูห่ ลายวิธี เช่น การใช้ยาต้าน
ไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการ
สัมผัสเชือ้ การขริบหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศชาย การคัดกรอง
และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย
เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีต่างๆ เหล่านี้ มี
ความส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการ
เลือกวิธกี ารป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีวธิ ตี า่ งๆ ให้เหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับได้

การป้องกันการติดเชื้อหลังการสัมผัส

(Post-Exposure Prophylaxis หรือ PEP)

การป้องกันการติดเชื้อหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
หรือ PEP แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
- Occupational PEP (oPEP) ส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ซงึ่ สัมผัสเลือดและสิง่ คัดหลัง่ ต่างๆ
ผ่านทางผิวหนัง (เช่น ถูกเข็มต�ำ) ผ่านทางเยื่อบุ
(เช่น กระเซ็นเข้าตา ปาก) หรือผ่านผิวหนังที่ไม่
ปกติ (เช่น มีบาดแผล รอยแตก มีผื่น เป็นต้น)

206

207

- Non-occupational PEP (nPEP) ส�ำหรับการสัมผัส
เลือดและสิ่งคัดหลั่งที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การถูกเข็มต�ำนอกสถาน
พยาบาล และการได้รับบาดเจ็บรวมทั้งถูกคนกัด
เป็นต้น
สิง่ คัดหลัง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการติดเชือ้ ได้ ได้แก่ น�ำ้ อสุจิ
สารคั ด หลั่ ง ในช่ อ งคลอด น�้ำไขสัน หลัง น�้ำในข้อ น�้ำใน
ช่องปอด น�้ำในช่องท้อง น�้ำในช่องหัวใจ น�้ำคร�่ำและหนอง
ส�ำหรับน�้ำมูก น�้ำลาย น�้ำตา เหงื่อ เสมหะ อาเจียน อุจจาระ
และปัสสาวะ โดยทัว่ ไปถือว่ามีจำ� นวนเชือ้ ไม่เพียงพอต่อการ
แพร่สู่ผู้อื่น

แผนภูมิที่ 1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัส
				 เลือด หรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะท�ำงาน
ถูกเข็มหรือของมีคมที่
เปอนเลือด หรือ body ﬂuids
ตำหรือบาด
เลือดหรือ body ﬂuids
กระเซ็นถูกผิวหนังที่ไมปกติ
ไมตองบีบเคนบริเวณที่
สัมผัส ลางดวยน้ำสะอาด
หรือน้ำสบู เช็ดดวย 70%
alcohol หรือ betadine
solution หรือ
5% chlorhexidinegluconate

เลือดหรือ body ﬂuids
กระเซ็นเขาปาก

ลางตาดวยน้ำสะอาด
หรือ 0.9% NSS
มากๆ

บวนปากและกลั้วคอ
ดวยน้ำสะอาด หรือ
0.9% NSS

แจงผูบังคับบัญชา หรือผูรับผิดชอบ
ซักประวัติรายละเอียดของการสัมผัส
และบันทึกหลักฐาน

เจาะเลือดบุคลากร
เพื่อตรวจ anti-HIV
ภายใน 24 ชม.
หลังสัมผัส

ปรึกษาแพทยผูดูแลผูปวย
เพื่อขอทราบรายละเอียด
source และตรวจ anti-HIV
ของ source ในกรณีที่
ยังไมทราบสถานะ

ประเมินความเสี่ยง
และใหคำแนะนำ

source มีผล
anti-HIV -ve

ไมทราบวา source
ติดเชื้อ HIV หรือไม
หรือไมทราบ source

source มีผล
anti-HIV +ve
และบุคลากรที่สัมผัส
มีความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อ HIV

ไมตองให oPEP
และไมตองติดตาม
บุคลากรที่สัมผัส
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เลือดหรือ body ﬂuids
กระเซ็นเขาตา

ไมใช

source มีความเสี่ยง
สูงตอการติดเชื้อ
HIV หรือเลือด หรือ
body ﬂuids ที่สัมผัส
นาจะเปนของ
ผูติดเชื้อ HIV
209

ใช

พิจารณาให oPEP
โดยเลือกสูตร
ยาตานไวรัสตาม
ตารางที่ 4
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P

P

HIV-PCR or viral load
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
P

6

P

P

-

P

P

Baseline

-

-

4

P

2

P

3

P

2

P

เมื่อมีอาการบ่งชี้

ระหว่างการกินยา

การติดตาม

-

-

-

-

-

P

1 เดือน

บุคลากรทางการแพทย์

5

5

P

-

P

-

-

P

3 เดือน

- ไม่ต้องตรวจ anti-HIV ใน source หากเป็น known HIV+ve case
- ในกรณี source มี HCV infection อาจจะมี delay seroconversion ได้ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตรวจ anti-HIV
		 ซ�้ำที่ 12 เดือน เพิ่ม
- การใช้ผล anti-HIV ของ source มาตัดสินใจว่าจะให้ผู้สัมผัสเชื้อรับ oPEP หรือไม่ ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป
		 โดยอาจพิจารณาเริ่ม oPEP ไปก่อนหากไม่แน่ใจ
2
ตรวจ anti-HIV และ HIV-PCR หรือ viral load เมื่อมีอาการหรืออาการแสดง ที่สงสัย acute HIV infection เช่น ไข้
ต่อมน�้ำเหลืองโต ผื่น
3
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผื่น
4
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดง ที่สงสัย acute hepatitis B infection
5
พิจารณาตรวจที่ 3 เดือน และ 6 เดือน ในกรณีที่ source มี HBV และ/หรือ HCV infection
6
ในกรณีที่เคยตรวจมาก่อน และทราบว่าผลเป็นบวก อาจจะพิจารณาไม่ส่งตรวจซ�้ำ
1

-

P

Anti-HIV (rapid test)1
CBC, Cr, SGPT

Source

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 1		 การประเมินพื้นฐานก่อนให้ oPEP และการประเมินติดตามหลังให้ oPEP
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ระดับของความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV และการแนะน�ำ nPEP ลักษณะกิจกรรมตามระดับของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
2.2 ในกรณีมีเพศสัมพันธ์ทางปาก เยื่อบุช่องปากมีรอยโรค
เป็นแผล หรือมีเหงือกอักเสบ
2.3 มีการสัมผัสเลือดซึ่งมองเห็นได้
2.4 มีโรคที่ท�ำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศหรือมีโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ
3. ชนิดของการสัมผัสที่ไม่มีความเสี่ยง  ไม่ต้องให้ nPEP • การจูบแบบปิดปาก (อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เป็นการจูบแบบ
เปิดปากและมีแผลในปากหรือมีเลือดออกจากเหงือก)
• การสัมผัสปากต่อปากโดยไม่มกี ารบาดเจ็บต่อเยือ่ บุ เช่น การกูช้ พี
โดยใช้ปากต่อปาก
• การกัดหรือถูกคนกัดโดยไม่มีเลือดออก
• การถูกเข็มต�ำ หรือของมีคมบาดนอกสถานพยาบาลโดยเป็นเข็ม
ตัน (เช่น เข็มทีใ่ ช้สกั ผิวหนัง หรือ lancet ทีใ่ ช้ตรวจน�ำ้ ตาลในเลือด)
และเข็มหรือของมีคมนั้นไม่ได้มีการสัมผัสเลือดใหม่ๆ
• การช่วยผูอ้ นื่ ส�ำเร็จความใคร่โดยไม่มกี ารแตกของผิวหนังหรือไม่มี
การสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง

ระดับของความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV และการแนะน�ำ nPEP ลักษณะกิจกรรมตามระดับของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
1. ชนิดของการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง  แนะน�ำให้ nPEP • การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและทางช่องคลอดทั้งเป็นฝ่าย
รับและฝ่ายรุกโดยไม่ใช้ถงุ ยางหรือถุงยางแตก รวมกรณีถกู ข่มขืน
และการมีเพศสัมพันธ์กับหญิง/ชายบริการทางเพศ การใช้เข็ม
ฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
• การได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ ถูกเข็มกลวงต�ำนอกสถานพยาบาล ถูก
คนกัดหรือประสบอุบัติเหตุที่มีการสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง
ที่มีโอกาสแพร่เชื้อเอชไอวีสูง
2. ชนิดของการสัมผัสทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ กว่าข้อ 1.  พิจารณา • การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้องคชาติกบั ปากไม่วา่ จะเป็นฝ่ายรับหรือ
ให้ nPEP เป็นรายๆ ไป
ฝ่ายรุก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการหลั่งน�้ำอสุจิ
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และควรพิจารณาให้ • การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากกับช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับ
nPEP ได้แก่
หรือฝ่ายรุก
2.1 แหล่งสัมผัสทราบว่าติดเชื้อ HIV และมีปริมาณเชื้อ HIV • การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากกับทวารหนักไม่ว่าเป็นฝ่ายรับหรือ
ในเลือด > 1,500 copies/mL
ฝ่ายรุก

ตารางที่ 2		 ข้อพิจารณาในการให้ nPEP แบ่งตามชนิดของการสัมผัส
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ระหว่างการกินยา
Baseline
เมื่อมีอาการบ่งชี้

ผู้สัมผัสเชื้อ

9

P

P
-

1 เดือน

การติดตาม

-

P
9
P

6

P
-

6

P
-

3 เดือน

หาก identify source ได้ ให้ตรวจ anti-HIV, VDRL หรือ RPR และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ตาม
อาการ การใช้ผล anti-HIV ของ source มาตัดสินใจว่าจะให้ผู้สัมผัสเชื้อรับ nPEP หรือไม่ ให้พิจารณาเป็นรายๆ
ไป โดยอาจพิจารณาเริ่ม nPEP ไปก่อนหากไม่แน่ใจ
ตรวจ anti-HIV ที่ 12 เดือนในกรณี source มี HCV infection เพราะอาจมี delay seroconversion ได้
ตรวจ anti-HIV และ HIV-PCR หรือ viral load เมื่อมีอาการหรืออาการแสดง ที่สงสัย acute HIV infection เช่น ไข้
ต่อมน�้ำเหลืองโต ผื่น
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผื่น
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดง ที่สงสัย acute hepatitis B infection
พิจารณาตรวจที่ 3 เดือน และ 6 เดือน ในกรณีที่ source มี HBV และ/หรือ HCV infection
ในกรณีที่เคยตรวจมาก่อน และทราบว่าผลเป็นบวก อาจจะพิจารณาไม่ส่งตรวจซ�้ำ
ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ นอกเหนือจาก VDRL หรือ RPR ตามอาการ
กรณีผลตรวจครั้งก่อนหน้านี้เป็นลบ

2

Anti-HIV (rapid test)
CBC, Cr, SGPT
HIV-PCR or viral load
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
VDRL or RPR
Pregnancy test
(for child-bearing age female)

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ1

ตารางที่ 3		 การประเมินพื้นฐานก่อนให้ nPEP และการประเมินติดตามหลังให้ nPEP
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ในผู้ที่มี Cr clearance < 60 mL/min

กรณีมี AZT 300 mg BID แทน TDF ในสูตร A หรือ B
ปัญหาไต

* บุคลากรทีส่ มั ผัสทุกราย ควรติดต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีโ่ รงพยาบาลได้กำ� หนดให้เป็นแพทย์ทปี่ รึกษากรณีทมี่ กี ารสัมผัสจากการท�ำงานภายใน 3 วัน
** การสัง่ ยาอืน่ ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น กรณี source patient มีปญ
ั หาหรือสงสัยว่าจะมีปญ
ั หา drug-resistant HIV ให้ปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ที่โรงพยาบาลได้ก�ำหนดให้เป็นแพทย์ที่ปรึกษากรณีที่มีการสัมผัสจากการท�ำงาน

ห้ามใช้ EFV ร่วมกับยากลุ่ม ergotamine เช่น cafergot
และต้องแนะน�ำไม่ให้ผสู้ มั ผัสเชือ้ ใช้ยาหรือซือ้ ยาแก้ปวด
ไมเกรนเอง

สูตร TDF 300 mg + 3TC 300 mg OD + • Raltegravir 400mg BID
ทางเลือก หรือ
• EFV 600 mg OD
TDF 300 mg + FTC 200 mg OD

สูตร TDF 300 mg + 3TC 300 mg OD + • Rilpivirine 25 mg OD
ห้ามใช้ boosted PI เช่น ATV/r หรือ LPV/r ร่วมกับยา
แนะน�ำ หรือ
และ/หรือ
กลุม่ ergotamine เช่น cafergot และต้องแนะน�ำไม่ให้
TDF 300 mg + FTC 200 mg OD • ATV/r 300/100 mg OD ผู้สมั ผัสเชื้อใช้ยาหรือซื้อยาแก้ปวดไมเกรนเอง
และ/หรือ
• LPV/r 400/100 mg BID

สูตรยาต้านไวรัส**

หมายเหตุ

การเลือกสูตรยาต้านไวรัสส�ำหรับ oPEP และ nPEP
ให้พิจารณาโดยใช้ข้อมูลของ source เท่าที่จะหาได้ หาก
source เป็น known HIV +ve case ให้พิจารณาสูตรยาต้าน
ไวรัสที่ source ได้รับอยู่ ผล VL ล่าสุด และผล resistance
testing (หากมี)
ใน source ที่ไม่มีผล VL หรือมี detectable VL หาก
source ได้รับ NNRTI-based regimen อยู่ พิจารณาให้ TDF
+ 3TC หรือ FTC + boosted PI หาก source ได้รับ PI-based
regimen อยู่และมีประวัติ NNRTI resistance พิจารณาให้
TDF + 3TC หรือ FTC + raltegravir (ดูขนาดยาในตารางที่ 4)
ใน source ที่มี undetectable VL หรือกรณีไม่มีข้อมูล
source ให้พิจารณาสูตรยาตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4		 สูตรยาต้านไวรัสส�ำหรับ oPEP* และ nPEP

สูตรยาต้านไวรัสส�ำหรับ oPEP และ nPEP

การเริม่ ยาต้านไวรัสหลังสัมผัสและระยะเวลาในการให้ยา
ให้เริม่ ยาต้านไวรัสโดยเร็วทีส่ ดุ หลังสัมผัส โดยแนะน�ำ
ให้ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังสัมผัส และไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลัง
สัมผัส (ในกรณีที่สัมผัสมาเกิน 72 ชั่วโมง และแพทย์ผู้ดูแล
เบื้ องต้ น เห็ น ว่ า มี ค วามจ� ำ เป็น ในการให้ยา หรือ ผู้สัมผัส
ประสงค์จะรับยาต้านไวรัสหลังได้รบั ค�ำแนะน�ำแล้ว ให้ปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลได้ก�ำหนดให้เป็นแพทย์ที่
ปรึกษากรณีทมี่ กี ารสัมผัสจากการท�ำงาน) โดยให้เป็นเวลา 28
วัน

การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส

(Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP)

การใช้ยาต้านไวรัสส�ำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อ
การป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure
Prophylaxis หรือ PrEP) มีประสิทธิผลในการป้องกันการติด
เชือ้ เอชไอวีได้ตงั้ แต่ 44% ในชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย 49%
ในผู้ใช้ยาแบบฉีดเข้าเส้น และ 62-75% ในชายและหญิงรัก
ต่างเพศ ทัง้ นี้ ความสม�ำ่ เสมอในการกินยาเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดส�ำหรับประสิทธิผลของ PrEP โดยพบประสิทธิผลสูงได้
ถึง 92% หากมีการกินยาอย่างสม�่ำเสมอ
ในขณะนี้บริการ PrEP ยังไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิการ
รักษาพยาบาลใด ผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับ PrEP เพื่อการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี อาจขอรับบริการได้
จากสถานพยาบาลต่างๆ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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ตารางที่ 5		 ข้อแนะน�ำในการเลือกผูท้ เี่ หมาะสมกับการได้รบั
				 PrEP โดยพิจารณาตามลักษณะความเสี่ยงต่อ
				 การติดเชื้อเอชไอวี
PrEP เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
สูงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น
o Sero-negative partner ใน serodiscordant couples ที่
คู่ก�ำลังรอเริ่มยาต้านไวรัสอยู่ หรือคู่ก�ำลังรอให้ VL ใน
เลือดลดต�่ำลงจนตรวจไม่พบหลังเริ่มยา หรือคู่ไม่ยอม
ใช้ถุงยางอนามัย
o ผูท้ มี่ กั มาขอรับบริการ post-exposure prophylaxis อยู่
เป็นประจ�ำโดยไม่สามารถลดพฤติกรรมเสีย่ งได้หลังได้
รับค�ำปรึกษาแนะน�ำ
o ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
o ชายหรือหญิงที่ท�ำงานบริการทางเพศ
o ผูใ้ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดทีก่ ำ� ลังฉีดอยูห่ รือฉีดครัง้ สุดท้าย
ภายใน 3 เดือน
o ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด และหรือมีเพศ
สัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
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ตารางที่ 6		 ข้อแนะน�ำการให้ยา PrEP และการติดตามผู้ใช้
				 PrEP
ข้อแนะน�ำ
• ตรวจ anti-HIV และประเมินอาการของ
acute HIV infection หากไม่แน่ใจควรตรวจ
nucleic acid testing หรือนัดกลับมาตรวจ
anti-HIV ซ�้ำ จนแน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อ
เอชไอวีแน่นอนก่อนเริ่มยา
• ตรวจ Cr และค�ำนวณ Cr clearance โดย
ไม่ควรเริม่ ยาในผูท้ ี่ calculated Cr clearance
≤60 mL/min (Cockroft-Gault formula)
• ซักประวัติการได้รับวัคซีน HBV และตรวจ
HBsAg และ anti-HBs ควรแนะน�ำให้ฉีด
วัคซีน HBV หากพบว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกัน
หรือรักษา หากพบว่ามีการติดเชื้ออยู่
• ส�ำหรับผู้หญิง ตรวจ urine pregnancy test
ไม่ควรให้ PrEP ในผูท้ ตี่ งั้ ครรภ์อยู่ มีแผนจะ
ตั้งครรภ์ หรือก�ำลังให้นมบุตร
• ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ให้การรักษาตามเหมาะสม
การให้ยา PrEP • ยา PrEP ที่แนะน�ำได้แก่ ยา FTC/TDF
และติดตาม
200/300mg กินวันละ 1 เม็ด โดยให้สงั่ จ่าย
ผู้ใช้ PrEP
ในปริมาณทีเ่ พียงพอส�ำหรับใช้ไม่เกิน 3 เดือน
• แนะน�ำการใช้รว่ มกับการลดพฤติกรรมเสีย่ ง
การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย เมื่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ์
ทุกครั้ง นอกจากนี้ ในผู ้ ใช้ ย าให้ แ นะน� ำ
การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาใหม่ทุกครั้ง

ระยะเวลา

ระยะเวลา
ก่อนเริ่มยา
PrEP
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การหยุดยา
PrEP

ข้อแนะน�ำ
รวมถึงการให้การรักษาผู้ติดเฮโรอีนโดยวิธี
Methadone Maintenance Treatment (MMT)
• ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยทุก 2-3 เดือน และ
รีบปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทันทีหากทราบว่าติด
เชือ้ เพือ่ พิจารณาการดูแลทีเ่ หมาะสมต่อไป
• ตรวจ Cr เมื่อได้ยาครบ 3 เดือน หากปกติ
สามารถตรวจหลังจากนั้นทุก 6 เดือน
• ส�ำหรับผู้หญิง ตรวจ urine pregnancy test
ก่อนให้ยาต่อทุกครั้ง
• ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ทีม่ ารับยาต่อ และให้การรักษาตามเหมาะสม
• สามารถหยุดยา PrEP ได้กรณีมผี ลข้างเคียง
จากการใช้ยา PrEP หรือเมื่อประเมินแล้ว
ไม่มีความเสี่ยงทั้งจากเพศสัมพันธ์และจาก
การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดมาอย่างน้อย 4
สัปดาห์แล้ว เช่น ไม่มีคู่เพศสัมพันธ์ หยุด
ฉีดยาเสพติด เป็นต้น และให้สง่ เสริมการลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อไปในระยะยาว
• ให้ตรวจ anti-HIV ก่อนหยุดยา PrEP หาก
พบว่าติดเชื้อให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและ
ส่งต่อสูร่ ะบบการดูแลรักษาทันที หากพบว่า
ไม่ติดเชื้อให้หยุดยา PrEP ได้ โดยให้กลับ
มาตรวจ anti-HIV หากมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก
• หากพบว่ามี active hepatitis B ก่อนเริ่มยา
PrEP ให้พิจารณาให้การรักษา hepatitis B
ต่อด้วย
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การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
(Male circumcision)

การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายช่วยลดโอกาส
การติดเชือ้ เอชไอวีในชาย จากคูเ่ พศสัมพันธ์หญิงทีต่ ดิ เชือ้ เอช
ไอวีร้อยละ 51-60 นอกจากนั้นการขริบฯ ยังช่วยลดความ
เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะในเด็กทารก การป่วยเป็น
มะเร็งองคชาต และการติดเชื้อ HSV-2 และ HPV อย่างไร
ก็ตามปัจจุบันการขริบฯ เพื่อการป้องกันโรคยังไม่อยู่ในชุด
สิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพ การขริบฯ ใน
เด็กทารกแรกเกิดท�ำง่ายกว่าและมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า
การท�ำในเด็กโตหรือผู้ใหญ่
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การคัดกรองและรักษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

o โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งที่มีอาการและไม่มี
อาการ เช่น ซิฟิลิส หนองใน เพิ่มโอกาสการรับ
และถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้
o โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ห ลายชนิ ด มั ก ไม่ มี
อาการ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการตรวจคัดกรองโดย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด
Gram’s stain, Wet Smear หรือ nucleic acid
amplification test
o บริการ “ดูแลรักษา” โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่
มีอาการ สามารถเข้าถึงได้ที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลทุกแห่ง
o บริการ “คัดกรอง” โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้
ที่ยังไม่มีอาการของโรค สามารถเข้าถึงได้ในโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลน�ำร่อง ส�ำหรับผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย ชายหรือหญิงทีใ่ ห้บริการทาง
เพศ วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น
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