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ค�ำน�ำ
การพั ฒ นาแนวทางการดู แ ลรั ก ษาและการพั ฒ นา
องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพใช้ เ ป็ น แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง ทุก 2 ปี โดยมีแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ในปี 2535 เป็นฉบับแรก และ ฉบับทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ระบบสาธารณสุขด้านเอชไอวีของประเทศไทยมากที่สุด คือ
ฉบับปี 2545 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ “ยุคยาต้านเอชไอวี”
ซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยสามารถผลิตยาต้านเอชไอวี 3 ชนิด
ในเม็ดเดียวได้และราคาถูกลง มีผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯ สามารถเข้าถึง
การดูแลรักษาได้เพิ่มขึ้น และแนวทางฯ ฉบับที่เป็นการเริม่
มุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ของประเทศ คือ ฉบับปี 2557
ซึ่ ง สาระส� ำ คั ญ คื อ การเริ่ ม ยาต้ า นเอชไอวี ที่ ทุ ก ระดั บ ของ
เม็ดเลือดขาว CD4 หรือหมายถึงการรักษาทันทีเมือ่ ตรวจพบ
การติดเชื้อ ซึ่งเป็นการผสมผสานการรักษาและการป้องกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ ห้ มี
ความครอบคลุมถึงประโยชน์ของการใช้ผลของการรักษาด้วย
ยาต้านเอชไอวีเพือ่ การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีสคู่ สู่ มั ผัส
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับ
สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เครือข่ายวิชาการ และ
เครือข่ายภาคประชาชน ได้จัดท�ำแนวทางการตรวจรักษา
และป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ฉบับปี 2563/2564 ฉบับพกพา
โดยเรียบเรียงเนือ้ หาส�ำคัญให้มคี วามกระชับ ศึกษาเข้าใจได้งา่ ย
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มีเอกสารวิชาการส�ำหรับการปฏิบัติ
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TMP-SMX Trimethoprim/sulfamethoxazole
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HAV
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Hepatitis B vaccine

HPV

Human papillomavirus vaccine

MMR

Measles, mumps, rubella vaccine

PCV

Pneumococcal conjugate vaccine

PPSV-23,
PS-23

23-valent pneumococcal polysaccharide
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VZV

Varicella-zoster virus vaccine

อื่นๆ
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Alanine aminotransferase
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Acute retroviral syndrome
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Complete blood count
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Cluster of Differentiation
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Cytomegalovirus
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Directly observed therapy

DST

Drug susceptibility testing
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Fasting blood sugar

GCT

Glucose challenge test

HAV

Hepatitis A virus

HBV

Hepatitis B virus
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HDL

High-density lipoprotein

HPV

Human papillomavirus
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Interferon-gamma release assay
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Integrase strand transfer inhibitor
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line probe assay

LDL

Low-density lipoprotein

MAC

Mycobacterium avium complex

NTD

Neural tube defect

NTM

Nontuberculous mycobacteria

OGTT

Oral glucose tolerance test

PCP

Pneumocystis jirovecii pneumonia

PCR

Polymerase chain reaction

PEP

Post-Exposure Prophylaxis

อื่นๆ
PrEP

Pre-Exposure Prophylaxis

TB

Tuberculosis

TPT

Tuberculosis preventive therapy

TST
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UA
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VDRL

Venereal disease research laboratory test

VL

Viral load

ค�ำแนะน�ำการใช้ยา
Contraindicated

ห้ามใช้ร่วมกัน

Do not coadminister ไม่ควรใช้ร่วมกัน
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บทที่

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
และการตรวจติดตามการรักษา

ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
1. กระบวนการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีตอ้ งปฏิบตั ติ าม
แนวทาง 5C ขององค์การอนามัยโลก คือ Consent,
Counseling, Confidential, Correct Test Result       
และ Connection to Care
2. การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่และเด็ก          
ทีม่ อี ายุตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป
 หน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมแนะน�ำให้เริม่ ด้วยชุดตรวจ
รุ่นที่ 4 ซึ่งตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี      
ต่อเชือ้ เอชไอวี เพือ่ ประสิทธิภาพในการตรวจวินจิ ฉัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน
3. กรณีตรวจตามแผนภูมทิ   ี่ 1.1 แล้วผลการตรวจในตัวอย่าง
ที่ส่งตรวจครั้งแรกเป็น สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)  
หากประเมินว่าผูร้ บั บริการอาจติดเชือ้ เอชไอวีระยะเฉียบพลัน
(อยูใ่ นดุลพินจิ ของแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษา)
a) ควรด�ำเนินการส่งตรวจเพิ่มด้วยวิธี qualitative
NAT หรือ หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นสมควร       
ให้สง่ ตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV VL) เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจในการให้ยาต้านเอชไอวี หรือ
b) กรณียังไม่สามารถวินิจฉัยได้ ให้ตรวจแอนติบอดี          
ต่อเชื้อเอชไอวีซ�้ำในอีก 2 สัปดาห์
1

4. กรณีหญิงตัง้ ครรภ์คลอดฉุกเฉินและไม่มผี ลตรวจเอชไอวี
มาก่อน
 ให้ตรวจโดยชุดตรวจอย่างเร็ว (rapid test) รุน่ ที่ 4
หรือรุ่นที่ 3 ก็ได้ และ
 รายงานผลตรวจเบือ้ งต้นให้แพทย์ทราบ เพือ่ ด�ำเนิน       
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และ
 ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจมี ป ฏิ กิ ริ ย า (reactive)              
ให้พจิ ารณาให้ยาต้านเอชไอวีเพือ่ การป้องกันทารก
จากการติดเชือ้ จากแม่ในขณะคลอดตามรายละเอียด
บทที่ 4 และ
 ต้องน�ำตัวอย่างเลือดเข้าสูก่ ระบวนการตรวจปกติ
อีกครัง้ อย่างรวดเร็ว และรายงานให้แพทย์ทราบ
ผลสรุปอีกครั้งหนึ่ง
5. การตรวจวินจิ ฉัยทารกทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี        
ว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ให้ใช้วิธีตรวจ HIV DNA PCR
ตามแผนภูมิที่ 1.3 แนวปฏิบัติในการส่งตรวจ HIV DNA
PCR ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 เดือน (บทที่ 3) โดยการ
ส่ ง ตรวจซ�้ ำ ครั้ ง ที่ ส องในกรณี ที่ ผ ลการตรวจครั้ ง แรก   
เป็นบวก ต้องส่งตรวจด้วยวิธตี รวจเดิมทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
แห่งเดิม
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แผนภูมิที่ 1.1 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทาง       
ห้องปฏิบัติการส�ำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
โดยใช้ชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีเป็น             
ชุดตรวจกรองที่ 1

3

หมายเหตุ
(1)
A1 หมายถึง ชุดตรวจกรองที่ 1 ต้องเป็นชุดตรวจหาการ         
ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีต่อเชื้อ
ในชุดตรวจเดียวกัน (4th generation) และ มีความไวสูงสุด
(2)
A2 หมายถึง ชุดตรวจกรองที่ 2 อาจเป็นชุดตรวจหาการ        
ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีต่อเชื้อ
ในชุดตรวจเดียวกัน หรือตรวจ ได้เฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียว
ก็ได้และต้องมีแอนติเจนส�ำหรับตรวจหาแอนติบอดีแตกต่าง
จาก A1 และ A3 และมีความจ�ำเพาะสูงกว่าชุดตรวจกรองที่ 1 (A1)
(3)
A3 หมายถึง ชุดตรวจกรองที่ 3 ต้องเป็นชุดตรวจหาการ          
ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจได้เฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียวและ
ต้องมีแอนติเจนส�ำหรับตรวจหาแอนติบอดี แตกต่างจาก A1
และ A2 และมีความจ�ำเพาะสูงกว่าชุดตรวจกรองที่ 2 (A2)
(4)
กรณีผลบวก (positive) ให้รายงานผลตรวจให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง
แล้วตรวจสอบประวัติ หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือ
ตรวจเป็นครัง้ แรก (newly diagnosed) ควรแนะน�ำให้เจาะเลือด
ตัวอย่างที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยใช้ชุดตรวจกรองเดิม
อย่างน้อย 1 วิธี
(5)
การรายงานผลสรุปผลไม่ได้ (inconclusive) ให้ติดตาม        
ผู้รับบริการมาตรวจซ�้ำที่ 2 สัปดาห์ โดยทดสอบใหม่ตาม
ล�ำดับขัน้ ตอน A1, A2 และ A3 เช่นเดิม หากผลการตรวจเป็น         
“สรุปผลไม่ได้” เหมือนเดิมให้สรุปผล ยังไม่พบการติดเชือ้ เอชไอวี
(6)
หากประเมินว่าผู้รับบริการอาจติดเชื้ออยู่ใน window
period สามารถส่งตรวจเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้น กับดุลพินิจ
ของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยอาจส่งตรวจเพิ่มด้วยวิธีการ
qualitative NAT ส�ำหรับการวินจิ ฉัยรายบุคคล หรือส่งตรวจ
หาปริมาณไวรัส (HIV VL) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับ
ให้ผรู้ บั บริการได้รบั การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีอย่างรวดเร็ว
4

แผนภูมิที่ 1.2 แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทาง
ห้องปฏิบัติการส�ำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป
โดยใช้ชดุ ตรวจทีต่ รวจได้เฉพาะแอนติบอดีเป็นชุดตรวจกรองที่ 1
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หมายเหตุ
(1)
A1, A2 และ A3 หมายถึง ชุดตรวจกรองที่ 1, 2 และ 3          
ตามล�ำดับ โดยเป็นชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถ
ตรวจได้เฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียว และ ต้องมีแอนติเจน
ส�ำหรับตรวจหาแอนติบอดีแตกต่างกันใน A1, A2 และ A3
โดยชุดตรวจ A1 มีความไวสูงสุด และชุดตรวจ A2 และ A3
มีความจ�ำเพาะสูงขึ้นตามล�ำดับ
(2)
ในกรณีผลบวก (positive) ให้รายงานผลตรวจให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง
แล้วตรวจสอบประวัติ หากพบว่าเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือ
ตรวจเป็นครัง้ แรก (newly diagnosed) ควรแนะน�ำให้เจาะเลือด
ตัวอย่างที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยใช้ชุดตรวจกรองเดิม
อย่างน้อย 1 วิธี
(3)
การรายงานผลสรุปผลไม่ได้ (inconclusive) ให้ติดตาม           
ผูร้ บั บริการตรวจซ�ำ้ ที่ 2 สัปดาห์ โดยทดสอบใหม่ ตามล�ำดับขัน้ ตอน
A1, A2 และ A3 เช่นเดิม หาก ผลการตรวจเป็น “สรุปผลไม่ได้”
เหมือนเดิม ให้สรุปผล “ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี”
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7

ชุดตรวจ
กรองที่ 1
(A1)
(ชุดเดียว)

ห้องปฏิบัติการรายงานผล/แนวทางด�ำเนินการต่อ

ผลการตรวจให้ผลเป็นเกิดปฏิกิริยา หรือบวก  ท�ำการตรวจตัวอย่างเดิมซ�้ำด้วยชุดตรวจที่แตกต่างกันอีก 2 ชุดตรวจ
(Reactive, A1+)
โดยทีช่ ดุ ตรวจทัง้ หมด ต้องมีความแตกต่างกันของโปรตีนของตัวเชือ้ ทีใ่ ช้
ในชุดตรวจ (antigen) เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดในเรือ่ งของปฏิกริ ยิ าข้าม
ยังสรุปผลไม่ได้
กลุม่ (cross-reactivity) ของชุดตรวจกรองที่ 1

ให้ผลไม่เกิดปฏิกริ ยิ า หรือลบ (Non-Reactive, A1-)  รายงาน “HIV Ag/Ab Negative” ในกรณีใช้การตรวจในแผนภูมทิ ี่ 1.1 หรือ
สรุปผลเป็น “ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี”  รายงาน “Anti-HIV Negative” ในกรณีใช้การตรวจในแผนภูมทิ ี่ 1.2

ผลการตรวจ

ตารางที่ 1.1 แนวทางการสรุปผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีส�ำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป
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ผลการตรวจ
ห้องปฏิบัติการรายงานผล/แนวทางด�ำเนินการต่อ
ทั้งสามชุด
ให้ผลเป็นเกิดปฏิกริ ยิ า หรือบวก (Reactive) ตรงกัน  รายงานผลเป็น “Anti-HIV Positive”
ตรวจกรอง สรุปผลเป็น “ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี”
 ควรแนะน�ำให้สง่ ตัวอย่างที่ 2 เพือ่ ป้องกันการสลับคนหรือสลับตัวอย่าง
(A1, A2 และ
หรือสลับผลการตรวจ
A3) โดยที่
ผลการตรวจในชุดตรวจ A1 และ A2 ขัดแย้งกัน  รายงานผลเป็น “Inconclusive” และในการรายงานผลต้องระบุให้มี
ทั้งสามชุด
(A1+, A2-)
การส่งตรวจซ�ำ้ ในตัวอย่างใหม่อกี 2 สัปดาห์
ตรวจท�ำโดย
 หากตรวจซ�ำ้ ผลการตรวจยังเป็น “Inconclusive” ให้รายงานผลเป็น
ห้องปฏิบัติ สรุปผลเป็น “สรุปผลไม่ได้”
“Inconclusive” และให้สรุปผลการตรวจครัง้ นีเ้ ป็น “ตรวจไม่พบการ
การเดียวกัน ผลการตรวจในชุดตรวจกรองที่ 3 ให้ผลขัดแย้ง          ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ” โดยต้ อ งท� ำ การแนบผลการตรวจทั้ ง สองครั้ ง                   
กับผลการตรวจในชุดตรวจกรองที่ 1 และ 2            เพือ่ ประกอบการพิจารณาของแพทย์ผรู้ กั ษาต่อไป
(A1+, A2+, A3-)
สรุปผลเป็น “สรุปผลไม่ได้”

ตารางที่ 1.1 แนวทางการสรุปผลการตรวจวินจิ ฉัยการติดเชือ้ เอชไอวีสำ� หรับผูใ้ หญ่และเด็กทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 24 เดือนขึน้ ไป (ต่อ)
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การเก็บบันทึกการรายงานผลตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ต้องมีมาตรการที่ท�ำให้เชื่อมั่นว่าผลการตรวจจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการใช้ผลการตรวจนี้ และ
ต้องบันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยต้องระบุผลให้ชัดเจนในส่วนของการรายงานผลการตรวจเป็นตัวอักษร
และในห้องปฏิบัติการต้องสามารถตรวจสอบกลับได้ และ
มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชุดตรวจอย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ Lot ของการผลิต วันหมดอายุ และผลการตรวจ เป็นต้น
การรายงานผลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีและการสรุปผลการตรวจขึน้ อยูก่ บั ใช้แผนภูมกิ ารตรวจแบบใด สามารถดูได้ในตารางที่ 1.1

ใช้แนวทาง ผลการตรวจในตัวอย่างที่ส่งตรวจครั้งแรกเป็น  หากประเมินว่าผู้รับบริการอาจติดเชื้ออยู่ใน window period
การตรวจหา “สรุปผลไม่ได้”
ควรด�ำเนินการส่งตรวจเพิ่มด้วยวิธีการ qualitative NAT หรือ
การติดเชื้อ
หากแพทย์
พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้สง่ การตรวจหาปริมาณไวรัส

เอชไอวีใน
(HIV VL) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ยาต้านเอชไอวี หรือ
แผนภูมทิ ี่ 1.1
อาจใช้การติดตามผู้รับบริการมาตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ�้ำ
(A1 เป็น       
ในอีก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษา
ชุดตรวจกรอง
รุน่ ที่ 4)
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เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการกระท�ำโดยบุคคล (human error) ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่มีมาตรการในการป้องกัน         
การเจาะเลือดสลับคน การสลับตัวอย่างระหว่างขนส่งหรือขณะตรวจวิเคราะห์ หรือสลับผลการตรวจโดยห้องปฏิบัติการต้องรายงาน
ผลการตรวจในตัวอย่างที่ 1 โดยไม่จำ� เป็นต้องรอให้มตี วั อย่างที่ 2 แต่ให้ใส่คำ� แนะน�ำว่า “แนะน�ำให้สง่ ตัวอย่างที่ 2 เพือ่ ป้องกันการสลับคน”
ไปพร้อมกับการแจ้งผลการตรวจตัวอย่างที่ 1 ในกรณีรายงานผลการตรวจเป็นบวก (Anti-HIV Positive)
 การเจาะเลือดซ�ำ้ และส่งตัวอย่างที่ 2 ให้ทำ� การตรวจด้วยชุดตรวจใดชุดตรวจหนึง่ เพียงชุดเดียว และ การด�ำเนินการเจาะเลือดตัวอย่างที่ 2
อาจด�ำเนินการไปพร้อมกับการส่งตรวจหาจ�ำนวน CD4 เพือ่ ประหยัดเวลาและจ�ำนวนครัง้ ทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ยเอดส์ตอ้ งมารับบริการทีส่ ถานบริการ

ค�ำแนะน�ำการเจาะเลือดตัวอย่างที่ 2

ตารางที่ 1.1 แนวทางการสรุปผลการตรวจวินจิ ฉัยการติดเชือ้ เอชไอวีสำ� หรับผูใ้ หญ่และเด็กทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 24 เดือนขึน้ ไป (ต่อ)
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กรณีหญิงตัง้ ครรภ์  ให้ใช้การตรวจโดยชุดตรวจอย่างเร็ว (rapid test) รุน่ ที่ 4 หรือ รุน่ ที่ 3 ได้ และรายงานผลเบือ้ งต้นของชุดตรวจกรองที่ 1       
คลอดฉุกเฉินและ
ให้แพทย์ทราบ เพื่อด�ำเนินการดูแลหญิงตั้งครรภ์
ไม่มีผลตรวจ
กรณี
ทผี่ ลการตรวจ “มีปฏิกริ ยิ า” (reactive) ในชุดตรวจกรองที่ 1 ให้พจิ ารณารับยาต้านเอชไอวีเพือ่ การป้องกันทารก

เอชไอวีมาก่อน
จากการติดเชื้อจากแม่ในขณะคลอดตามรายละเอียดบทที่ 4 และ
 ต้องน�ำตัวอย่างเลือดเข้าสูก่ ระบวนการตรวจปกติอกี ครัง้ อย่างรวดเร็วและรายงานผลให้แพทย์ทราบผลสรุปอีกครัง้ หนึง่
กรณีหลังการ
 แม้ระหว่างตัง้ ครรภ์จนถึงคลอดผลการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีเป็น “ลบ” แต่หากประเมินได้วา่ หญิงตัง้ ครรภ์นนั้ อาจ       
คลอดบุตร
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงระหว่างคลอด หรือ ช่วงให้นมบุตร ให้ท�ำการตรวจซ�้ำทั้งในหญิงตั้งครรภ์และบุตร       
เพือ่ ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อหลังคลอดบุตร

กรณีหญิงตัง้ ครรภ์  ใช้แนวทางตามแผนภูมิ 1.1 และ 1.2
มาฝากครรภ์ปกติ  ตรวจหญิงตั้งครรภ์รวมทั้งสามี เมื่อแรกรับและอายุครรภ์ได้ 32 สัปดาห์
 กรณีให้ผลบวกให้พิจารณารับยาต้านเอชไอวีเพื่อการป้องกันทารกจากการติดเชื้อจากแม่ ในขณะคลอดตาม                
รายละเอียดบทที่ 4

ตารางที่ 1.2 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์

การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีซำ�้ (HIV retesting)
ตารางที่ 1.3 การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ�้ำ (retesting)
หากผลตรวจครั้งแรกให้ “สรุปผลไม่ได้” แนะน�ำให้ติดตาม

ผ

การเกิดผลบวกปลอม
(false positive)

ร
ส

ผลตรวจซ�้ำจะเปลี่ยนจาก
“สรุปผลไม่ได้” เป็น “ผลลบ”

มี ส ารบางอย่ า งในร่ า งกายผู ้ รั บ ผลตรวจซ�้ำจะให้ผล
บริการที่มีปฏิกริยาข้ามกลุ่มกับ   เหมือนเดิม คือ “สรุปผล
ชุ ด ตรวจ (cross Reactivity) ไม่ได้” เหมือนเดิม
ท�ำให้เกิดผลบวกปลอม (false
positive)

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ไม่แนะน�ำให้ตรวจหาการติดเชื้อ
หากจ�ำเป็นต้องตรวจ           
หากผลการตรวจไม่สอดคล้องกับการตรวจ
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ร
เ
ค
ผ

”

           

กรณีผลตรวจครั้งแรกสรุปผลไม่ได้
ผู้รับบริการมาตรวจซ�้ำที่ 2 สัปดาห์ เพื่อค้นหา ดังนี้
รายงานผลเป็น “HIV Ag/Ab Negative” หรือ “Anti-HIV Negative”
สรุปผล “ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี”
รายงานผลเป็น “สรุปผลไม่ได้” และให้สรุปผลการตรวจครั้งนี้            
เป็น “ตรวจไม่พบการติดเชือ้ เอชไอวี” กรณีใช้ชดุ ตรวจด้วยเครือ่ งทีม่ ี         
ค่า Signal/cutoff (S/CO) ratio ให้รายงานค่าทัง้ สองครัง้ แนบไปกับ
ผลการตรวจเพือ่ ประกอบการพิจารณาของแพทย์ผรู้ กั ษาต่อไป

ในผู้ที่รับยาต้านเอชไอวีแล้ว
เอชไอวีในผู้ที่รับยาต้านเอชไอวีอยู่
ให้ระมัดระวังในการแปลผล
ครัง้ ก่อน ให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนการแปลผล
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แผนภูมิที่ 1.3 แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 24 เดือน
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หมายเหตุ
(1)
ในกรณีไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของแม่ สามารถ  
ใช้วิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี เพื่อช่วยใน         
การวินจิ ฉัย หากผลการตรวจไม่มปี ฏิกริ ยิ าแสดงว่าเด็กไม่ตดิ เชือ้
แต่หากผลการตรวจมีปฏิกริ ยิ าและเด็กมีอายุตำ�่ กว่า 24 เดือน
ให้ท�ำการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงด้วยวิธี DNA PCR ต่อไป
(2)
วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงโดยวิธี DNA PCR หรือ NAT
(nucleic acid amplification testing) เชิงคุณภาพมีหลายวิธี
ผูใ้ ช้ควรศึกษาวิธกี ารแปลผลให้เข้าใจก่อนน�ำไปใช้ในการวินจิ ฉัย
(3)
เมื่อท�ำการตรวจเด็กอายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เฉพาะเด็กที่คลอด
จากแม่ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) ผลการตรวจ DNA PCR
เมือ่ เป็นทารกอายุ 0 - 7 วัน จะไม่นำ � “ผลลบ” มานับจ�ำนวนครัง้
(4)
เด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ (high risk) ได้แก่ VL ของ
แม่ใกล้คลอด > 50 copies/mL แม่ไม่ได้กินยา หรือ กินยา
ไม่สม�ำ่ เสมอ หรือ กินยาต่อเนือ่ งน้อยกว่า 12 สัปดาห์ เด็กกิน
นมแม่ที่ติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน
(5)
เด็กมีความเสี่ยงทั่วไป (standard risk) ได้แก่ VL ของแม่       
ใกล้คลอด ≤ 50 copies/mL แม่กินยาสูตร 3 ตัว และกินยา
สม�่ำเสมอ และกินยาต่อเนื่องมากกว่า 12 สัปดาห์
(6)
เด็กทุกรายทีร่ ายงานผลการติดเชือ้ เอชไอวีจากการตรวจ DNA
PCR ให้ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ�้ำอีกครั้ง เมื่อเด็ก
มีอายุ 18 - 24 เดือนขึน้ ไป* เพือ่ เป็นหลักฐานด้านการวินจิ ฉัย
และการรักษา แล้วไม่ว่าผลการตรวจแอนติบอดีจะเป็นบวก
หรือลบให้คงการรักษาเด็กด้วยยาต้านเอชไอวีต่อไป
(7)
เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้เด็ก
ได้รบั ยาต้านเอชไอวี และให้ตรวจแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวีซำ�้
อีกครั้งเมื่อเด็กมีอายุ 18 - 24 เดือนขึ้นไป* เพื่อเป็นหลักฐาน
ด้ า นการวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา แล้ ว ไม่ ว ่ า ผลการตรวจ
แอนติบอดีจะเป็นบวกหรือลบให้คงการรักษาเด็กด้วยยา        
ต้านเอชไอวีต่อไป
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

หากเป็นเด็กอายุ 24 เดือนขึ้นไป ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับ
แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีตามแผนภูมิที่
1.1 หรือ 1.2
เด็กอายุ 12 - 24 เดือน ที่ผลการตรวจ Anti-HIV เป็นบวก
หากสงสัยว่ามีการติดเชือ้ เอชไอวี และยังไม่เคยได้รบั การตรวจ
HIV DNA PCR มาก่อน ให้สง่ ตรวจ HIV DNA PCR เพือ่ ยืนยัน
การวินิจฉัย ถ้าผล PCR เป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อ ให้ท�ำการ
รักษาโดยเร็ว ถ้าผลเป็นลบให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจด้วยชุดตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวีดว้ ยน�ำ้ ยา
ที่มีแอนติเจนต่างกัน 3 วิธี และให้ผลมีปฏิกิริยาทั้ง 3 วิธี            
รวมทั้งมีการตรวจซ�้ำด้วยเลือดครั้งที่ 2 หากเป็นการตรวจ       
ครั้งแรกหรือยังไม่มีอาการตามดุลยพินิจของแพทย์
กรณีที่ผล PCR ได้ผลบวก 2 ครั้งและเด็กได้รับยาสม�่ำเสมอ
แต่ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ เอชไอวีแล้วได้ผล “ไม่มปี ฏิกริ ยิ า”
ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนการแปลผลว่า “ไม่ติดเชื้อเอชไอวี” ควรตรวจสอบว่า      
เด็กไม่ได้กินนมแม่มาแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์

*   เนื่องจากปัจจุบันชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีความไว      
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สามารถตรวจปริมาณแอนติบอดีในระดับ  
ต�่ำ  ๆ ได้ ดังนั้นแอนติบอดีของแม่ที่ยังค้างในเลือดของลูก       
ถึงแม้จะมีระดับต�ำ ่ แต่อาจให้ผลบวกกับชุดตรวจในปัจจุบนั นีไ้ ด้
จนเด็กมีอายุ 18 – 24 เดือน

17

18

อายุเด็ก
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของทารกจากแม่
ที่ควรส่ง
เสีย่ งสูง (high risk)
เสีย่ งทัว่ ไป (standard risk)
ตัวอย่างตรวจ
แรกคลอด
PCR แรกคลอด
(อายุเด็ก ≤ 7 วัน)
1 เดือน
PCR ที่ 1 เดือน*
PCR ที่ 1 เดือน
**
2 เดือน
PCR ที่ 2 เดือน
PCR ที่ 2 หรือ 4 เดือน
4 เดือน
PCR ที่ 4 เดือน
การแปลผล หาก PCR แรกคลอด ได้ผลลบ แสดงว่า เด็กไม่ได้ตดิ เชื้อตั้งแต่
ระยะในครรภ์ แต่ยงั สรุปไม่ได้วา่ ติดเชือ้ ระหว่างการคลอดหรือ
ไม่  ให้ตรวจติดตามการติดเชือ้ ในเด็กต่อ ที่ PCR ทีอ่ ายุ 1 เดือน

ตารางที่ 1.4 การแปลผล PCR ในทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่
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 * PCR ทีอ่ ายุ 1 เดือน เป็น ลบ ควรตรวจ PCR ซ�ำ้ ทีอ่ ายุ 2 เดือน  PCR ที่อายุ 1 เดือน เป็น ลบ ควรตรวจ PCR ซ�้ำครั้งที่ 2
 ** ถ้าผลเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง และเด็กอายุน้อยกว่า 4 เดือน   ที่อายุ 2 หรือ 4 เดือน
ให้ตรวจ PCR ซ�้ำ  เมื่อทารกอายุ > 4 เดือน หากผล               ถ้าผลเป็นลบทัง้ 2 ครัง้ ร่วมกับเด็กไม่มอี าการแสดงของการ
การตรวจเป็นลบ ให้วนิ จิ ฉัยเบือ้ งต้นว่า “ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี” และ ติดเชือ้ เอชไอวี ให้แปลผลวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นว่า “ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี”
ให้ตรวจซ�ำ้ ด้วยการตรวจแอนติบอดีเมือ่ อายุ 18-24 เดือนขึน้ ไป และ ให้ตรวจซ�้ำด้วยการตรวจแอนติบอดีเมื่ออายุ 18-24
เพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย หากเด็กไม่ตดิ เชือ้ การตรวจแอนติบอดี เดือนขึน้ ไปเพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย หากเด็กไม่ตดิ เชือ้ การตรวจ
ต่อเอชไอวีจะให้ผลลบ
แอนติบอดีต่อเอชไอวีจะ ให้ผลลบ
หาก PCR ครั้งใดครั้งหนึ่ง ได้ผลบวก แสดงว่าเด็กน่าจะติดเชื้อให้ส่งตรวจซ�้ำทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่ตามเด็กได้ โดยให้ดู       
การแปลผลตามแผนภูมิที่ 1.3
กรณีที่สรุปรายงานผล เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจ DNA PCR ให้ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ�้ำอีกครั้งเมื่อเด็ก
อายุ 18-24 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานด้านการรักษา แล้วไม่ว่าผลการตรวจแอนติบอดีจะเป็นบวกหรือลบ ให้คงการรักษาเด็ก
ด้วยยาต้านเอชไอวีต่อไป
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ส่งตรวจ VL ในเดือนที่ 3 - 6 และ 12 หลังเริ่มยาต้านเอชไอวีในปีแรก
ส่งตรวจ VL ในเดือนที่ 3 หลังปรับเปลี่ยนยาต้านเอชไอวีจากสูตรที่ดื้อยา
ส่งตรวจ VL อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อติดตามการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
การรายงานผลการตรวจ VL มีรูปแบบเป็น copies/mL (หรือ IU/mL) และ Log10 equivalence

การรายงานผล
การตรวจ HIV VL
วิธีเก็บเลือด
 ให้ประสานกับหน่วยบริการรับตรวจ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและขนาดหลอดเลือด
ส่งตรวจ HIV VL  ต้องใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA หรือ ACD โดยปริมาณตัวอย่างเลือดกับสารกันเลือดแข็งต้องได้ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดไว้
 ควรเก็บแยกพลาสมาอย่างน้อย 2 หลอด เนือ่ งจากอาจต้องมีการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีดอื้ ยาต้านเอชไอวีตอ่ ไป และจ�ำนวน           
ในแต่ละหลอดต้องไม่น้อยกว่า 1 มล.
การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ HIV VL
เจาะเก็บด้วย
Whole blood
ที่อุณหภูมิ 2 - 25 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
หลอดปราศจาก ปัน่ แยกพลาสมาด้วยเครือ่ งปัน่ ด้วยแรงเหวีย่ ง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ควรปั่นแยกพลาสมาภายใน 6
เชื้อชนิดสารกัน 800 – 1,600 g นาน 20 นาที
ชั่วโมงหลังจากเจาะเลือด
เลือดแข็ง EDTA

การส่งตรวจ
HIV VL

ตารางที่ 1.5 แนวทางการส่งตรวจและรายงานผลการตรวจ HIV VL
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 ห้องปฏิบัติการควรมีการวางแผนการเก็บรักษาตัวอย่างพลาสมาที่ส่งตรวจ HIV VL เพิ่มอีก 1 หลอด เก็บแช่แข็งไว้
ล่วงหน้าส�ำหรับการตรวจหา HIV DR หากผลการส่งตรวจ HIV VL > 1,000 copies/mL (ดูรายละเอียดในแผนภูมทิ ี่ 1.4)

ข้อควรระวัง

 ผลการตรวจ HIV VL ใช้เพือ่ การติดตามประเมินผลการดูแลรักษา แต่อาจน�ำไปใช้เพือ่ ช่วยวินจิ ฉัยการติดเชือ้ เอชไอวี
ในระยะเฉียบพลันตามดุลยพินจิ ของแพทย์

ต้องท�ำในตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 (biosafety น�ำส่งที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศา
น�ำส่งภายใน 5 วัน
cabinet class II) และใช้หลอดดูดพลาสติก เซลเซียส หรือแช่แข็งที่ -20 องศา
ชนิดปราศจากเอนไซม์นิวคลีเอส (DNase/ เซลเซียส และขนส่งด้วยน�้ำแข็งแห้ง
RNase Free) ใช้หลอดดูด (transfer pipette)
ใส่หลอดพลาสติกแบบฝาเกลียวชนิด polypropylene screw-cap ซึง่ ปราศจากเอนไซม์
นิวคลีเอส (DNase/RNase Free)

การแยกตัวอย่าง
พลาสมา

เจาะเก็บด้วยหลอด ปั่นแยกพลาสมาด้วยเครื่องปั่น
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Plasma
ด้วยแรงเหวี่ยง 800 – 1,600 g นาน 20 นาที
หรือเก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็น อุณหภูมิ 2 - 8 น�ำส่งภายใน 5 วัน
Preparation
องศาเซลเซียส
Tube (PPT)

ตารางที่ 1.6 แนวทางการส่งตรวจหาการดือ้ ต่อยาต้านเอชไอวี
ข้อบ่งชี้การ
ส่งตรวจหาการดื้อ
ต่อยาต้านเอชไอวี

 หลังจากได้รบั การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีแล้ว
เมื่ อ แพทย์ ผู ้ ท� ำ การรั ก ษาประเมิ น หรือ
สงสัยว่าจะเกิดเชือ้ ดือ้ ต่อยาต้านเอชไอวี
o ควรเจาะเลือดขณะทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ยั ง รั บ ประทานยาสู ต รนั้ น อยู ่ อ ย่ า ง        
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ หรือ
o ส่งตรวจทันทีหลังจากผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
หยุดยาสูตรนั้นหรือหยุดยาไม่เกิน 4
สัปดาห์
ถ้
า
ผู
 ต้ ดิ เชือ้ หยุดยาเกิน 4 สัปดาห์ไม่ควร          
ส่งตรวจ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะไม่พบ
เชื้อดื้อยา

การเจาะและ
 ควรใช้ตวั อย่างเดียวกับการตรวจ HIV VL
จัดเก็บเลือด
และต้องมีผลการตรวจ HIV VL > 1,000             
เพื่อตรวจหาเชื้อดื้อ
copies/mL ซึง่ เก็บแช่แข็งไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ต่อยาต้าน
แผนภูมทิ ี่ 1.4
เอชไอวี
หากไม่
สามารถใช้ตวั อย่างเดียวกับทีต่ รวจ

HIV VL ได้และจ�ำเป็นต้องเจาะเลือดใหม่
ตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจต้องใช้สารกัน
เลื อ ดแข็ ง ชนิด EDTA หรือ ACD โดย
ปริมาณตัวอย่างเลือดกับสารกันเลือดแข็ง
ต้องได้สดั ส่วนตามทีก่ ำ� หนดไว้
 ควรประสานกับหน่วยบริการรับตรวจ
เพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชนิ ด และขนาด
หลอดเลือด
การขนส่ง
ตัวอย่างเลือด
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 ใช้แนวทางเดียวกับการเก็บตัวอย่างและ        
การขนส่งตัวอย่าง HIV VL

แผนภูมทิ ี่ 1.4 แนวทางการเก็บตัวอย่างเพือ่ ส่งตรวจหาการ           
ดื้อต่อยาต้านเอชไอวี

หมายเหตุ
(1)
ในแต่ละหลอดต้องมีพลาสมาอย่างน้อย 1 มล. และปั่นแยก
ด้วยเทคนิคปลอดเชือ้ โดยพลาสมาเก็บในหลอดทีเ่ ป็น RNAse
free tube
(2)
ต้องเก็บไว้ในตู้แช่แข็งภายใต้อุณหภูมิอย่างน้อย –20 องศา
เซลเซียส (ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่เก็บน�้ำยา
หรือเก็บตัวอย่างตรวจในห้องปฏิบัติการ)
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ตารางที่ 1.7 แนวทางการเก็บและจัดส่งตัวอย่าง
การทดสอบ

หลักการ

ชนิด
ตัวอย่างตรวจ

Anti-HIV
testing

EIA /CMIA/ECIA,
agglutination test,
immunochromato
graphy

Clotted blood

HIV testing(1)

Nucleic acid
amplification
testing (NAT)

EDTA blood

Flow cytometry
Point Of Care
Testing (POCT)

EDTA fresh whole
blood

CD4 count

(1)
(2)
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Serum หรือ EDTA
plasma
EDTA plasma
Dried blood spot

เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถส่งตรวจโดยไม่เสียค่า
การแพทย์ทงั้ 12 เขต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การขนส่งต้องจัดให้มีการบรรจุในหีบห่อที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

      

ย

      ส�ำหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี
ปริมาณ
ตัวอย่าง
5 มล.
1 มล.
2-3 มล.
1 มล.

การขนส่ง
ตัวอย่างตรวจ(2)

การเก็บรักษา
ตัวอย่างตรวจ
ณ ห้องปฏิบัติการ

น�ำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4-8 ºC นาน 7 วัน
24 ชม. ทีอ่ ณุ หภูมิ 18-25 ºC
น�ำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 4-8 ºC นาน 3 วัน
24 ชม. ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 18-25 ºC
หยดเลือดสด หรือเลือด
18-25 ºC นาน 7 วัน
จากหลอด EDTA ลงบน
กระดาษซับโดยตรง ผึง่ ให้
แห้ง สามารถจัดส่งตัวอย่าง
ตรวจ ผ่านระบบไปรษณีย์
ตามที่หน่วยบริการก�ำหนด
ภายใน 1 สัปดาห์

2-3 มล.

น�ำส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 18-25 ºC นาน 2 วัน
48 ชม. ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 18-25 ºC
ตามที่หน่วยบริการก�ำหนด

ใช้จ่ายได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์                 
และห้องปฏิบตั กิ ารไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ของการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อ
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ตารางที่ 1.7 แนวทางการเก็บและจัดส่งตัวอย่าง
การทดสอบ

หลักการ

HIV-1 viral load Real-time nucleic
testing
acid amplification

ชนิด
ตัวอย่างตรวจ
EDTA หรือ ACD
blood

EDTA หรือ
ACD plasma

PPT EDTA gel
(หลอดชนิดเจล)

Drug
resistance
testing*
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Genotypic
Sequencing

ใช้ตัวอย่างพลาสมา
ชนิดเดียวกับทีส่ ง่ ตรวจ
หาปริมาณไวรัส
(HIV-1 viral load)

ส�ำหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับเอชไอวี (ต่อ)
ปริมาณ
ตัวอย่าง

การขนส่ง
ตัวอย่างตรวจ(2)

6-9 มล.

น�ำส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน
6 ชม. หรือ เก็บไว้ที่ 18-25 ºC
รอน�ำส่งห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชม. (ระยะเวลาขึน้
กับค�ำแนะน�ำของชุดน�ำ้ ยา)

จ�ำนวน 2 หลอด
หลอดละ 1.5 มล.
(อีกหนึ่งหลอด
เก็บไว้เพื่อรอ
ส่งตรวจยีนดือ้ ยา)

พลาสมายังไม่แช่แข็งให้
ขนส่งที่อุณหภูมิ 4-8 ºC
น�ำส่งห้องปฏิบัติการ
ภายใน 72 ชม. หรือ
พลาสมาที่แช่แข็งให้ขนส่ง
โดยใช้น�้ำแข็งแห้ง

6-9 มล.

ปริมาณ
อย่างน้อย
1.0 มล.

การเก็บรักษา
ตัวอย่างตรวจ
ณ ห้องปฏิบัติการ

ปั่นพลาสมาเก็บที่
อุณหภูมิ -20 ºC
หรือเก็บที่ -70 ºC
หากผลการส่งตรวจ
VL > 1,000
copies/mL และ
ผูป้ ว่ ยกินยาสม�ำ่ เสมอ
ปัน่ หลอดตัวอย่างทีแ่ รงเหวีย่ ง แนะน�ำส่งตรวจหา
ยีนดือ้ ยาต้านเอชไอวี
1,100 g นาน 20 นาที
ภายใน 1 เดือน
แล้วเก็บที่ 18-25 ºC ให้
น�ำส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายใน
24 ชม. หรือเก็บรักษาไว้
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
น�ำส่งได้ภายใน 5 วัน
* พลาสมาที่เก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิ -20 ºC และ
น�ำส่งโดยอุณหภูมิ แบบ
แช่แข็ง โดยใช้ Dry Ice

เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
-20 ºC หรือเก็บที่
-70 ºC นาน 30 วัน
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บทที่
การดูแลรักษาผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
 เริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีที่ทุกจ�ำนวน CD4
โดยการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในขณะที่มี CD4 สูง         
มีประโยชน์ในการลดโรคทีเ่ ป็น serious AIDS-related
และ serious non-AIDS related และการรักษา       
ยังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเพศสัมพันธ์
สู
 ต รยาต้ า นเอชไอวี ที่ แ นะน� ำ เป็ น สู ต รแรก ได้ แ ก่      
(TAF หรือ TDF) + (3TC หรือ FTC) + DTG แนะน�ำ
เป็น fixed dose combination ที่เรียกว่า TLD คือ
tenofovir/lamivudine/dolutegravir
กรณี
ทยี่ งั ไม่มยี า DTG ใน รพ.หรือ ผูต้ ดิ เชือ้ ไม่สามารถ

กินยา DTG ได้ พิจารณาเลือก EFV หรือ RPV แทน
 สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะน�ำเป็นสูตรทางเลือก ได้แก่
ABC + 3TC หรือ AZT + 3TC ร่วมกับ DTG หรือ EFV
หรือ RPV (ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ ดูคำ� แนะน�ำในบทที่ 4)
 กรณีปริมาณ HIV Viral load undetectable ติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 ปี และ CD4 > 350 cells/mm3 ไม่จำ� เป็น
ต้องตรวจ CD4
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ั หาผลข้างเคียงทางระบบประสาทจาก EFV
 กรณีมปี ญ
ให้พิจารณาลดขนาดยา EFV จาก 600 มก./วัน      
เป็น 400 มก./วัน หรือเปลีย่ นเป็น NNRTIs อืน่ ได้แก่ RPV
กรณี
ใช้ RPV ก่อนเริ่มยา ควรตรวจปริมาณ HIV VL

ถ้า VL > 500,000 copies/mL ไม่ควรใช้เนื่องจาก
จะมีความเสี่ยงต่อการรักษาล้มเหลว
 กรณีที่ไม่สามารถตรวจ HIV VL ก่อนเริ่ม RPV อาจ
พิจารณาใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ CD4 > 350 cells/mm3
 ผูท้ กี่ ำ� ลังได้รบั TDF ควรตรวจติดตามการท�ำงานของไต
โดยติดตาม eGFR ทุก 6 เดือน และ UA ปีละ 1 ครั้ง
กรณีที่มี CrCl < 50 มล./นาที ให้พิจารณาปรับเป็น
TAF หรือ ปรับลดขนาดยา TDF
 ในผูท้ รี่ บั ยาต้านเอชไอวีและกินยาสม�ำ่ เสมอ ไม่จำ� เป็น
ต้องนัดบ่อยครั้ง แนะน�ำให้นัดติดตาม ทุก 3-6 เดือน
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การเตรียมตัวผู้ติดเชื้อ  ต้องเตรียมผู้ติดเชื้อให้พร้อมกับการต้องกินยาตลอดชีวิต (ประเด็นส�ำคัญมาก)
เพื่อเริ่มยาต้านเอชไอวี  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องทราบถึงความส�ำคัญของการมาติดตามการรักษาอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง
 ค�ำนึงถึงทางเลือกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีที่ไม่เลือกการกินยาเป็นสิทธิของผู้ป่วย
การซักประวัติก่อน
 ความเสี่ยงของการได้รับเชื้อดื้อยาผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือการใช้สารเสพติดทางหลอดเลือดด�ำ
เริ่มยาต้านเอชไอวี
 ประวัตโิ รคร่วมเพือ่ หลีกเลีย่ งปฏิกริ ยิ าระหว่างยาหรือการปรับขนาดยาตามความเหมาะสม เช่น ประวัตโิ รคติดเชือ้
ฉวยโอกาส โรคทางจิตเวช
 ประวัติเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร อาหารเสริม หรือการรักษาทางเลือก ควรซักประวัติทุกครั้งที่มารับการรักษา
 ประวัติยาที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำ หรือยาที่ใช้ในการรักษาอยู่ รวมถึงการใช้สารเสพติด
 ประวัติการดื้อยา หรือผลการตรวจการดื้อยา
 ประวัติผู้ดูแล/ผู้ให้การสนับสนุนในการกินยา เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ดูแล
 ประวัติเพิ่มเติมในกรณีที่สงสัยการดื้อยามาก่อน ได้แก่ ประวัติการกินยาต้านเอชไอวีเดิม การได้ยาป้องกัน        
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ประวัติการดื้อยาหรือผลการตรวจการดื้อยา ความสม�ำ่ เสมอในการกินยา
จ�ำนวน CD4 ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา

การประเมินผู้ติดเชื้อเอชไอวีก่อนเริ่มยาต้านเอชไอวี
ตารางที่ 2.1 การเตรียมตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีส�ำหรับการเริ่มยาต้านเอชไอวีและประเด็นซักประวัติ

ตารางที่ 2.2 การประเมินและติดตามการดูแลรักษาผู้ติด
การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ
ประวัติการเจ็บป่วย
และประวัติโรคร่วม
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เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก


แนะน�ำ
ในปีแรก


ประวัติครอบครัว



ประวัติยาที่ใช้ร่วม





ประวัติวัคซีน





ประวัติเพศสัมพันธ์





การเปิดเผยผลเลือด และสถานะ
เอชไอวีแก่คู่หรือแก่ลูก





การวางแผนครอบครัว





วิถชี วี ติ ปัจจุบนั (current lifestyle)
ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่   
การกินอาหาร การใช้สารเสพติด
การออกก�ำลังกาย





อาชีพ





สิทธิการรักษา





       

ใน

       เชื้อเอชไอวี
แนะน�ำ
หมายเหตุ
ในปีต่อๆ ไป

ซักประวัติครบทุกประเด็นเมื่อทราบผลการติดเชื้อและ
ก่อนเริ่มยาต้าน และประเมินซ�้ำหากมีปัญหา
เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น



เน้นวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่



 ปัญหา sexual dysfunction
 ควรอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่มี
ความเสี่ยง



 เพื่อพิจารณาเริ่มยาต้านเอชไอวีเร็วในกลุ่มที่มีผล
เลือดต่างเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่คู่
 พิจารณาการตรวจเลือดในคู่หรือลูกที่ยังไม่ทราบ
สถานะการติดเชื้อ




ให้คำ� แนะน�ำการปรึกษาเมือ่ พบมีปญ
ั หาและส่งต่อเพือ่ รับ
การดูแลรักษาที่เหมาะสม



เพือ่ เลือกสูตรยาทีเ่ หมาะสมกรณีเกิดอาการข้างเคียงจาก
ยา เช่น หลีกเลี่ยง EFV ในผู้ที่ต้องอยู่เวรยามกลางคืน
หรือท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร



ควรประเมินสิทธิการรักษาทุกปี เพราะอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
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ตารางที่ 2.2 การประเมินและติดตามการดูแลรักษาผู้ติด
การคัดกรอง
โดยการซักประวัติ

เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก

การประเมินความพร้อม หรือการคัดกรองด้านต่าง ๆ  

ประเมินสุขภาพจิต1
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ประเมินสุขภาพจิตของ
ผู้ดูแลหรือครอบครัว





คัดกรองวัณโรคโดยการซักประวัติ





คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์





ประเมินความพร้อมของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีก่อนเริ่มยา ในการกินยา
ระยะยาว





การประเมิน drug adherence
1

แนะน�ำ
ในปีแรก



ควรประเมินด้านจิตใจทุกรายในครัง้ แรกทีม่ ารับบริการ อาจพิจารณา
ใช้เครือ่ งมือการประเมินทางจิตเวชเบือ้ งต้น เช่น กรณีเครียดใช้แบบ
ประเมินความเครียดด้วยตนเอง กรณีซึมเศร้าใช้แบบประเมิน Q2
และ Q9 ของกรมสุขภาพจิต หรือกรณีมีความคิดฆ่าตัวตายใช้แบบ
ประเมินการฆ่าตัวตายเนือ่ งจากผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีมกั มีปญ
ั หาซึมเศร้า
ควรประเมินทุกครั้งที่มารับบริการเมื่อพบความผิดปกติของค�ำถาม
Q2 และ Q9 หรือมีสภาวะความเสี่ยง

       

ใน

       เชื้อเอชไอวี (ต่อ)
แนะน�ำ
ในปีต่อๆ ไป

หมายเหตุ



คัดกรองสุขภาพจิตทุกครั้งเมื่อสงสัย



ประเมินซ�้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้




เมื่อมีข้อบ่งชี้ ตรวจซ�้ำอย่างน้อยปีละครั้ง
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ปริมาณไวรัส
(HIV VL)

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
จ�ำนวน CD4

เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก

ในปีต่อๆ ไป

หมายเหตุ

 ในเดือนที่ 3-6 และ  กรณี VL > 200 copies/  ควรตรวจเพิ่มทุกครั้งก่อนที่จะมีการ
12 หลั ง เริ่ ม ยาต้ า น       mL ให้ ต รวจซ�้ ำ ได้ ปรับเปลี่ยนสูตรยาอันเนื่องมาจากผล
เอชไอวี
พิจารณาเรือ่ งการดือ้ ยา ข้างเคียงของยา หรือปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
และปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การดื้อยา
 กรณี VL undetectable
ให้ตรวจปีละ 1 ครัง้

ถ้าระดับ VL เพิม่ ขึน้ > 1,000 copies/ mL
 CD4 ≤ 350 cells/mm33 ตรวจปีละ 2 ครั้ง
หรือมีอาการบ่งชี้ว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 CD4 > 350 cells/mm
- กรณี HIV VL ≥ 50 copies/mL ให้ตรวจตามข้อ ให้พิจารณาเรื่องดื้อยา และกลับมาตรวจ
บ่งชี้ในกรณีที่สงสัย virological failure
CD4 ซ�้ำ
- กรณี HIV VL < 50 copies/mL หลังจากกินยา           
ต้านเอชไอวีนานติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี ไม่จำ� เป็นต้อง
ตรวจ CD4

ในปีแรก

ตารางที่ 2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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HBsAg

Anti-HCV

Syphilis
serology
STI อื่นๆ

ALT + alkaline
phosphatase

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ถ้าผลเป็นลบร่วมกับ anti-HBs เป็นลบ  
ควรให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
กรณี anti HCV: negative แต่มีเอนไซม์ตับผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ
หรือเป็นกลุม่ active IDU (ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด) ให้ตรวจซ�ำ้ ปีละครัง้
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง CD4 < 100 cells/mm3 อาจพบผลลบลวงได้
แนะน�ำให้ตรวจซ�้ำเมื่อรักษาจน CD4 สูงขึ้น
เมื่อมีข้อบ่งชี้
บางกลุ่มควรคัดกรองซ�้ำ เช่น
 MSM ทุก 6 เดือน
เมื่ อ มี ป ระวั ติ เ สี่ ย งหรื อ          พนักงานบริการทางเพศ ทุก 3 เดือน
มีอาการ
เมื่อมีข้อบ่งชี้
ควรตรวจซ�้ำที่ 3 เดือนแรกของการให้ยา
ถ้ามีไวรัสตับอักเสบร่วมด้วย หรือดื่มสุรา
หรือมีผลข้างเคียงของยา
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เมื่อทราบว่า
ติดเชื้อครั้งแรก


ในปีแรก

ในปีต่อๆ ไป

หมายเหตุ

 ได้ยาสูตรทีม่ ี TDF หรือ ATV หรือกลุม่ เสีย่ งสูงควรตรวจทุก 6 เดือน กลุม่ เสีย่ งสูง เช่น มีโรค
ประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง อายุ ≥ 50 ปี น�้ำหนักตัว < 45 กก. เป็นต้น
 ถ้าได้สูตรอื่น ตรวจปีละ 1 ครั้ง
LDL cholesterol
กรณีกลุ่มเสี่ยง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
 อายุ < 35 ปี ตรวจอย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
(calculated และ หรือมีโรคประจ�ำตัว
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้
หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้  อายุ 35 ปีขนึ้ ไป ตรวจไม่เกิน 2 ครัง้ /ปี
direct LDL)
Fasting blood
กรณีกลุ่มเสี่ยง
sugar
หรือมีโรคประจ�ำตัว

Urinalysis
 ถ้าได้ยาสูตรที่มี TDF หรือ ATV ในกลุ่มผู้มีความ  ให้ระวังการเกิด Fanconi syndrome
เสี่ยงสูง มีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน จาก TDF โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ PIs            
เลือดสูง อายุ ≥ 50 ปี น�้ำหนักตัว < 45 กก. หรือ กับ TDF ร่วมกัน
ได้ รั บ ยาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ไต เช่ น ยาแก้ ป วด
NSAIDs ระยะยาว ควรตรวจทุก 6 เดือน
 กรณีอื่น ตรวจปีละ 1 ครั้ง

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
Creatinine

ตารางที่ 2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ต่อ)
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Pap smear
Anal PAP
Serum
cryptococcal Ag
25(OH)
vitamin D

HIV Drug
resistance

Chest X-ray
TST หรือ PPD

เมื่อมีข้อบ่งชี้



เฉพาะกลุ่มเสี่ยง

CD4 ≥ 200
cells/mm3
กรณีสงสัยมีคู่ที่มี
ประวัติเชื้อดื้อยา และ
ในผู้ที่ได้ เพร็พ



เมื่อมีข้อบ่งชี้

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อมีข้อบ่งชี้
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อมีข้อบ่งชี้

เฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่อกระดูกหัก หรือ       
มีภาวะ osteoporosis

ควรตรวจซ�้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้
ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
ผูท้ มี่ ี CD4 < 100 cells/mm3 (แผนภูมทิ ี่ 2.1)

ควรตรวจซ�้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้
ตามแนวทางการคั ด กรองและรั ก ษา
วัณโรคระยะแฝง บทที่ 5
เมือ่ มี VL > 1,000 copies/mL หลังกินยา
สม�่ำเสมอเกิน 6 เดือน

แผนภูมิที่ 2.1 แนวทางการตรวจ Cryptococcal Antigen
และการรักษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

* อาจพิจารณาให้ primary prophylaxis ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่หรือไม่กไ็ ด้
ถ้าสามารถเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีได้เร็วและไม่แนะน�ำ   
primary prophylaxis ในเด็ก
** หากมีอาการซึม ตามัว หรืออ่อนแรงเฉพาะที่ควรท�ำ  CT brain       
ก่อน lumbar puncture
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สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะน�ำเป็นสูตรแรก
และสูตรทางเลือกในประเทศไทย
ยาต้านเอชไอวีที่แนะน�ำให้ใช้เป็นสูตรแรกในประเทศไทย
ได้แก่ (TAF หรือ TDF) + (3TC หรือ FTC) + DTG โดยแนะน�ำ
ให้เป็นแบบรวมเม็ด เนื่องจากเป็นสูตรที่ได้ผลในการควบคุม
ไวรัสได้ดีมีผลข้างเคียงน้อยและใช้วันละครั้ง สูตรทางเลือก
ได้แก่ NRTIs + NNRTIs ได้แก่ (TDF หรือ TAF) ร่วมกับ         
(3TC หรือ FTC) + (EFV  หรือ RPV) ดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะน�ำเป็นสูตรแรกและ
สูตรทางเลือก

1

NRTIs backbone
แนะน�ำ
(TDF หรือ TAF) ร่วมกับ
(3TC หรือ FTC)

ยาตัวที่ 3
+

หรือ ทางเลือก
ABC + 3TC
AZT + 3TC

หรือ ทางเลือก
+ EFV หรือ RPV

แนะน�ำ
DTG1

ควรใช้ยารวมเม็ด

ตารางที่ 2.5 ค�ำแนะน�ำการใช้ยาสูตรสองตัว กรณีไม่สามารถ
หายาสูตรสามตัวที่เหมาะสมได้
ยา

ค�ำแนะน�ำ

DTG+3TC  ใช้ในกรณีไม่สามารถหายาสูตรสามตัวทีเ่ หมาะสมได้
เช่น มีโรคไตไม่สามารถใช้ TDF หรือ TAF ได้
 โดยควรพิจารณาใช้ในกลุ่มที่
- HBs Ag - negative; และ
- Baseline VL < 500,000 copies/mL หรือ
CD4 > 200 cell/mm3; และ
- ไม่มกี ารดือ้ ต่อ 3TC และ integrase inhibitor มาก่อน
41

ตารางที่ 2.6 ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับยาในการเริ่มยาต้านเอชไอวี
ยา
DTG











TAF
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ค�ำแนะน�ำ
หญิงวัยเจริญพันธุท์ ใ่ี ช้ DTG ควรแนะน�ำวิธกี ารคุม
ก�ำเนิด เนื่องจากมีรายงานของการเกิด neural
tube defect (NTD) ในทารกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน
หญิงที่เริ่ม DTG ก่อนการตั้งครรภ์ (หากได้ยาสูตร
DTG ในช่วงปฏิสนธิ เพิ่มอัตราการเกิด NTD จาก
1:1000 เป็น 2:1000 ราย) แต่เนือ่ งจากประโยชน์
ของยา DTG มีมากกว่า
การใช้ยา DTG จึงไม่เป็นข้อห้ามในหญิงวัยเจริญพันธุ์ุ
ที่อาจจะมีบุตรได้ แต่หากต้องการมีบุตร แพทย์
ควรให้ข้อมูลความเสี่ยง NTD ที่อาจเพิ่มขึ้นได้      
และแนะน�ำให้กนิ folic acid เป็นประจ�ำร่วมด้วย
เพือ่ ลดโอกาสเกิด NTD ในทารก รวมทัง้ ให้ตดิ ตาม
อัลตราซาวด์ทารกตามมาตรฐานที่อายุครรภ์ 1820 สัปดาห์
ยาที่ห้ามกินร่วมกับ DTG เนื่องจากเพิ่มระดับยา
ต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (antiarrythmic drug)
คือ Dofetilide and Pilsicainide อาจท�ำให้หวั ใจ
เต้นผิดจังหวะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น QT
prolong และภาวะ Torsade de points เป็นต้น
ยาที่ต้องปรับระยะห่างของการกิน ไม่ให้ร่วมมื้อ
กับ DTG เนื่องจากยากลุ่มเหล่านี้ลดระดับ DTG
ได้แก่ Antacids, calcium, zinc, วิตามินรวม หรือ
อาหารเสริมที่มีแคลเซียมหรือธาตุเหล็กร่วม เช่น
Multivitamin (MTV) โดยควรให้ DTG 2 ชม.
ก่อน หรือ 6 ชม. หลังกินยากลุ่มเหล่านี้
ยาที่ต้องจ�ำกัดปริมาณยา เช่น ใช้ DTG ร่วมกับ
metformin เพราะ DTG เพิม่ ระดับยา metformin
ควรจ� ำ กั ด ขนาด metformin สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น          
1,000 มก./วัน ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มให้ metformin
หรือ DTG ก็ตาม เมื่อหยุดให้ DTG อาจต้องปรับ
ขนาดยาและติดตามระดับน�ำ้ ตาลอย่างระมัดระวัง
มี 2 ขนาด คือ 10 มก. และ 25 มก. ขึ้นกับยา      
ต้านเอชไอวีที่ได้รับร่วม
มีผลข้างเคียงต่อไตและกระดูกน้อยกว่า TDF

ยา
RPV

EFV
ABC

ค�ำแนะน�ำ
กรณีไม่ได้เริ่มยาต้านเอชไอวีมาก่อน ใช้เป็นยา
ในสูตรแรก
 ควรตรวจ HIV VL ก่อนเริ่ม RPV ถ้า HIV VL >
500,000 copies/mL ไม่ควรใช้เนื่องจากจะมี
ความเสี่ยงต่อการรักษาล้มเหลว
 กรณีที่ไม่สามารถตรวจ HIV VL ก่อนรักษาได้3        
อาจพิจารณาใช้ยานีใ้ นผูท้ ี่ CD4 > 350 cells/mm
กรณีเริ่มยาต้านเอชไอวีมาก่อน
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นสูตรยาเป็น RPV เนือ่ งจากมีผล
ข้างเคียงของยาอืน่ หรือปรับเปลีย่ นเพือ่ สะดวกใน
การกินยา สามารถเปลี่ยนเป็นยา RPV ได้ แต่ต้อง         
มี HIV VL undetectable อย่างน้อย 6-12 เดือน
และไม่เคยดื้อยากลุ่ม NNRTIs มาก่อน
 กรณีเพิ่งเริ่ม EFV และมี adherence ดีต่อ EFV
แต่มีผลข้างเคียงไม่สามารถกิน EFV ต่อได้ เช่น       
มีอาการข้างเคียงของระบบประสาทส่วนกลาง
หลังจากทีเ่ ริม่ ยาได้ 2 สัปดาห์ สามารถเปลีย่ นเป็น
RPV ได้
EFV ขนาด 400 มก. มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาท
ส่วนกลางน้อยกว่าขนาด 600 มก. แนะน�ำเริม่ ขนาดยา
400 มก.
 ควรพิจารณาให้ในผู้ที่ก่อนเริ่มการรักษามีระดับ
HIV VL < 100,000 copies/mL (ยกเว้นให้        
ร่วมกับ DTG)
 ควรพิจารณาส่งตรวจเลือดหา HLA-B*5701 ก่อน
เริ่มการรักษาถ้าท�ำได้
 อาจพิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยา ABC โดยไม่
ท�ำการตรวจ HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษา
เนือ่ งจากอุบตั กิ ารณ์ HLA-B*5701 ในคนเอเชียต�ำ่
- ต้องให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและญาติ        
ในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ต่อ
ABC ในช่วง 6 สัปดาห์แรกที่เริ่มยา
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ตารางที่ 2.6 ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับยาในการเริม่ ยาต้านเอชไอวี (ต่อ)
ยา
ABC (ต่อ)

ค�ำแนะน�ำ
- อาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ (1) ไข้ (2) ผื่น
(3) อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น คลืน่ ไส้
อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง (4) อ่อนเพลีย         
ปวดเมื่อย (5) อาการของระบบทางเดินหายใจ
เช่น ไอ หายใจล�ำบาก คออักเสบ หรือมีผล       
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่
เอนไซม์ตบั ผิดปกติ creatine phosphokinase
เพิ่มสูง lymphopenia หรือมีฝ้าในภาพถ่าย
รังสีทรวงอก เป็นต้น
- หากสงสัยว่าอาจจะแพ้ยาให้หยุดทันที และไม่ควร
ให้ยาซ�ำ้ เพราะอาจเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้อย่างรุนแรง
และอันตรายถึงชีวิตได้
ห้
า
มใช้
ABC ในผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาตับแข็ง Child-Pugh

Score of 7-12

integrase  ยากลุ่ม integrase inhibitors ตัวอื่น เช่น BIC
inhibitors
อาจเป็นทางเลือกตัวที่ 3 ได้ เป็นต้น

การเริม่ ยาต้านเอชไอวีในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคติดเชือ้ ฉวยโรค
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แผนภูมิที่ 2.2 หลักการประเมินและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี virological failure

ข้อสังเกตที่ควรทราบ คือ
1) กรณีการล้มเหลวขณะก�ำลังกินยาสูตร NNRTIs มักเป็น         
การดือ้ ยาจริง คือ HIV VL มักจะเพิม่ สูงขึน้ > 1,000 copies/mL
และจะตรวจพบว่ามีเชื้อดื้อยาจริง
2) กรณีการล้มเหลวขณะก�ำลังกินยาสูตร bPIs อยู่ พบว่ามัก      
จะเกิดจาก poor adherence และมีระดับปริมาณไวรัสเพิม่ ขึน้
หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งใจกินยาสม�่ำเสมอมักพบการลดลง
ของ HIV VL จนต�ำ่ กว่า 50 copies/mL ได้อกี หากได้ประวัติ
ขาดยา ไม่ได้กินยาต้านเอชไอวี ควรซักประวัติหาสาเหตุ          
ทีไ่ ม่กนิ ยา ทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ ผลข้างเคียงของยา โดยเฉพาะ
ผู้หญิงที่ได้ LPV/r + AZT จะท�ำให้มีอาการคลื่นไส้ได้สูงขึ้น
อาจจะต้องพิจารณาปรับขนาดยาก่อน และแนะน�ำให้กินยา
สม�่ำเสมออย่างน้อย 2 เดือน จึงตรวจ HIV VL ซ�้ำ
 กรณีที่ผล HIV VL > 1,000 copies/mL และผู้ติดเชื้อ  
เอชไอวียืนยันว่ากินยาต่อเนื่องจริง ให้ส่งตรวจการดื้อ    
ต่อยาต้านเอชไอวี
 รวบรวมประวัติโดยละเอียดของการรักษาด้วยยาต้าน    
เอชไอวีวา่ เคยล้มเหลวหรือดือ้ ยาใดมาบ้าง หรือไม่สามารถ
ทนต่อยาใด เพราะจะน�ำมาใช้ในการพิจารณาการเลือก
ยาสูตรถัดไป
 ระหว่างรอผลตรวจเชือ้ ดือ้ ยา ควรตามผลดือ้ ยาให้ได้เร็วทีส่ ดุ
ไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาที่เหมาะสม
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< 50 cells/mm
≥ 50 cells/mm3
วัณโรคในระบบประสาท

โรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ

Cryptococcal meningitis
Non-CNS Cryptococcosis
Cerebral toxoplasmosis
โรคติดเชื้อ cytomegalovirus

วัณโรค

3

เริ่มภายใน 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 4 สัปดาห์
เริ่มภายใน 8 สัปดาห์
เริม่ ยาต้านเอชไอวีหลังรักษาวัณโรคแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 8 สัปดาห์
ระหว่าง 4-6 สัปดาห์
ระหว่าง 2-4 สัปดาห์
ระหว่าง 2-4 สัปดาห์
ชะลอการเริ่มยาต้านเอชไอวีได้ 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี chorioretinitis
และ encephalitis
เร็วที่สุดภายใน 2 สัปดาห์

ระยะเวลาเริ่มยาต้านเอชไอวี

โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
 เริม่ ยาต้านเอชไอวีในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทุกรายเมือ่ ผูป้ ว่ ยพร้อมและสามารถทนต่อยาทีร่ กั ษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
ตารางที่ 2.7 ระยะเวลาเริ่มยาต้านเอชไอวีภายหลังรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
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NRTIs + EVG/
COBI หรือ RAL

Boosted PI +
NRTIs หรือ RAL

NNRTI + NRTIs

ยาสูตรแรก
DTG + NRTIs

ยาสูตรที่ 2 ที่แนะน�ำ
 2 active NRTIs + DTG หรือ
 Boosted PI + DTG หรือ
 2 active NRTIs + boosted PI หรือ
 RPV + DTG
NNRTIs RAMs อย่างเดียว
 NRTIs เดิม + boosted PI หรือ
 NRTIs เดิม + DTG
NNRTIs RAMs + M184V/I
 2 active NRTIs + boosted PI หรือ
 2 active NRTIs + DTG
NNRTIs RAMs+ NRTIs RAMs หลายต�ำแหน่ง  Boosted PI + DTG
NRTIs RAMs โดยไม่พบ PIs RAMS
 2 active NRTIs + DTG หรือ
 RPV + DTG
NRTIs RAMs + PIs RAMS
 2 active NRTIs + bPIs เลือกสูตรยาโดยใช้ผลการตรวจ                 
genotypic resistance หรือ พิจารณาปรึกษาแพทย์ผเ้ ู ชีย่ วชาญ
M184V/I + integrase inhibitor resistance  พิจารณาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
mutation

Mutation ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
NRTIs RAMs

ตารางที่ 2.8 หลักการเลือกสูตรยาต้านเอชไอวีภายหลังการดื้อยาสูตรแรกโดยปรับสูตรตามการดื้อยา
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ยาสูตรแรก
Mutation ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
ยาสูตรที่ 2 ที่แนะน�ำ
หมายเหตุ
การเลือกสูตรยาควรใช้ผลการตรวจ genotypic resistance มาช่วยในการพิจารณา เพราะในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีบางราย ไวรัสอาจดือ้ ยาบางตัวใน
สูตรแรก
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อวัณโรคร่วม และต้องใช้ PI-based regimen
 ปรับ rifampicin ออกจากสูตรยารักษาวัณโรค (ดูบทที่ 5 การรักษาวัณโรค)
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วม
 พิจารณาใช้ยา TDF (TAF) + 3TC (FTC) ในยาสูตรที่สองเสมอเพื่อให้มียาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบบี
หญิงตั้งครรภ์
 พิจารณาใช้สูตรยาเหมือนหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์

ตารางที่ 2.8 หลักการเลือกสูตรยาต้านเอชไอวีภายหลังการดื้อยาสูตรแรกโดยปรับสูตรตามการดื้อยา (ต่อ)

ตารางที่ 2.9 การรักษาภาวะพร่องและขาดวิตามินดี
ข้อบ่งชี้ในการวัด  แนะน�ำตรวจระดับวิตามินดีในผูท้ มี่ ปี ระวัติ
ระดับวิตามินดี
 มีความเสีย่ ง low bone mineral density
(ถ้าขาดวิตามินดี
และ/หรือ กระดูกหัก
ควรตรวจค่า
 มีความเสีย่ งของกระดูกหัก
parathyroid
 อาจจะพิจารณาตรวจระดับวิตามินดีใน       
hormone (PTH),
ผูท้ สี่ งสัยว่าจะมีภาวะวิตามินดีพร่องหรือขาด
calcium,
ในผู้ที่มีปัจจัยจะมีระดับวิตามินดีต�่ำ  เช่น
phosphate(1),
ผิวคล�ำ ้ ขาดสารอาหาร หรือ Malabsorption
alkaline
ไม่ถูกแสงแดด ภาวะอ้วน หญิงวัยหมด
phosphatase
ประจ�ำเดือน Chronic kidney disease (CKD)
ร่วมด้วย)
stage 3 และ 4 หรือ ยาต้านเอชไอวีบาง
ชนิด เช่น EFV และยากลุ่ม PIs(2) เป็นต้น
การตรวจระดับ
วิตามินดีในเลือด

(1)

(2)

(3)

หากพบระดับวิตามินดีพร่อง <30 นาโนกรัม/มล.
พิจารณาให้วิตามินดีทดแทน(3)
กรณีทไี่ ม่สามารถตรวจระดับวิตามินดีได้และ
มีปจั จัยเสีย่ ง อาจพิจารณาให้วติ ามินดีทดแทนเลย

ภาวะ hypophosphataemia สัมพันธ์กับการได้ยา TDF ได้ ดังนั้น
การตรวจพบภาวะ phosphate loss through proximal renal
tubulopathy อาจจะไม่เกี่ยวกับภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี       
หากพบภาวะ calcium ต�่ำ  + phosphate ต�่ำ  +/- alkaline
phosphatase สูง อาจจะบ่งชีภ้ าวะขาดวิตามินดี และ osteomalacia
มีการศึกษาว่า EFV จะลดระดับ 25(OH)D แต่ไม่ลด 1,25(OH)2D และ
ยากลุม่ PIs อาจจะมีผลต่อระดับวิตามินดี โดยการยับยัง้ การเปลีย่ น
25(OH)D ไปเป็น 1,25(OH)2D
การให้วิตามินดีทดแทน
- ความถี่ของการให้วิตามินดีอาจรับประทานทุกวัน ทุกสัปดาห์        
ทุกเดือน หรือทุก 3-4 เดือนก็ได้ เนื่องจากสามารถเพิ่มและ             
คงระดับ 25(OH)D ให้ > 20 นาโนกรัม/มล. ได้ รายละเอียดตาม
สมาคมต่อมไร้ทอ่ แห่งประเทศไทย  http://www.thaiendocrine.
org/th/wp-content/uploads/2017/10/Vit-D-Booklet-20page_
update-9Sep17-2.pdf
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Estradiol gel
(เหมาะกับกลุ่ม
อายุ > 40 ปี และ/
หรือสูบบุหรี่)
Estradiol patch *
ไม่ทราบผล(1)
(เหมาะกับกลุ่ม
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(2)
อายุ > 40 ปี และ/
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(3)
หรือสูบบุหรี่)

Estradiol oral

HIV Drugs
ไม่ทราบผล(1)
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(2)
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(3)
ไม่ทราบผล(1)
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(2)
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(3)

25  ไมโครกรัม/วัน
50-100 ไมโครกรัม/วัน 150 ไมโครกรัม/วัน
25 ไมโครกรัม/วัน*
37.5-75 ไมโครกรัม/วัน 100 ไมโครกรัม/วัน
ปรับเพิ่มขนาด estradiol ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

ขนาดเริ่มต้น (Starting Dose)
ขนาดยาทั่วไป
ขนาดสูงสุด
2 มก./วัน
4 มก./วัน
8 มก./วัน
1 มก./วัน
2 มก./วัน
4 มก./วัน
ปรับเพิ่มขนาด estradiol ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน
0.75 มก. เช้า-เย็น
0.75 มก. สามครัง้ /วัน 1.5 มก. สามครัง้ /วัน
0.5 มก. เช้า-เย็น
0.5 มก. สามครัง้ /วัน 1 มก. สามครั้ง/วัน
ปรับเพิ่มขนาด estradiol ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

ตารางที่ 2.10 ขนาดฮอร์โมนที่แนะน�ำและขนาดสูงสุดในกลุ่มคนข้ามเพศ

Estrogens
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Estrogens

Androgen Blockers‡

Spironolactone

Ethinylestradiol

Conjugated †
estrogen

ไม่ทราบผล(1)
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(2)
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(3)
ไม่ทราบผล(1)
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(2)
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(3)
ไม่ทราบผล(1)
ยับยั้งเมแทบอลิซึม(4)
กระตุ้นเมแทบอลิซึม(5)

1.25-2.5 มก./วัน
5 มก./วัน
10 มก./วัน
0.625-1.25 มก./วัน
2.5 มก./วัน
5 มก./วัน
ปรับเพิ่มขนาด estradiol ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน
ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยา แต่ไม่แนะน�ำเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด
ไม่แนะน�ำ
ไม่แนะน�ำ
50 มก./วัน
150 มก./วัน
400 มก./วัน
ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยา ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยา ไม่ต้องปรับขนาดยา

Testosterone
topical gel 1%

Cyproterone
acetate

Finasteride

(4)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม(5)

ยับยั้งเมแทบอลิซึม

ไม่ทราบผล(1)

75 มก./วัน

150 มก./วัน

75 มก./วัน

150 มก./วัน

25-50 มก. ทุกเช้า

12.5-25 มก. ทุกเช้า

50-100 มก. ทุกเช้า

100 มก. ทุกเช้า

เพิ่มขนาด testosterone ตามอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

50-100 มก. ทุกเช้า

12.5-25 มก. ทุกเช้า

เพิม่ ขนาด Cyproterone acetate ตามต้องการขึน้ กับอาการทางคลินกิ และระดับฮอร์โมน

25 มก./วัน

ไม่ทราบผล(1)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม

5 มก./วัน

เพิม่ ขนาด finasteride ตามต้องการขึน้ กับอาการทางคลินกิ และระดับฮอร์โมน
50 มก./วัน

(5)

2.5 มก./วัน

2.5 มก./วัน

ขนาดสูงสุด

Finasteride มีคา่ ความปลอดภัยสูง ไม่จำ� เป็นต้องปรับขนาดยา

ขนาดยาทั่วไป

ขนาดเริ่มต้น (Starting Dose)

ไม่ทราบผล(1)

(5)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม

ยับยั้งเมแทบอลิซึม(4)

ไม่ทราบผล

(1)

HIV Drugs

ตารางที่ 2.10 ขนาดฮอร์โมนที่แนะน�ำและขนาดสูงสุดในกลุ่มคนข้ามเพศ (ต่อ)

Androgen Blockers ‡

Androgens
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Androgens

Androgens

Testosterone
mixed esters

Testosterone
undecanoate

Testosterone
enanthate or
cypionate

(5)

เพิ่มขนาด testosterone ตามอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

125 มก./2-3 สัปดาห์

ยับยั้งเมแทบอลิซึม(4)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม

250 มก./2-3 สัปดาห์

ไม่ทราบผล(1)

(5)

เพิ่มขนาด testosterone ตามอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

375-500 มก. เข้ากล้าม และฉีดซ�้ำที่ 4 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ทุก 10 สัปดาห์

ยับยั้งเมแทบอลิซึม(4)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม

750 มก. เข้ากล้าม และฉีดซ�ำ้ ที่ 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นทุก 10 สัปดาห์

ไม่ทราบผล(1)

เพิ่มขนาด testosterone ตามอาการทางคลินิกและระดับฮอร์โมน

25-50 มก./สัปดาห์

ยับยั้งเมแทบอลิซึม(4)

กระตุ้นเมแทบอลิซึม(5)

50-100 มก./สัปดาห์

ไม่ทราบผล(1)
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หมายเหตุ
(1)
ยาต้านเอชไอวี กลุ่มที่ไม่มีผลกระทบ: RPV, AZT, BIC, DTG,
RAL, ABC, FTC, 3TC, TAF, TDF
(2)
ยาต้ า นเอชไอวี กลุ ่ ม ที่ ยั บ ยั้ ง เอสโตรเจนเมแทบอลิ ซึ ม :           
ATV alone, ATV/COBI, DRV/COBI, EVG/COBI
(3)
ยาต้านเอชไอวี กลุ่มที่กระตุ้นเมแทบอลิซึม: ATV/r, DRV/r,
LPV/r, EFV, NVP
(4)
ยาต้านเอชไอวี กลุ่มที่ยับยั้ง androgen และ androgen          
เมแทบอลิซึม: ATV, EVG/COBI, COBI Boosted, ATV/r,
DRV/r, LPV/r
(5)
ยาต้านเอชไอวี กลุ่มที่กระตุ้น androgen blocker และ
androgen เมแทบอลิซึม: EFV, และ NVP
‡

†

*

เอสโตรเจนแผ่นแปะ (transdermal patch) สามารถตัดเป็นชิ้นให้ลด
ปริมาณฮอร์โมนได้
Conjugated estrogen สัมพันธ์กบั การเกิดลิม่ เลือดอุดตัน ให้หลีกเลีย่ งการใช้
การขาดแอนโดรเจนเนือ่ งจากการใช้ยาต้านแอนโดรเจน อาจท�ำให้เกิด
prolong QT interval ให้ระวังการใช้ร่วมกับยาต้านเอชไอวีที่อาจจะ
กระตุ้นให้เกิด prolong QT interval เช่น ATV, ATV/r, ATV/COBI,
LPV/r, RPV
ตารางนี้ดัดแปลงจาก European
AIDS Clinical Society (EACS)
Guidelines ฉบับ พฤศจิกายน 2019
เวอร์ชั่น 10.0

ตารางที่ 2.10 ขนาดฮอร์โมนที่แนะน�ำและขนาดสูงสุดในกลุ่มคนข้ามเพศ (ต่อ)
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ตารางที่ 2.11 ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านเอชไอวี
		
ขนาดปกติตอ่ วัน

CrCl (มล./นาที)(1)
≥ 50

NRTIs
3TC

300 มก. ทุก 24 ชม.

150 มก. ทุก 24 ชม.

FTC

200 มก. ทุก 24 ชม.

200 มก. ทุก 48 ชม.

TAF
TAF/FTC
TDF(5), (6)
AZT

25 มก. ทุก 24 ชม.(4)
25/200 มก. ทุก 24 ชม.(4)
300 มก. ทุก 24 ชม.
300 มก. ทุก 48 ชม.
300 มก. ทุก 12 ชม.
ไม่ต้องปรับขนาด

ABC

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

NNRTIs
EFV
600 มก. ทุก 24 ชม.
NVP
200 มก. ทุก 12 ชม.
RPV
25 มก. ทุก 24 ชม.
Protease inhibitor (PIs)
ATV
400 มก. ทุก 24 ชม.
หรือ ATV/RTV 300/100 มก.
ทุก 24 ชม.
DRV/r
800/100 มก. ทุก 24 ชม.
(naÏve) หรือ 600/100 มก.
ทุก 12 ชม.
LPV/r
400/100 มก. ทุก 12 ชม.
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30-49

200

แ

ไม

ม.

ม.

ม.

ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่การท�ำงานของไตบกพร่อง
10-29
100 มก.
ทุก 24 ชม.(2)
200 มก. ทุก 72 ชม.

< 10

50-25 มก.
ทุก 24 ชม.(2)
200 มก.
ทุก 96 ชม.
ไม่มีข้อมูล
แนะน�ำยาเดี่ยว
ไม่มีข้อมูล
ไม่แนะน�ำ
ไม่แนะน�ำ
ไม่ต้องปรับขนาด
100 มก.
ทุก 8 ชม.
ไม่ต้องปรับขนาด

Hemodialysis
50-25 มก.
ทุก 24 ชม.(2) AD(3)
200 มก.
ทุก 96 ชม. AD(3)
1 เม็ดวันละครัง้
1 เม็ดวันละครัง้
300 มก. ทุก 7 วัน AD(3)
100 มก. ทุก 8 ชม. AD(3)

ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
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ตารางที่ 2.11 ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านเอชไอวี
		

CrCl (มล./นาที)(1)

ขนาดปกติตอ่ วัน

≥ 50

30-49

Integrase inhibitors
DTG

50 มก. ทุก 24 ชม.

RAL

400 มก. ทุก 12 ชม. หรือ
1,200 มก. ทุก 24 ชม.

ABC/3TC/
DTG

600/300/50 ทุก 24 ชม.

TAF/FTC/
BIC

ไม่แนะน�ำยารวมเม็ด                              

25/200/50 มก. ทุก 24 ชม.

ที่มา: แนวทาง European AIDS Clinical Society Guidelines
(1)
การค�ำนวณค่า creatinine clearance:
 ผู้ชาย: (140 - อายุเป็นปี) x น�้ำหนัก (กก.)
             72 x serum creatinine
(2)
150 มก. loading dose
(3)
AD: หลังจากล้างไต
(4)
กรณีใช้ TAF ร่วมกับยากลุ่ม boosted PIs ลดขนาด TAF
(5)
กรณี TDF ร่วมกับยากลุ่ม Cobicistat boosted PIs ระดับยา TDF
(6)
ในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นอายุ ≥ 50 ปี มีโรคเบาหวาน หรือ ความดันเลือดสูง
ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ปรับขนาด
หมายเหตุ
 ในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นอายุ ≥ 50 ปี มีโรคเบาหวาน หรือ ความดันเลือดสูง
ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ปรับขนาด TDF โดยในคนทีไ่ ด้ TDF+ bPIs ให้พจิ ารณา
< 60 มล./นาที โดยให้ TDF 300 มก. วันเว้นวัน หรือให้ TDF 150 มก.
ตัดแบ่งครึ่งได้
 กรณีที่ eGFR < 30 มล./นาที ควรพิจารณาส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่การท�ำงานของไตบกพร่อง (ต่อ)
10-29

< 10

Hemodialysis

ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด

                              ให้ใช้ยาเม็ดแยกแทน โดยปรับขนาด 3TC ตาม CrCl
               ไม่แนะน�ำ (ไม่มีข้อมูล pharmacokinetic ส�ำหรับ BIC ในผู้ที่
               CrCl < 15 มล./นาที)
ฉบับที่ 10.0, พฤศจิกายน 2019.
 ผู้หญิง: (140 - อายุเป็นปี) x น�้ำหนัก (กก.) x 0.85
                72 x serum creatinine
เป็น 10 มก. ทุก 24 ชม.  
จะสูงขึ้น ไม่แนะน�ำ หากมี CrCl < 70 มล./นาที
ถ้า CrCl < 50 มล./นาที ควรพิจารณาเปลี่ยน TDF เป็นยาตัวอื่น แต่ว่า
ถ้า CrCl < 50 มล./นาที ควรพิจารณาเปลี่ยน TDF เป็นยาตัวอื่นแต่ว่า
ลดขนาดยาเมือ่ creatinine clearance (Cockcroft-Gault Equation)
ต่อวัน ในคนที่ใช้ยา TDF ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งยา TDF สามารถ
โรคไตเพื่อพิจารณาการรักษาโรคไตในระยะยาวต่อไป
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ตารางที่ 2.12 ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านเอชไอวี
ในผู้ที่การท�ำงานตับบกพร่อง
Child-Pugh score
5-6 หรือเกรด A 7-9 หรือเกรด B ≥ 10 หรือเกรด C
NRTIs
ABC
FTC
3TC
TDF
AZT
TAF/
FTC
NNRTIs
EFV
NVP
ETR
RPV
EFV/
TDF/
FTC
RPV/
TDF/
FTC
PIs
ATV
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200 มก. ทุก 12 ชม.
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด
ไม่ต้องปรับขนาด

ไม่แนะน�ำให้ใช้

ไม่มีข้อแนะน�ำ ใช้ด้วยความระมัดระวัง
ในผู้ที่การท�ำงานของตับบกพร่อง
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา ไม่แนะน�ำให้ใช้ ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา ไม่ตอ้ งปรับขนาดยา ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่ต้องปรับ
ไม่ต้องปรับ
ไม่มีขนาดยา
ขนาดยา
ขนาดยา
ที่แนะน�ำ
ไม่มีข้อแนะน�ำ ใช้ด้วยความระมัดระวัง
ในผู้ที่มีการท�ำงานของตับบกพร่อง
ไม่ต้องปรับ
ขนาดยา

ไม่ต้องปรับ
ขนาดยา

ไม่มีขนาดยา
ที่แนะน�ำ

ไม่ต้องปรับ
ขนาดยา

300 มก.
ทุก 24 ชม.

ไม่แนะน�ำ
ให้ใช้

Child-Pugh score
5-6 หรือเกรด A 7-9 หรือเกรด B ≥ 10 หรือเกรด C
ATV/r
ไม่ต้องปรับ
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ขนาดยา
Boosted ARV
DRV
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ ไม่แนะน�ำให้ใช้
ในผู้ที่มีการท�ำงานตับบกพร่องมาก
LPV/r
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ ใช้ด้วยความระมัดระวัง
ในผู้ที่มีการท�ำงานตับบกพร่อง
DRV/c
ไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ ไม่แนะน�ำให้ใช้
ในผู้ที่มีการท�ำงานตับบกพร่องมาก
INSTIs
RAL
ไม่ต้องปรับ
ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่มี
ขนาดยา
การท�ำงานตับบกพร่องมาก
EVG/
ไม่ต้องปรับ
ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ที่มี
COBI/
ขนาดยา
การท�ำงานตับบกพร่องมาก
TDF/
FTC
DTG
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีข้อมูล
BIC
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีข้อมูล
ABC/
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3TC/
DTG
TAF/
ไม่ต้องปรับขนาดยา
ไม่มีข้อมูล
FTC/
BIC
ไม่แนะน�ำให้ใช้
                      
ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีขนาดยาที่แนะน�ำ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 2.13 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในกรณีที่เกิดภาวะ
Immune reconstitution inflammatory syndrome หรือ IRIS
นิยามและความหมาย
Paradoxical ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อฉวยโอกาสร่วมด้วย      
IRIS
ได้รับการรักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสนั้น ๆ แล้ว  
เริ่ ม มี อ าการที่ ดี ขึ้ น ต่ อ มาได้ เ ริ่ ม การรั ก ษาด้ ว ย      
ยาต้านเอชไอวี แล้วมีอาการทีแ่ ย่ลง อาการทีแ่ ย่ลงนี้
เกิดจากการอักเสบทีเ่ กิดจากภูมติ า้ นทานทีเ่ ริม่ ดีขน้ึ
มี reaction ต่ อ ซากของเชื้ อ โรคฉวยโอกาส                 
ที่ ถู ก รั ก ษาไปทั้ ง นี้ ภาวะ paradoxical IRIS              
จะต้องไม่พบการติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีย่ งั active อยู่
Unmasking ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิต้านทานต�่ำได้รับการรักษา
IRIS
ด้ ว ยยาต้ า นเอชไอวี ม าในช่ ว งเดื อ นแรกๆ แล้ ว         
มี อ าการแย่ ล ง โดยอาการนี้ ไ ด้ รั บ การพิ สู จ น์                
ได้ว่าเกิดจากการอักเสบซึ่งมีสาเหตุจากการที่ม      ี
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่
การป้องกันการเกิด IRIS
Cryptococcal meningitis
Paradoxical รักษา Cryptococcal meningitis อย่างน้อย 4-6
IRIS
สัปดาห์ก่อนเริ่มยาต้าน
Unmasking ตรวจ serum cryptococcal antigen ในผูต้ ดิ เชือ้
IRIS
เอชไอวีรายใหม่ที่มี CD4 < 100 cells/mm3
เพื่อแยกโรคตามแผนภูมิ 2.1
Tuberculosis
Paradoxical เริ่มยาต้านเอชไอวีตามเกณฑ์
IRIS
 CD4 < 50 เริม่ ยาต้านเอชไอวีภายใน 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน
cells/mm3 4 สัปดาห์หลังรักษาวัณโรค
 CD4 > 50 เริ่มยาต้านเอชไอวีภายใน 8 สัปดาห์หลังรักษา
cells/mm3 วัณโรค
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การรักษา IRIS
กรณี
 ให้รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่  
Unmasking
ร่วมกับการควบคุมการอักเสบที่เกิดขึ้น
IRIS
 การรักษาการอักเสบท�ำได้โดยการให้การรักษา
ประคับประคอง เช่น ให้ paracetamol เป็นต้น
แต่ในบางครั้งอาจต้องใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs
หรือ การให้ short course corticosteroids
(เช่น prednisone กิน 1.5 มก./กก./วัน นาน
2 สัปดาห์ และ 0.75 มก./กก./วัน นาน 2 สัปดาห์)
กรณี
 ตรวจไม่พบเชื้อฉวยโอกาสที่ยังก่อโรคอยู่ จึงให้
paradoxical
รักษาการอักเสบเป็นส�ำคัญ
IRIS
 โดยทั่วไปภาวะ IRIS ไม่ต้องหยุดยาต้านเอชไอวี
(ยกเว้นกรณี เกิดรุนแรงถึงชีวติ เช่น สมองบวมมาก
หรือ ทางเดินหายใจอุดกัน้ อาจจะจ�ำเป็นต้องหยุดยา
ต้านเอชไอวีระยะสั้นร่วมกับการให้ systemic
corticosteroids)
อื่นๆ
 ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในกรณี
- เริ่มยาต้านเอชไอวีใกล้เคียงกับการรักษาการติดเชื้อฉวยโอกาส
- กรณีมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เพิ่มอย่างรวดเร็วภายใน
เดือนแรกๆ ของการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
 บางกรณี อาจสามารถพบภาวะ IRIS ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ ได้
เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Graves’ disease)
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ตารางที่ 2.14 การติ ด ตามประเมิ น ผลการรั ก ษาด้ ว ยยา       
ต้านเอชไอวี
การติดตามประเมินผลการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
การนัดติดตาม
อาการ

 ในผูท้ รี่ บั ยาต้านเอชไอวีแล้วและมีอาการคงที่
มี adherence ทีด่ ี (stable on ART) มี HIV VL
< 50 copies/mL มากกว่า 1 ปีขึ้นไป            
ไม่จำ� เป็นต้องนัดบ่อยครัง้ แนะน�ำให้นดั ติดตาม
ทุก 3-6 เดือน

ปริมาณไวรัส
ในเลือด

หลังจากเริม่ รักษาด้วยยาต้านเอชไอวีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
6 เดือน ส่วนใหญ่ HIV VL จะ < 50 copies/mL
 ถ้า HIV VL > 50 copies/mL โดยเฉพาะ       
> 200 copies/mL ให้สงสัยว่าการรักษา
อาจล้มเหลว
 ถ้า HIV VL 50-200 copies/mL ให้ถามข้อมูล
การกินยา การเจ็บป่วย หรือการไปฉีดวัคซีน
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะอาจเป็นไวรัส         
ที่สูงชั่วคราว และพิจารณาตรวจ HIV VL        
ซ�้ำภายใน 3 เดือน
 ควรตรวจ HIV VL อย่างน้อยทุก 6 เดือนในปีแรก
และต่อไปจนกว่า HIV VL < 50 copies/mL
จึงลดลงเหลืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 กรณีที่พบว่ามีปัญหากินยาไม่สม�่ำเสมอควร
แนะน�ำให้กนิ ยาต่อเนือ่ งอย่างน้อย 2-3 เดือน
แล้วท�ำการตรวจ HIV VL ซ�้ำเพื่อประเมินว่า
มีการรักษาล้มเหลวแล้วหรือไม่

CD4

การตรวจจ�ำนวน CD4 มีความส�ำคัญในการติดตาม
ผลการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีน้อยลง แนะน�ำ
 CD4 < 350 cells/mm33ตรวจปีละ 2 ครัง้
 CD4 > 350 cells/mm
- กรณี HIV VL > 50 copies/mL ตรวจตาม
ที่บ่งชี้
- กรณี HIV VL < 50 copies/mL หลังจาก
กินยาต้านเอชไอวีนานติดต่อกันอย่างน้อย
2 ปี ไม่จ�ำเป็นต้องตรวจ CD4
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ตารางที่ 2.15 ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญต่อการกินยาต้านเอชไอวี
อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
ค�ำแนะน�ำ
หลักการ

 ผู้ติดเชื้อทุกรายควรได้รับคําแนะน�ำและทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาต้านเอชไอวี
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอตลอดชีวิต
 ประเมิน adherence ในการกินยาของผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีทุกครั้งที่มาพบแพทย์

รายละเอียด
การกินยา

 อธิบายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกี่ยวกับรายละเอียด
การกินยา เช่น จ�ำนวนเม็ดยา จ�ำนวนมื้อใน
การกินยาต่อวัน การกินยาก่อนหรือหลัง
อาหาร ผลข้างเคียงจากยาที่มีโอกาสพบได้
 ยาทีแ่ นะน�ำให้กนิ พร้อมอาหารหรือหลังอาหาร
ทันทีเพื่อการดูดซึมยาอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ RPV, ATV, DRV และ EVG/COBI
 กรณีกนิ ยาในกลุม่ integrase inhibitor ควร
ตรวจสอบการกิ น วิ ต ามิ น หรื อ ยาที่ มี ส ่ ว น
ประกอบของแมกนีเซียม อลูมิเนียม เหล็ก
แคลเซียมและสังกะสี
 ยาที่ห้ามให้ร่วมกับ RPV เช่น ยาลดกรด       
โดยเฉพาะยากลุ่ม PPI ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ยา
ลดกรด ให้ใช้ ranitidine ตามเวลาที่ก�ำหนด
 ยาทีแ่ นะน�ำให้กนิ ก่อนนอนและท้องว่าง เพือ่ ลด
ผลข้างเคียงยา ได้แก่ EFV

หาสาเหตุ
nonadherence

 กรณีทมี่ ี non-adherence ให้ประเมินสาเหตุ
ของ non-adherence เช่น กินยาไม่ตรงเวลา
กินยาไม่ตรงขนาด ลืมกินยาทั้งมื้อ เป็นต้น
และพยายามหาสาเหตุ ของ non-adherence
ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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ตารางที่ 2.16 ปฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวี กับ ยาอืน่ ๆ  
ที่ส�ำคัญ
ยาต้าน
เอชไอวี

ยาในกลุ่ม

ค�ำแนะน�ำ

ยา Ergot derivatives
PIs

Ergotamine

EFV
EVG/COBI

- ห้ามใช้ร่วมกัน
- ไม่แนะน�ำให้ยา Methylergometrine ในหญิ ง คลอดบุ ต ร
เนื่องจากมีรายงานการเกิดภาวะ
ergotism
Sildenafil

All PIs,
Sildenafil
EVG/COBI

- เพิ่ ม ขนาดยา sildenafil         
อาจเกิด overdose ได้
- รักษา Erectile dysfunction
เริม่ ด้วยขนาดต�ำ่ สุดก่อน เช่น 25 มก.           
ทุก 48 ชม. และติดตามผลข้างเคียง           
เพื่อปรับขนาดยาที่ใช้
- ห้ามใช้รกั ษาโรค Pulmonary            
arterial hypertension
ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
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DTG

Antacid

ควรหลีกเลีย่ งการให้รว่ มกัน หรือ
พิ จ ารณาใช้ ย าลดกรดกลุ ่ ม อื่ น         
โดยควรให้ DTG 2 ชม. ก่อน หรือ
6 ชม. หลังกินยา antacid

ATV,
ATV/r

Antacid

ให้ ATV ก่อน Antacid หรือยาที่
มีการปรับบัฟเฟอร์ อย่างน้อย 2 ชม.
หรือ ให้หลัง Antacid อย่างน้อย
1-2 ชม.

HRAs

ให้ boosted ATV พร้อมกับ        
และ/หรือ ห่างจากการให้ HRAs
อย่างน้อย 10 ชม.

ยาต้าน
เอชไอวี

ยาในกลุ่ม

ค�ำแนะน�ำ

PPIs

- ในผู้ที่ได้ PIs มาก่อน ไม่แนะน�ำ
ให้ใช้ PPIs ร่วมกัน
- ในผู้ที่ไม่เคยได้ PIs มาก่อน ให้
PPIs ก่อนการให้ ATV อย่างน้อย
12 ชม. และ ต้องใช้ boosted
ATV เท่านั้น
RPV
Antacid
ให้ antacid ก่อน RPV อย่างน้อย
2 ชม. หรื อ ให้ ห ลั ง RPV             
อย่างน้อย 4 ชม.
HRAs
ให้ HRAs ก่อน RPV อย่างน้อย
12 ชม. หรื อ ให้ ห ลั ง RPV          
อย่างน้อย 4 ชม.
PPIs
ไม่แนะน�ำให้ใช้ร่วมกับ RPV
RAL
Antacid
- ห้ า มให้ RAL คู ่ กั บ Al-Mg           
hydroxide antacids พิจารณา    
ให้ยาลดกรดตัวอืน่ แทน
- ไม่มีความจ�ำเป็นต้องแยกการ       
ให้ยาระหว่าง RAL กับ CaCO3
antacid
EVG/COBI Antacid
ให้ EVG/COBI/TDF/FTC           
ห่างจาก Antacid อย่างน้อย 2 ชม.  
ยากันชัก
DTG
Carbamazepine ไม่ควรใช้รว่ มกัน พิจารณาใช้ยากันชัก
Phenobarbital กลุม่ อืน่ ยกเว้น Carbamazepine         
Phenytoin
ให้ปรับขนาด DTG เป็น 50 มก.
วันละ 2 ครั้ง*
NVP,
ควรติดตามระดับยากันชัก และ
EFV
NVP, EFV หรือควรเลือกใช้ยากัน
ชักชนิดอืน่
RPV
ห้ามใช้ร่วมกัน
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ตารางที่ 2.16 ปฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวี กับ ยาอืน่ ๆ  
ที่ส�ำคัญ (ต่อ)
ยาต้าน
เอชไอวี

ยาในกลุ่ม

ค�ำแนะน�ำ

DRV,
Carbamazepine ห้ามใช้รว่ มกัน เนือ่ งจากยากันชัก
DRV/COBI Phenobarbital จะลดผลการรักษา และ อาจท�ำให้
Phenytoin
เกิดการดื้อยา DRV ได้ พิจารณา       
ใช้ยากันชักกลุ่มอื่น
ETR
EVG/
COBI
DTG
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ไม่ควรให้ร่วมกัน
ห้ามใช้ร่วมกัน พิจารณาใช้ยากัน
ชักกลุ่มอื่น
ยารักษาวัณโรค
Rifampicin

ปรับขนาด DTG เป็น 50 มก.               
วันละ 2 ครัง้ *

BIC

ห้ามใช้ร่วมกัน

RAL

- เพิม่ ขนาดยา RAL เป็น 800 มก.        
วันละ 2 ครั้ง
- ห้ามใช้ RAL ขนาด 1,200 มก.            
วันละครั้งร่วมกัน

RPV, ETR

ห้ามใช้ร่วมกัน

EVG/COBI

ห้ามใช้ร่วมกัน

DTG, BIC, Rifapentine
EVG/COBI

ไม่ควรใช้ร่วมกัน

RPV

ห้ามใช้ร่วมกัน

All PIs

ไม่ควรใช้ร่วมกัน

ยาต้าน
เอชไอวี

ยาในกลุ่ม

ค�ำแนะน�ำ

ยาต้านเกร็ดเลือด
EVG/COBI Clopidogrel
และ RTV Ticagrelor
Factor Xa
inhibitors
(rivaroxaban,
Apixaban,
edoxaban)

ไม่ควรใช้รว่ มกัน (ใช้ Prasugrel ได้)
- Apixaban: ลดขนาดยาลง 50%
ถ้าผู้ป่วยได้รับยาขนาด 5 มก.      
วันละ 2 ครัง้ และ หลีกเลีย่ งการ
ใช้ถ้าได้รับยาขนาด 2.5 มก.            
วันละ 2 ครัง้
- Dabigatran: ไม่ตอ้ งปรับขนาด
ยา ถ้า CrCl ≥50 มล./นาที และ
หลีกเลีย่ งถ้า CrCl < 50 มล./นาที
- Rivaroxaban: หลีกเลีย่ งการใช้

ยาเสพติดและยาแก้ปวด
Boosted
PIs

Methadone

- โอกาสเกิ ด methadone          
withdrawal น้อย
- ปรั บ ขนาด methadone          
ตามอาการ

Tramadol

มีผลท�ำให้ระดับยาแก้ปวดกลุม่ นี้
เพิม่ ขึน้ ระวังยาแก้ปวดเกินขนาด

Codeine,
Fentanyl

Recreation Drug มีผลเพิ่มขนาดยา recreation
(แอมเฟตามีน, drug อาจเกิด overdose ได้
MDMA, GHB,
Cocaine,  
Ketamine)
EFV, NVP Methadone

เพิม่ โอกาสการเกิด methadone   
withdrawal ต้องปรับเพิ่มขนาด
ยา methadone
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ตารางที่ 2.16 ปฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวี กับ ยาอืน่ ๆ  
ที่ส�ำคัญ (ต่อ)
ยาต้าน
เอชไอวี
AZT
EVG/
COBI

ยาในกลุ่ม

ค�ำแนะน�ำ

Methadone

ระดับยา AZT สูงขึน้ เฝ้าระวังผล
ข้างเคียงจาก AZT

Tramadol

หากจ�ำเป็นต้องใช้ ให้ยาแก้ปวด
กลุ ่ ม นี้ ใ นขนาดน้ อ ยที่ สุ ด ก่ อ น
และเฝ้าระวังการกดการหายใจ
โดยเฉพาะ fentanyl

Codeine,
Fentanyl

Recreation
เฝ้าติดตามผลข้างเคียง
Drug
ใช้ ย ากลุ ่ ม recreation drug        
(แอมเฟตามีน,
ในขนาดที่ลดลง
MDMA, GHB,
Cocaine,  
Ketamine)
การกินร่วมกับอาหาร
EFV

กินก่อนนอน ตอนท้องว่าง ไม่ควรให้ร่วมกับอาหารที่
มีไขมันสูง เพราะเพิ่มการดูดซึมยา เพิ่มผลข้างเคียง

RPV

กินพร้อมอาหาร (อย่างน้อย 400 กิโลแคลอรี่) และ         
ตรงเวลาทุกมื้อ ห้ามกินตอนท้องว่างหรือดื่มเพียง          
เครื่องดื่ม จะลดการดูดซึมยา

หมายเหตุ:
* ไม่ควรให้ยา DTG ทีป่ รับขนาดยาเพิม่ ในผูท้ สี่ งสัยว่าดือ้ ต่อ INSTIs
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ตารางที่ 2.17 ปฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั สารเสพติด
Amyl
กัญชา
Nitrate
หรือ THC
(Poppers)

Cocaine
(Crack)

Protease Inhibitors (Ritonavir, Cobicistat)
 Atazanavir/r





 Lopinavir/r






 Darunavir/r
Integrase inhibitors







  

Raltegravir
NNRTIs





  

Efavirenz
Nevirapine





แนวโน้ม 
hepatotoxic
metabolite

Rilpivirine





แนวโน้ม เพิ่ม
QT prolongation

Dolutegravir
EVG/COBI

หมายเหตุ:
 = ไม่มปี ฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านเอชไอวีกบั สารเสพติด

74

(

กลุ่ม recreational drugs
Amphetamine
(MDMA, Ectasy)

Hallucinogens
(LSD หรือ
angel dust)

GHB

Ketamine

               แนวโน้ม เพิ่มขนาดยาเสพติด
              ให้ติดตามใกล้ชิด อาจเกิด overdose

  







       แนวโน้ม เพิ่มขนาดยาเสพติด ให้ติดตามใกล้ชิด
  







  

ระดับ
LSD หรือ
dissociative drug



 ระดับ
Ketamine
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ตารางที่ 2.18 ปฏิกิริยาระหว่างยาต้านเอชไอวีกับเมทาโดน
ยาต้าน
ระดับ
ข้อแนะน�ำ
เอชไอวี
เมทาโดน
Boosted PIs
DRV/r ระดับ R-methadone* โอกาสเกิ ด methadone
ลด 16%
withdrawal น้อย ปรับขนาด
methadone ตามอาการ
LPV/r ระดับ methadone
โอกาสเกิ ด methadone
ลด 26-53%
withdrawal น้อย ปรับขนาด
methadone ตามอาการ
ATV/r ระดับ R-methadone* โอกาสเกิ ด methadone
ลด 16%
withdrawal น้อย ปรับขนาด
methadone ตามอาการ
Unboosted PIs
ATV
ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
NNRTIs
EFV
ระดับ methadone ลด เพิม่ โอกาสเกิด methadone  
52%
withdrawal ต้องปรับขนาด
methadone เพิ่ม
NVP
ระดับ methadone ลด เพิม่ โอกาสเกิด methadone  
50%
withdrawal ต้องปรับขนาด  
methadone เพิ่ม
ETR
ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
RPV
ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)
RAL
ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
DTG
ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
EVG/ ไม่มีผล
ไม่ต้องปรับขนาดยา
COBI
* R-methadone = active form ของ methadone
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ทุกสูตร

การผ่าตัดฉุกเฉิน

 เปลี่ยน NNRTIs เป็น PIs 10-14 วันก่อนการผ่าตัดและ       
หยุดยาทุกตัวพร้อมกันในวันผ่าตัด หรือ
 ให้หยุด NNRTIs 7-10 วันก่อนการผ่าตัดและหยุดยากลุ่ม
NRTIs คืนก่อนวันผ่าตัด

หยุดยาทุกชนิดทันทีเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

คงกินยาต้านเอชไอวีตามเวลาเดิม

แนวทางการหยุดยา

ทุกกรณี ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลับมากินยาสูตรเดิมอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าสามารถกินยาได้ และควรตรวจ HIV VLที่ 2 เดือนหลังการผ่าตัด

สูตรยาทีม่ ี DTG หรือ PIs เป็นยาหลัก ให้ ห ยุ ด ยาทุ ก ชนิ ด พร้ อ มกั น เมื่ อ ต้ อ งงดน�้ ำ และอาหาร             
เพื่อเตรียมการผ่าตัด

การผ่าตัดชนิดที่สามารถ
สูตรยาที่มี NNRTIs
นัดล่วงหน้า (elective) ที่ต้องหยุดยา เป็นยาหลัก
นานกว่า 24 ชม. หลังผ่าตัด

ทุกสูตร

สูตรยาที่ผู้ติดเชื้อกินอยู่

การผ่าตัดเล็กที่ไม่ต้องอดอาหาร

ชนิดของการผ่าตัด

ตารางที่ 2.19 การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความจ�ำเป็นต้องผ่าตัดรักษา
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แผนภูมิที่ 2.3 การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

79

• BIC, DTG, RAL หรือ RPV

ยาต้านเอชไอวีใหม่
• TDF หรือ TAF
• BIC, DTG, RAL หรือ RPV

3. เป้าหมายการรักษาก�ำหนดไว้เป็นแนวทาง ไม่จำ� เป็นต้องรักษาให้ได้ตามเป้าหมายเสมอ ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่วมด้วย กรณีทใี่ ช้วธิ ี
ค�ำนวณ LDL-C ต้องระวังในภาวะทีม่ รี ะดับไตรกลีเซอไรด์สงู มากกว่า 400 มก./ดล. จะท�ำให้ผลการตรวจ LDL-C จากการค�ำนวณผิด
พลาดได้ [ค�ำนวณจาก LDL-C = TC - HDL - (TG/5)] ในกลุม่ นีค้ วรพิจารณาเพิม่ ระดับเป้าหมายระดับไขมัน LDL-C ไปอีก 30 มก./ดล.
4. ไม่มกี ารก�ำหนดเป้าหมายระดับไตรกลีเซอไรด์ในการรักษาไว้ชดั เจนเนือ่ งจากระดับไตรกลีเซอไรด์สงู ยังเป็นความเสีย่ งของการเกิดโรค
หัวใจทีไ่ ม่ชดั เจนอย่างไรก็ตามหากมีระดับไตรกลีเซอไรด์สงู มากกว่า 500 มก./ดล. พิจารณาปรับสูตรยาต้านเอชไอวีทเี่ หมาะสมและ
พิจารณาให้ยาลดระดับไตรกลีเซอไรด์เพราะระดับไตรกลีเซอไรด์ทสี่ งู มากอาจก่อให้เกิดตับอ่อนอักเสบได้

ผลข้างเคียง
ยาต้านเอชไอวีเดิม
โรคหัวใจและหลอดเลือด
• ABC
• กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองตีบ • RTV หรือ COBI boosted-PIs
• EFV
ไขมันในเลือดสูง
• RTV หรือ COBI boosted-PIs
• ไตรกลีเซอไรด์สูง (มีหรือไม่มี LDL-C สูง)
• EFV

หมายเหตุ:
1. ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ 10 ปีของผู้ติดเชื้อ      
เอชไอวีตามการศึกษา Thai CV rick score
2. แนะน�ำปรับสูตรยาต้านเอชไอวี ดังนี้

การดูแลผูท้ สี่ งสัยว่าจะมีภาวะไตผิดปกติจากยา TDF
ตารางที่ 2.20 การดู แ ลผู ้ ที่ ส งสั ย ว่ า จะมี ภ าวะไตผิ ด ปกติ      
จากยา TDF
ความผิดปกติของไต
ที่เกิดจาก TDF
อาการของ Fanconi
syndrome
ความผิดปกติทเี่ กิดทีท่ อ่ ไตส่วนต้น
ทีอ่ อกมาจากการกรองทีโ่ กเมอรูลสั
ท�ำให้กรดอะมิโน กลูโคส กรดยูรคิ
ไบคาร์ บ อเนต และฟอสเฟต          
ที่ ค วรถู ก ดู ด ซึ ม กลั บ ไม่ ดู ด ซึ ม  
แต่ ผ ่ า นไปอยู ่ ใ นปั ส สาวะแทน
เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
Proximal tubulopathy with
any combination of:
1. Proteinuria: urine dipstick ≥ 1,
glycosuria ในสภาวะทีน่ ำ�้ ตาล
ในเลือดปกติ (normoglycemic
glucosuria) (1)
2. Progressive decline in eGFR
and eGFR < 90 มล./นาที(2)
การลดลงของ eGFR อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดย ไม่มสี าเหตุอนื่
อธิบาย
3. มี phosphate รั่วออกทาง
ปั ส สาวะมากผิ ด ปกติ จ น
ท�ำให้เกิดภาวะ hypophosphatemia
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การดูแลรักษา
การประเมิ น ภาวะไตผิ ด ปกติ
จาก TDF:
 ตรวจการท�ำงานของ proximal
renal tubulopathy เฝ้าระวังโรค
Fanconi syndrome(3)
 พิจารณาภาวะโรคเกีย่ วกับไต
และกระดู ก ภาวะ hypophosphataemia จากไต      
ผิดปกติ: ตรวจระดับ 25(OH)
vitamin D, PTH, วัดความ
หนาแน่นของมวลกระดูก
พิ จ ารณาหยุ ด TDF ในกรณี
ต่อไปนี้:
 Progressive decline in
eGFR ทีไ่ ม่มสี าเหตุอนื่ อธิบายได้
หรืออาจมีภาวะไตวายเฉียบพลัน
 Confirmed hypophosphataemia จากไตผิดปกติ
และไม่มีสาเหตุอื่นอธิบาย
 Osteopenia/osteoporosis ร่วมกับมีการเพิม่ ขึน้ ของ
urine phosphate leak

TDF มีผลต่อไตซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ในเวลาตัง้ แต่ไม่กสี่ ปั ดาห์
จนถึงหลายเดือนหลังกินยา หากพบว่ามีหลักฐานว่ามี proximal
tubular dysfunction เช่น
1 proteinuria มากกว่า 1 ครัง้ [urine dipstick > 1] หรือ
มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ urine protein/creatinine
(UP/C) > 15 มก./มิลลิโมล หรือ
2 glycosuria ในสภาวะที่น�้ำตาลในเลือดปกติ หรือ
3 มีการลดลงของ eGFR < 90 มล./นาที โดยไม่มี
สาเหตุอื่นอธิบาย หรือ
4 phosphaturia ที่ยืนยันที่มีฟอสเฟตในเลือดต�่ำจาก
การเพิ่มขึ้นของการรั่วฟอสเฟตทางปัสสาวะ
กรณีทมี่ ี 2/4 ข้อ ให้ตดิ ตามใกล้ชดิ และพิจารณาเปลีย่ นยา
เป็นสูตรอื่นที่ไม่มี TDF
หมายเหตุ:

spot urine urine protein/creatinine (UP/C) เป็นการตรวจ
total urinary protein รวมทั้งโปรตีนจาก glomerular หรือ          
tubular แต่ urine dipstick ตรวจได้เพียง albuminuria ซึ่งเป็น   
การบ่งชี้ความผิดปกติของ glomerular disease จึงไม่สามารถ
ตรวจจับความผิดปกติของ tubular ได้
(2)
eGFR ใช้การประเมินโดยวิธี CKD-EPI formula
(3)
ดูการตรวจของ Proximal Renal Tubulopathy
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจท�ำการลดขนาดยา TDF หรืออาจเปลี่ยน
ไปใช้ ยา TAF และพบว่าสามารถแก้ไขผลข้างเคียงได้ แต่ต้องใช้             
ความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด
(1)
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แผนภูมิที่ 2.4 (A) การเฝ้ า ระวั ง ภาวะแทรกซ้ อ นทางไต      
กรณีใช้ TDF รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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แผนภูมิที่ 2.4 (B) การเฝ้ า ระวั ง ภาวะแทรกซ้ อ นทางไต     
กรณีใช้ TDF รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ต่อ)
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1. ผู้ติดเชื้อ HBV/HIV ควรได้รับยาต้านเอชไอวีหลัก             
ที่ประกอบด้วย TDF หรือ TAF ร่วมกับ 3TC หรือ FTC
2. ควรหลีกเลี่ยงการหยุด TDF หรือ TAF พร้อมกับ 3TC
หรือ FTC เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดตับอักเสบ
อย่ า งรุ น แรงและตั บ วาย (decompensation liver)          
หลังเกิดไวรัสตับอักเสบบีก�ำเริบ (reactivation)

เกณฑ์ในการรักษา
ทุก 6 เดือน

ทุก 6 เดือนจนครบ 1 ปี และต่อด้วยปีละครัง้
ทุก 12 เดือน เพื่อประเมินว่า HBsAg หายไปหรือไม่
ทุก 6-12 เดือน ในผู้ที่เป็นตับแข็ง ผู้ชายอายุ >40 ปี
หรื อ ผู ้ ห ญิ ง อายุ >50 ปี หรื อ ในผู ้ ที่ มี ม ะเร็ ง ตั บ ใน
ครอบครัว เพื่อเฝ้าระวังมะเร็ง

HBsAg
อัลตร้าซาวด์ตับ

ค�ำแนะน�ำ

HBV/DNA

Alpha-fetoprotein ทุก 12 เดือน

ALT, creatinine

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2.21 การรักษาและติดตามผู้ติดเชื้อ HBV/HIV Co-infection

การรักษาและติดตามผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ ไี วรัสตับอักเสบร่วมด้วย (HBV/HIV และ HCV/HIV Co-infection)

85

 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี   HBsAg negative, anti-HBc positive และได้รับ
การรักษาด้วยยากดภูมคิ มุ้ กัน (เคมีบำ� บัดส�ำหรับมะเร็ง หรือการปลูกถ่ายอวัยวะ)
หรือในผูท้ ไี่ ด้การรักษาด้วย B-cell-depleting agents (rituximab, ofatumumab,
natalizumab, alemtuzumab, ibritumomab) หรือได้ยากดภูมิคุ้มกันอื่น ๆ
เช่น TNF alpha inhibitor, steroid >10 มก./วัน นานกว่า 2 สัปดาห์          
ควรจะได้รบั ยาต้านเอชไอวีทมี่ ี TAF หรือ TDF เพือ่ ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีกำ� เริบ
 กรณีที่ให้ TDF หรือ TAF ไม่ได้ ควรจะได้ 3TC หรือ FTC แต่ไวรัสตับ       
อักเสบบีที่ดื้อต่อ 3TC ก็อาจท�ำให้เกิดไวรัสตับอักเสบบีก�ำเริบได้

 หากมีข้อห้ามใช้ TDF หรือ TAF ให้ใช้ entecavir ใน     
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทไี่ ม่เคยได้ 3TC มาก่อนร่วมกับยาต้านเอชไอวีอนื่
 ผู้ติดเชื้อ HBV/HIV ที่มีตับแข็งและจ�ำนวน CD4 ต�่ำ 
จ�ำเป็นต้องมีการติดตามใกล้ชิดใน 3 เดือนแรกหลังเริ่มยา
ต้านเอชไอวีเพือ่ เฝ้าระวังการเกิด IRIS และตับอักเสบจากยา
 จะเริ่ ม ยาต้ า นเอชไอวี ที่ ไ ม่ มี TDF หรื อ TAF ได้              
ต้องทราบสถานะ HBV DNA ทุกครั้ง

เพื่อให้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหายขาด ลดการเกิดตับอักเสบจากยาต้านเอชไอวี การเกิดตับแข็ง มะเร็งตับ และตับวาย

เป้าหมายการรักษา

HBV reactivation

การเลือกสูตรยารักษา HBV/HIV Co-infection

ตารางที่ 2.22 การรักษาและติดตามผู้ติดเชื้อ HCV/HIV
Co-infection
Treatment goal
เพื่อให้การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหายขาด ลดการเกิดตับอักเสบ
จากยาต้านเอชไอวี การเกิดตับแข็ง มะเร็งตับ ตับวายและโรคนอกตับ
และลดการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซี โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กบั ชาย ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด และกลุม่ ไตวายเรือ้ รังทีฟ่ อกไต
เกณฑ์ในการรักษา/การเลือกสูตรยารักษา HCV/HIV Co-infection
1) ผู้ติดเชื้อ HCV/HIV ทุกคนควรได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม DAA
โดยไม่ค�ำนึงถึงระยะพังผืดของตับ
2) ข้อบ่งชี้ในการรักษาและสูตรยาต้านไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่ม
DAA จะเหมือนกับผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากอัตราการหายจาก
โรคไวรัสตับอักเสบซีไม่ต่างกัน
3) ผูต้ ดิ เชือ้ HCV/HIV ทุกคนทีม่ ตี บั แข็งควรได้รบั การประเมินว่ามี
liver decompensation หรือไม่ โดยประเมินจาก Child-Pugh
score ถ้าเป็น Child-Pugh B และ C ควรส่งต่อให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
โรคตับเพื่อประเมิน esophageal varices และการเปลี่ยนตับ
4) ผู้ที่มีทั้ง HBV และ HCV ควรจะรักษา HBV ก่อนอย่างน้อย 3
เดือนก่อนที่จะเริ่ม DAA เพื่อลดการเกิดไวรัสตับอักเสบบีก�ำเริบ
5) ยา sofosbuvir/velpatasvir ที่รักษาไวรัสตับอักเสบซีทุก         
สายพันธุ์ ไม่ควรใช้ร่วมกับ EFV, NVP หรือ ETR ในผู้ที่ได้ยานี้             
ควรเปลี่ยน เป็น RPV หรือ DTG ก่อนอย่างน้อย 1 เดือน
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เกณฑ์ในการรักษา/การเลือกสูตรยารักษา HCV/HIV
6) ยา DAA เช่น sofosbuvir/velpatasvir หรือ sofosbuvir/
ledipasvir (เฉพาะสายพันธ์ 1, 4, 5 หรือ 6) เป็นเวลา 12 สัปดาห์
ยกเว้นในผูท้ เี่ ป็นตับแข็งแบบ Child-Pugh B และ C ควรให้การรักษาดังนี้
ก. กรณีที่ให้ ribavirin ได้ ให้ sofosbuvir/velpatasvir            
(ทุ ก สายพั น ธุ ์ ) หรื อ sofosbuvir/ledipasvir                           
(เฉพาะสายพันธุ์ 3) ร่วมกับ ribavirin ขนาดต�่ำ  เช่น 600
มก. และปรับเพิ่มขนาดตามน�้ำหนักตัว นาน 12 สัปดาห์
ยกเว้น กรณีตบั แข็งควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
ข. กรณีทใี่ ห้ ribavirin ไม่ได้ ให้ sofosbuvir/velpatasvir หรือ
sofosbuvir/ledipasvir ตามข้างต้น นาน 24 สัปดาห์
7) ผูท้ เี่ คยรักษาล้มเหลวด้วย sofosbuvir + NS5A เช่น ledipasvir,
daclatasvir, velpatasvir, ravidasvir มาก่อน ควรได้ DAA ร่วมกับ
ribavirin ขนาดต�ำ 
่ เช่น 600 มก. และปรับเพิม่ ขนาด ตามน�ำ้ หนักตัว
นาน 24 สัปดาห์
การติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย
ALT, creatinine  ทุก 6 เดือนจนได้รับ DAA และตรวจไม่พบ  
HCV-RNA หลังรักษาครบ  
 ติดตาม ALT ต่อทุก 6 เดือน ในผู้ที่เสี่ยงต่อ        
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีซำ �้ ได้แก่ ผูใ้ ช้สารเสพติด
แบบฉีด และ MSM ทีม่ คี นู่ อนหลายคน โดยเฉพาะ
ถ้าตรวจพบว่ามี ALT สูงขึ้น
Alphafetoprotein

ทุก 12 เดือน ถ้ามีตับแข็งแล้ว

HCV-RNA

ก่อนการรักษาและที่ 3 เดือนหลังหยุดยารักษา
ไวรัสตับอักเสบซี

อัลตร้าซาวด์ตบั ควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยอัลตร้าซาวด์ตับ
ทุก 6-12 เดือนในกรณีที่มีการตรวจพบว่าเป็นตับ
แข็งหรือ fibroscan >12.5kPa หรือ APRI >1.5
หรือ FIB-4 >3.25
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ตารางที่ 2.23 การให้ ย าต้ า นเอชไอวี ใ นผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส          
ตับอักเสบบีร่วมด้วย
กรณี

การรักษา/สูตรยาที่แนะน�ำ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวียัง Backbone: TDF/FTC หรือ TDF + 3TC
ไม่เคยเริ่มยาต้าน      หรือ TAF/FTC
เอชไอวี
- ห้ามใช้ 3TC หรือ FTC ชนิดเดียวโดยไม่มี
TDF หรื อ TAF เพราะเชื้ อ ไวรั ส ตั บ             
อักเสบบีดื้อยากลุ่มนี้ง่าย
กรณีที่ต้องหยุด
- แนะน�ำให้เฝ้าระวังและติดตามเพราะมีโอกาส
FTC, 3TC หรือ
เกิด hepatic flare ได้
TDF ในระหว่างการ - หากเป็นไปได้ให้พิจารณาใช้ entecavir  
รักษาเนื่องจาก
(ถ้าเคยได้ 3TC มาก่อนต้องเพิ่มขนาดยา
สาเหตุใดก็ตาม
entecavir เป็น 1 มก./วัน) เพื่อป้องกัน
hepatic flare
กรณีเชื้อเอชไอวี  
ดื้อต่อ FTC, 3TC
หรือ TDF, TAF

เพื่อคงการรักษาไวรัสตับอักเสบบี ให้คงสูตร
TDF หรือ TAF ที่ได้รับอยู่เพื่อการรักษาไวรัส
ตับอักเสบบี ต่อ ส่วนยาต้านเอชไอวีให้พจิ ารณา
เพิ่มยาใหม่ตามความเหมาะสม

กรณีที่เริ่มยาต้าน      - ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังทีหลัง
เอชไอวีสูตรอื่นที่
- ควรเปลี่ยนเป็นสูตรที่มี TDF หรือ TAF
ไม่มี TDF หรือ TAF ร่วมกับ FTC หรือ 3TC
มาก่อน
กรณีที่การท�ำงาน
ของไตไม่ดี
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- ควรมีการปรับลดขนาด FTC, 3TC, TDF
หรือ TAF ตาม eGFR ตามตาราง 2.11
และกรณี ที่ eGFR < 30 มล./นาที        
พิจารณาใช้ entecavir แทน TDF
- กรณีที่ต้องเลิกใช้ TDF หรือ TAF ให้
พิจารณายาต้านเอชไอวีอื่นที่ไม่มีผลต่อ      
ไตด้วย เช่น ABC
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ไวรัสตับอักเสบบี
(hepatitis B
vaccine; HepB)

วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
(influenza vaccine,
inactivated; IIV)
ไวรัสตับอักเสบเอ
(hepatitis A
vaccine; HepA)

3 เข็ม

2 เข็ม

ขนาด
1 เข็ม

 ให้เลือกฉีดเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นเท่านั้น
 พิจารณาให้เมื่อมีภาวะต่อไปนี้คือ มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจากการท�ำงาน              
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ใช้ยาเสพติด (รวมถึงยาที่ไม่ฉีดเข้าเส้นด้วย) มีโรคตับเรื้อรัง ผู้ที่ต้องได้                     
clotting factor (เช่น ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย) ผูท้ ใี่ กล้ชดิ กับผูม้ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอ และ               
ผูท้ จี่ ะเดินทางไปถิน่ ที่มีโรคนี้ชุกชุม
 ให้ตรวจภูมิต้านทาน (anti-HAV IgG) ก่อนฉีดและต้องมีผลลบ
 ฉีดเข้ากล้าม เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 6-12 เดือน
 ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มภี มู คิ ม้ ุ กันและไม่ตดิ เชือ้ HBV เรือ้ รังโดยตรวจ HBsAg, anti-HBs และ anti-HBc ได้ผลลบทัง้ หมด
 ผู้ที่มี CD4 <350 cells/mm3 การตอบสนองต่อวัคซีนอาจจะไม่ดี

 ฉีดเข้ากล้าม ทุกปี

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 2.24 การเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ตามชนิดวัคซีน
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ขนาด

3 เข็ม

วัคซีน

ไวรัสตับอักเสบบี
(hepatitis B
vaccine; HepB)
(ต่อ)

 ฉีดเข้ากล้าม ฉีดเข็มแรกเดือนที่ 0, เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2
อย่างน้อย 2 เดือนและห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 เดือน (มักให้เข็มที่ 2 และ 3 ที่เดือนที่ 1 และ 6
เดือนตามล�ำดับ)
 ส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเี่ กิดก่อนพ.ศ.2535 ควรตรวจ anti-HBs ภายหลังการรับวัคซีนเข็มที่ 3 ครบแล้ว
1 เดือน ถ้า anti-HBs <10 IU/L พิจารณาให้วคั ซีนเพิม่ อีก 1 คอร์ส (3 เข็ม) และตรวจ anti-HBs ภายหลัง
การรับวัคซีนเข็มสุดท้าย ครบแล้ว 1 เดือน ถ้ายังไม่มีภูมิคุ้มกัน ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนเพิ่ม
 ส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเี่ กิดหลังพ.ศ.2535 มักจะได้รบั วัคซีนมาแล้วในช่วงวัยเด็ก ถ้าตรวจ HBsAg, anti-HBs
และ anti-HBc ได้ผลลบ อาจพิจารณากระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็มก่อน (booster) และ
ตรวจ anti-HBs หลังฉีด 1 เดือน ถ้ายังไม่ตอบสนองให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 2 เข็มตามก�ำหนดเวลาปกติ
และตรวจ anti-HBs อีกครัง้ หลังฉีดเข็มที่ 3 แล้ว 1 เดือน ถ้าฉีดครบ 3 เข็มแล้วยังไม่มภี มู คิ มุ้ กัน พิจารณา
ให้วคั ซีนเพิม่ อีก 1 คอร์ส (3 เข็ม) และตรวจ anti-HBs ภายหลังการรับวัคซีนเข็มสุดท้าย ครบแล้ว 1 เดือน
 ในกรณีที่มีแต่ anti-HBc เป็นบวกโดยที่ HBsAg และ anti-HBs เป็นลบ ให้พิจารณาตรวจ HBV DNA
เพื่อประเมินว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ถ้าไม่พบ HBV DNA อาจพิจารณาให้
วัคซีน 1 ชุด (3 เข็ม) และตรวจ anti-HBs หลังฉีดเข็มสุดท้าย 1 เดือน

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 2.24 การเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ตามชนิดวัคซีน (ต่อ)

91

3 เข็ม

1 เข็ม

เอชพีวี (human
papillomavirus
vaccine; HPV)

บาดทะยัก คอตีบ
และไอกรน (tetanus
and diphtheria
toxoids and  
acellular pertussis
vaccine; Td หรือ
Tdap)

 ผู้ติดเชื้อเพศหญิงอายุ 9-26 ปี แนะน�ำให้ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ (bivalent) หรือ 4 สายพันธุ์
(quadrivalent) อาจพิจารณาให้ในผู้หญิงที่อายุเกิน 26 ปี พบว่ายังได้ประโยชน์
 ผู้ติดเชื้อเพศชายอายุ 9-26 ปี แนะน�ำให้ฉีดเฉพาะ 4 สายพันธุ์ โดยเฉพาะ MSM
 ฉีดเข้ากล้าม ฉีดเข็มแรกเดือนที่ 0, เข็มที่ 2 เดือนที่ 1-2 และเข็มที่ 3 เดือนที่ 6
 ห้ามให้ในหญิงตั้งครรภ์
 ฉีดเข้ากล้ามด้วย Td 1 เข็มทุก 10 ปี
 พิจารณาให้เป็น Tdap แทน Td 1 ครั้ง
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1 เข็ม

นิวโมค็อกคอลคอน
จูเกต 13 สายพันธุ์
(pneumococcal
13-valent
conjugate
vaccine; PCV13)

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 อาจพิจารณาฉีดเมื่อจ�ำนวน CD4 > 200 cells/mm3 เนื่องจากการฉีดขณะมี CD4 ต�่ำจะท�ำให้ภูมิ
ต้านทานขึ้นไม่ดี แต่เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาจนมีจ�ำนวน CD4 สูงขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ นิวโมค็อกคัสลดลง ดังนัน้ ควรพิจารณาให้ตามข้อบ่งชีอ้ นื่ นอกจากการติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ รี ว่ มด้วย
ได้แก่ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีโรคประจ�ำตัวเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับเรื้อรังและตับแข็ง
โรคเบาหวาน สูบบุหรี่ และดื่มเหล้ามาก (alcoholism) หรือมีภาวะที่ท�ำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้แก่  
โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง ได้รับยากดภูมิคุ้มกันและไม่มีม้าม เป็นต้น
 ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว ยังไม่มีค�ำแนะน�ำให้ฉีดกระตุ้น
 ถ้ามีข้อบ่งชี้ของวัคซีนนิวโมค็อกคอลทั้ง 2 ชนิด ให้ฉีด PCV13 ก่อน PPSV23
นิวโมค็อกคคอลโพลี 1-2 เข็ม  อาจพิจารณาฉีดเมื่อจ�ำนวน CD4 > 200 cells/mm3 เนื่องจากการฉีดขณะมี CD4 ต�่ำจะท�ำให้ภูมิ
แซคคาไรด์ 23 สาย
ต้านทานขึ้นไม่ดี แต่เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาจนมีจ�ำนวน CD4 สูงขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงต่อ
พันธุ์ (pneumoการติดเชือ้ นิวโมค็อกคัสลดลง ดังนัน้ ควรพิจารณาให้ตามข้อบ่งชีอ้ นื่ นอกจากการติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ รี ว่ มด้วย
coccal 23-valent
ได้แก่ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีโรคประจ�ำตัวเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับเรื้อรังและตับแข็ง
polysaccharide
โรคเบาหวาน สูบบุหรี่ และดืม่ เหล้ามาก (alcoholism) หรือมีภาวะทีท่ ำ� ให้ภมู คิ มุ้ กันบกพร่องได้แก่ โรคมะเร็ง
vaccine; PPSV23)
โรคไตวายเรื้อรัง ได้รับยากดภูมิคุ้มกันและไม่มีม้าม เป็นต้น

ขนาด

วัคซีน

ตารางที่ 2.24 การเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ตามชนิดวัคซีน (ต่อ)
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นิวโมค็อกคคอลโพลี 1-2 เข็ม  ฉีดเข้ากล้าม 1-2 เข็ม ขึ้นกับอายุและโรคประจ�ำตัวที่มี
แซคคาไรด์ 23 สาย
 ถ้ามีภาวะที่ท�ำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องให้ฉีด PCV13 ก่อนตามด้วย PPSV23 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์
พันธุ์ (pneumoและให้ฉีด PPSV23 กระตุ้นซ�้ำอีก 1 เข็ม ห่างจาก PPSV23 เข็มแรกอย่างน้อย 5 ปี
coccal 23-valent
 ถ้าอายุตงั้ แต่ 65 ปีขน้ึ ไป หรือมีโรคประจ�ำตัวเรือ้ รัง ให้เลือกฉีดได้ 3 แบบดังต่อไปนี้ โดยแนะน�ำให้ฉดี PCV
polysaccharide
13 ถ้ามีโรคประจ�ำตัวเรื้อรัง
vaccine; PPSV23)
1. ฉีด PCV13 1 เข็ม ตามด้วย PPSV23 ห่างกันอย่างน้อย 1 ปี หรือ
2. ฉีด PCV13 1 เข็ม หรือ
3. ฉีด PPSV23 1 เข็ม
อีสุกอีใส (varicella 2 เข็ม  พิจารณาให้ถ้ายังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ถ้าไม่แน่ใจว่าเคยเป็นหรือไม่ ให้ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
vaccine; VAR)
โดยมี anti-VZV IgG ต้องเป็นลบ
 ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีแล้วและมีจ�ำนวน CD4 > 200 cells/mm3 รวมถึงไม่มีโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสที่เพิ่งได้รับการรักษา
 ฉีดเข้ากล้าม 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
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ไข้กาฬหลังแอ่น
(meningococcal
serogroups A, C,
W, Y vaccine;
MenACWY)

 พิจารณาให้ถา้ ยังไม่มภี มู คิ มุ้ กัน ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีแล้วและมีจำ� นวน CD4  > 200 cells/mm3
รวมถึงไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่เพิ่งได้รับการรักษา
 ฉีดเข้ากล้าม 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

แนวคิดในการให้วัคซีนแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 พิจารณาให้เมื่ออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องค�ำนึงถึงว่าเคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อนแล้วหรือไม่
 ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีแล้วและมีจ�ำนวน CD4 >200 cells/mm3 รวมถึงไม่มีโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสที่เพิ่งได้รับการรักษา
 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous) 1 เข็ม
1-2 เข็ม  ผูท้ คี่ วรได้รบั วัคซีนได้แก่ ผูจ้ ะเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์และอุมเราะห์ทปี่ ระเทศซาอุดอิ าระเบีย ต้องได้รบั
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน ผูท้ จี่ ะเดินทางหรือไปอยูอ่ าศัยในทวีปแอฟริกา
ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (meningitis belt) และผูท้ ไี่ ม่มมี า้ มหรือม้ามท�ำงานบกพร่อง (anatomic
หรือ functional asplenia)
 ฉีดเข้ากล้าม 1-2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ขึน้ กับข้อบ่งชี้ และฉีดกระตุน้ ทุก 5 ปี ถ้ายังมีความเสีย่ ง

2 เข็ม

หัด คางทูมและหัด
เยอรมัน (measles,
mumps, and rubella
vaccine; MMR)
งูสวัด (zoster
vaccine live; ZVL)

1 เข็ม

ขนาด

วัคซีน

ตารางที่ 2.24 การเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่ตามชนิดวัคซีน (ต่อ)

การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน
(Acute HIV infection) ระหว่างกินเพร็พ
 กรณี seroconversion ให้ซักประวัติว่ากินเพร็พ          
อยูห่ รือไม่ และพิจารณาการดือ้ ยาก่อนเริม่ ยาต้านเอชไอวี
เพื่อการรักษาให้เร็วที่สุด
ตารางที่ 2.25 การจัดการกรณี seroconversion ระหว่าง
กินเพร็พ
การจัดการกรณี seroconversion ระหว่างกินเพร็พ
1. หากพบว่ามี HIV seroconversion ระหว่างกินเพร็พ ให้ซกั ประวัติ
ว่ายังคงกินเพร็พอยูห่ รือไม่
2. หยุดเพร็พ
3. พิจารณาตรวจ HIV VL และ HIV drug resistance ทันที
4. เริม่ การรักษาให้เร็วทีส่ ดุ ด้วยยาต้านเอชไอวี สูตร 2NRTIs+DTG
และภายหลังหากพบว่าดือ้ ยา ให้ปรับเปลีย่ นสูตรยาตามผลดือ้ ยา
5. เน้นเรือ่ ง counselling การกินยาสม�ำ่ เสมอ
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บทที่
การดูแลรักษาเด็กและวัยรุน่ ติดเชือ้ เอชไอวี
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
1. การดูแลทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
 ควรได้รบั การประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ว่ามี
“ความเสี่ยงสูง” หรือ “ความเสี่ยงทั่วไป” และ       
ได้รับยาต้านเอชไอวีสูตรป้องกันอย่างเหมาะสม
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
 ความเสีย่ งสูง ได้แก่ แม่มี HIV VL > 50 copies/mL
ที่อายุครรภ์อย่างน้อย 32 สัปดาห์ หรือกรณีไม่มี
ผล HIV VL ให้ใช้เกณฑ์วา่ แม่ได้รบั ยาต้านเอชไอวี
<12 สัปดาห์ หรือแม่มีประวัติกินยาต้านเอชไอวี
ไม่สม�่ำเสมอ
 การตรวจวินิจฉัยว่าทารกติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
ให้ใช้การตรวจ HIV DNA PCR ทุกราย
2. เกณฑ์การเริ่มยาต้านเอชไอวีในเด็กและวัยรุ่นติด       
เชือ้ เอชไอวี แนะน�ำเริม่ การรักษาในเด็กและวัยรุน่ ทุกราย        
โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะมีระดับ CD4 เท่าใดก็ตาม
3. สูตรยาต้านเอชไอวีส�ำหรับเริ่มรักษาในเด็กติดเชื้อ         
ที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน ประกอบด้วยยา
กลุ่ม nucleoside reverse transcriptase inhibitors
(NRTIs) 2 ตัว ร่วมกับยาตัวที่ 3 (Third agent) อีก 1 ตัว
โดยให้เลือกยาตามที่สามารถจัดหาได้และใช้ยารวมเม็ด
ถ้าเป็นไปได้ มีวิธีเลือกสูตรแรกดังนี้
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 อายุ < 3 ปี: AZT + 3TC + LPV/r หรือ DTG

(กรณีที่มียาเม็ดละลายน�้ำ  dispersible tablet
ส�ำหรับเด็ก)
 อายุ 3-<12 ปี: TDF + (3TC หรือ FTC) + EFV
หากน�ำ้ หนัก <15 กก. หรือ DTG หากน�ำ้ หนัก >15 กก.
 อายุ > 12 ปี: (TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC)
+ DTG
4. การติดตามเด็กหลังเริม่ การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
 ตรวจ HIV VL ควรตรวจหลังเริม่ ยาต้านเอชไอวี 6 เดือน
หรือเปลีย่ นสูตรยาเป็นเวลา 3 เดือน เพือ่ ประเมิน
ประสิทธิภาพของสูตรยา หลังจากนัน้ ตรวจติดตาม
ทุก 6-12 เดือน และเมือ่ HIV VL undetectable
ให้ตรวจปีละครั้ง
 ตรวจ CD4 เพื่อประเมินความเสี่ยงในการป่วย       
ด้วยโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสต่างๆ แนะน�ำให้ตรวจทุก
6 เดือน ต่อมาเมือ่ เด็กมีอายุ 6-12 ปี ที่ HIV VL             
undetectable ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี โดย  
จ�ำนวน CD4 > 500 cells/mm3 และกินยาต้าน
เอชไอวีอย่างสม�ำ่ เสมอ สามารถหยุดตรวจ CD4 ได้
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ตารางที่ 3.1 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
HIV DNA PCR
แรกเกิด

1ด

2ด

4ด

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

บวก
บวก
ลบ

บวก
บวก
ลบ

บวก
บวก/บวก

ลบ

ลบ

ลบ

HIV Ab
ที่ 18 ด

ลบ
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บวก/บวก

      บวก

เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารก
แปลผลว่า

แนวทางการดูแล

น่าจะไม่ติดเชื้อเอชไอวีจากใน ติดตาม HIV PCR ต่อตามแนวทาง
ครรภ์ แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าติด
เชื้อระหว่างคลอดหรือไม่
เด็กเสี่ยงทั่วไป: ไม่ติดเชื้อ
เอชไอวี
เด็กเสี่ยงสูง: ยังสรุปไม่ได้

ในเด็กเสีย่ งสูงยังต้องตรวจ HIV PCR
ยืนยันทีอ่ ายุ 4 เดือนอีกครัง้ หลังหยุด
ยาต้านเอชไอวีอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เด็กเสีย่ งสูง: ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ติ ด ตามผลการตรวจหา HIV Ab           
ที่ 18-24 เดือน
เด็กไม่มอี าการ: น่าจะไม่ตดิ เชือ้ ติ ด ตามผลการตรวจหา HIV Ab                         
เอชไอวี
ที่ 24 เดือน ถ้าผลเป็นลบ ยืนยันว่า
ไม่ติดเชื้อ เอชไอวี
เด็กมีอาการ: อาจติดเชือ้ เอชไอวี ให้ตรวจ HIV DNA PCR ซ�้ำอีกครั้ง
หลังคลอด
ทันที เพือ่ ตรวจดูวา่ เด็ก ติดเชือ้ หรือไม่
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่ในครรภ์
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีระหว่างคลอด
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีระหว่าง
คลอดหรือหลังคลอด
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีระหว่าง
คลอดหรือหลังคลอด

ให้การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดย
เร็วทีส่ ดุ   ในรายทีม่ ผี ลบวกช้าอาจเกิด
จากเด็กได้รบั ยาต้านเอชไอวี เพื่อการ
ป้องกันเป็นเวลานาน ท�ำให้กดระดับ
ไวรัสให้ตำ �่ การตรวจ HIV DNA PCR
อาจไม่ไวพอในการตรวจปริมาณเชื้อ
ระดับต�่ำ
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ตารางที่ 3.1 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
HIV DNA PCR
แรกเกิด

1ด

2ด

4ด

HIV Ab
ที่ 18 ด

บวกต่อเนื่องกัน 2 ครั้งหลังจากนั้นเป็นบวก
หรือลบก็ตาม

   ลบ

บวกต่อเนื่องกัน 2 ครั้งที่ครั้งใดก็ตาม

  บวก

บวกครั้งเดียวจากนั้นเมื่อตรวจซ�้ำก็กลายเป็นลบ

  N/A

ลบ 2 ครั้งโดยครั้งสุดท้ายอายุ > 4 เดือน

  N/A

บวก/บวก หมายถึง เมื่อตรวจได้ผลบวกครั้งแรก ให้ตรวจซ�้ำทันที
และพบว่าเป็นบวกเมื่อตรวจซ�้ำด้วย
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เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารก (ต่อ)
แปลผลว่า

แนวทางการดูแล

เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีแต่มปี ริมาณ ติดตามต่อเนือ่ งให้เด็กกินยาให้ดี เด็กมี
เชื้อต�่ำมาก ท�ำให้ไม่สร้างภูมิ พยากรณ์โรคทีด่ ี ควรบันทึกไว้และลง
ต้านทาน
สมุดให้เด็กและผูป้ กครองเก็บไว้
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

ให้การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดย
เร็วที่สุด และกินยาต่อเนื่อง
อาจเป็ น ผลบวกลวง หรื อ ซักประวัตกิ ารเริม่ ยาและความเสีย่ งต่อ
ให้การรักษาเร็วมากจน HIV/Ab การติดเชื้อ ดูผล HIV VL แรกรับ
เป็นลบ
- ถ้ า ไม่ มี ค วามเสี่ ย ง อาจเป็ น ผล        
บวกลวง ให้หยุดยาต้านเอชไอวี        
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไปและ
เจาะเลือดใหม่
- ถ้ า มี ค วามเสี่ ย งและรั ก ษาเร็ ว        
อาจเกิดจากการให้การรักษาเร็ว
มาก ควรให้กินยาต่อเนื่อง
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
ถ้าเด็กมีอาการน่าสงสัย ให้ตรวจซ�้ำ 
และให้ตดิ ตามผลการตรวจหา HIV Ab
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ตารางที่ 3.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แนะน�ำให้ตรวจ
ก่อนเริ่มยาต้านเอชไอวี
แนะน�ำให้ตรวจ

หมายเหตุ

CBC, ALT
Creatinine

กรณีที่จะเลือกใช้ยา TDF เพื่อประเมิน eGFR
ก่อนเริ่มยา

urine
กรณีสงสัยการตั้งครรภ์หรือมีภาวะขาดประจ�ำ
pregnancy test เดือนในเด็กหญิงวัยเจริญพันธุ์
CD4

ช่วยประเมินโอกาสติดเชือ้ โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวน
CD4 มีความส�ำคัญในการประเมินผลการรักษา
โดยไม่ต้องรอผลก่อนเริ่มยา

ปริมาณเชือ้ ไวรัส โดยทัว่ ไปไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องตรวจก่อนเริม่ ยา
(HIV Viral load) เพราะไม่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินการเริ่มยา
ต้านเอชไอวี แต่แนะน�ำให้ส่งตรวจการดื้อยา
(HIV drug resistance test)  ก่อนเริ่มยาต้าน
เอชไอวีดว้ ยสูตร Boosted PIs ซึง่ มีประสิทธิภาพสูง
ในการกดไวรั ส เอชไอวี ส� ำ หรั บ เด็ ก เล็ ก ได้ ด             ี
กว่าสูตร NNRTI
 เนือ่ งจากยาสูตร boosted PIs มีผลข้างเคียง
ด้านเมตาบอลิกในระยะยาวสูง เมือ่ เด็กทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวีกนิ ยาต้านเอชไอวีจนอายุครบ 3 ปี
และ HIV VL undetectable จะแนะน�ำให้
เปลี่ยนจาก LPV/r เป็น EFV เพื่อลดผล         
ข้างเคียงระยะยาว
 หากผลตรวจการดื้อยาของเด็กก่อนเริ่มยา
ต้านเอชไอวีพบว่ามีการดือ้ ต่อยากลุม่ NNRTIs
ไม่แนะน�ำให้เปลี่ยนเป็นยาสูตร NNRTIs
 การตรวจการดือ้ ยาอาจตรวจโดยใช้ plasma
เหมือนที่ท�ำในผู้ป่วยที่กินยาต้านเอชไอวี
ตามปกติ หรือใช้ dried blood spot ก็ได้
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 ซักประวัติการสัมผัสวัณโรค
 ส่งตรวจ CXR ก่อนเริ่มยาต้านเอชไอวีทุกครั้ง
 โดยอาจไม่จำ� เป็นต้องท�ำ tuberculin skin test หรือ interferon-gamma releasing assay (IGRAs) เนือ่ งจากอาจให้ผลลบลวงได้
ข้อพึงพิจารณา : หากผลการตรวจไม่พบว่าเด็กป่วยด้วยวัณโรค แนะน�ำให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝง (latent TB
infection) ในกรณี
1. มีประวัติสัมผัสวัณโรค ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2. ไม่มีประวัติสัมผัสวัณโรค แต่มีภูมิต้านทานต�่ำ 
a. เด็กอายุ > 6 ปีที่มี CD4 < 200 cells/mm3 และ
b. เด็กอายุ < 6 ปีที่มี CD4 < 15%

หมายเหตุ

ไวรัสตับอักเสบบี HBsAg เฉพาะเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน
(ปัจจุบนั เด็กไทยได้รบั วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีตงั้ แต่แรกเกิด ส่วนใหญ่มภี มู ติ า้ นทานต่อไวรัสตับอักเสบบีอยูแ่ ล้ว)        
ข้อพึงพิจารณา : กรณีที่ HBs Ag เป็นบวก พิจารณาใช้ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม NRTIs ที่มีฤทธิ์ต่อไวรัสตับอักเสบบีด้วย
ได้แก่ TDF หรือ TAF ร่วมกับ 3TC หรือ FTC

วัณโรค

แนะน�ำให้ตรวจ

ตารางที่ 3.3 การคัดกรองโรคร่วมและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสก่อนเริ่มยาต้านเอชไอวี
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โรคติดต่อทางเพศ  ซักประวัติตรวจร่างกาย และตรวจเลือดคัดกรองโรคซิฟิลิส
สัมพันธ์
 พิจารณาตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้
ข้อพึงพิจารณา : ควรคัดกรองในเด็กวัยรุน่ ติดเชือ้ เอชไอวี อายุ 12 ปีขนึ้ ไป ทัง้ กลุม่ เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีจากแม่แล้วโต  
เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์

Cytomegalovirus  ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ CMV ที่จอประสาทตา (CMV retinitis) ในเด็กอายุ < 6 ปีที่ CD4 < 5 % หรือจ�ำนวน CD4
< 50 cells/mm3
(CMV)
 เด็กอายุ > 6 ปี ควรแนะน�ำให้สังเกตความผิดปกติของการมองเห็น และให้ท�ำการตรวจหากมีความผิดปกติ หรือ       
มองเห็น floater

ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจ anti-HCV ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
(เช่น เด็กทีค่ ลอดจากแม่ทมี่ ปี ระวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดยาเข้าเส้น แม่มปี ระวัตเิ ป็นตับอักเสบซี เด็กวัยรุน่ ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี     
ที่มีประวัติใช้ยาเสพติดเข้าเส้นเลือด เป็นต้น)

ตารางที่ 3.3 การคัดกรองโรคร่วมและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสก่อนเริ่มยาต้านเอชไอวี (ต่อ)
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4

3

2

1

2

-

NVP5

3

ยาชนิดที่ 3
4

AZT หรือ ABC + 3TC LPV/r หรือ DTG

NRTIs

NRTIs
7

ABC2 หรือ AZT1 + 3TC

(TDF หรือ TAF ) +
(3TC หรือ FTC)
6

EFV8

DTG
4

ยาชนิดที่ 3

อายุ 3 - <12 ปี
NRTIs
7

ABC2 + 3TC

(TDF หรือ TAF ) +
(3TC หรือ FTC)
6

DTG4

ยาชนิดที่ 3

EFV8 หรือ RPV9

อายุ > 12 ปี

ในกรณีทเี่ ด็กมีภาวะซีด (Hb < 8 กรัม/ดล.) ให้ตรวจสอบขนาดยาทีก่ นิ ว่าถูกต้อง หาสาเหตุของการซีดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หากกินยาขนาดถูกต้อง
แล้วให้พจิ ารณาลดขนาดยา AZT ลงจากเดิมร้อยละ 20-30 หรือให้ใช้ ABC แทน โดยให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หากกินยา Co-trimoxazole อยู่ เพือ่ ป้องกัน
PCP ควรหยุดยาก่อน หรือพิจารณาเปลี่ยนเป็น dapsone
ABC แนะน�ำใช้เพือ่ เป็นสูตรยาวันละครัง้ มียาทัง้ รูปแบบเม็ดแยก และเม็ดรวมกับยา 3TC ผลข้างเคียงทีส่ ำ� คัญคือการเกิดแพ้ยาแบบ hypersensitivity
LPV/r ให้ระมัดระวังในการใช้ในทารกคลอดครบก�ำหนดทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 14 วันและทารกคลอดก่อนก�ำหนดทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 42 สัปดาห์ post
conceptional age เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงต่อไต หัวใจ และระบบทางเดินหายใจจนถึงเสียชีวิตได้ หากจ�ำเป็นต้องใช้ให้ปรึกษา                 
ผู้เชี่ยวชาญ
DTG เป็นยากลุ่ม Integrase inhibitor มี 2 ชนิดคือ
1) ชนิดเม็ด (film coated tablet) ขนาด 10 และ 50 มก. สามารถพิจารณาให้ในเด็กที่มีน�้ำหนักตัว > 15 กก. โดย

ยาทางเลือก

ยาแนะน�ำ

1

อายุ < 3 ปี

ตารางที่ 3.4 สูตรยาต้านเอชไอวีส�ำหรับเริ่มรักษาในเด็กและวัยรุ่นที่ไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน
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9

8

7

6

5

• น�้ำหนัก 15-20 กก. สามารถใช้ DTG ขนาด 40 มก. (ในกรณีไม่มียาเม็ดขนาด 10 มก. อนุโลมให้ใช้ยาเม็ดขนาด 50 มก.วันละครั้งได้)
• น�้ำหนัก > 20 กก. สามารถใช้ DTG ขนาด 50 มก.
• น�้ำหนัก > 35 กก. สามารถใช้ยาเม็ดรวม (TDF/3TC/DTG)  
2) ชนิดเม็ดละลายน�ำ ้ dispersible tablet ขนาด 5 มก. สามารถให้ได้ในเด็กทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 4 สัปดาห์ขนึ้ ไป และน�ำ้ หนักตัว > 3 กิโลกรัม (ซึง่ ยังไม่มี
ยาในประเทศไทยในขณะนี)้ ซึง่ ยาทัง้ 2 ชนิดมีการดูดซึมไม่เท่ากัน จึงไม่ใช้ทดแทนกัน (ขนาดยา film coated tablet 50 มก. เทียบเท่ายา dispersible
tablet ขนาด 30 มก.)
นอกจากนีม้ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับยา DTG ท�ำให้ทารกในครรภ์มี neural tube defect สูงขึน้ (หากได้ยาสูตร DTG ในช่วงปฏิสนธิ เพิม่ อัตราการเกิด        
NTD จาก 1:1000 เป็น 2:1000 ราย) แต่ DTG เป็นยาทีม่ ี genetic barrier สูง และลดโอกาสเกิดการดือ้ ยาในวัยรุน่ ทีม่ คี วามร่วมมือในการกินยาต้าน           
เอชไอวีไม่ดี ดังนัน้ ประโยชน์ของ DTG มีมากกว่า จึงไม่เป็นข้อห้ามใช้ DTG ในหญิงวัยเจริญพันธุท์ อี่ าจจะมีบตุ รได้ แต่แนะน�ำให้กนิ folic acid                 
เป็นประจ�ำร่วมด้วย เพือ่ ลดโอกาสเกิด NTD ในทารก รวมทัง้ แนะน�ำให้ตดิ ตามอัลตราซาวด์ทารกตามมาตรฐานทีอ่ ายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์
NVP ไม่ควรเลือกใช้เนื่องจากประสิทธิภาพด้อยกว่า LPV/r ให้เลือกใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทนต่อยา LPV/r ชนิดน�้ำได้
TDF สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีปัญหาการท�ำงานของไตบกพร่อง
TAF เป็นยากลุ่ม NRTIs ซึ่งสามารถให้ร่วมกับ FTC และ EFV ได้ในเด็กที่มีอายุ > 6 ปี และมีน�้ำหนักตัว > 25 กิโลกรัม
EFV ส�ำหรับวัยรุ่นแนะน�ำใช้ EFV ในขนาด 400 มก./วัน ได้เพื่อลดผลข้างเคียงจากยา หรืออาจใช้เป็นสูตร fixed dose combination              
ที่มี EFV ขนาด 600 มก./วัน ได้เช่นกัน
RPV มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทน้อยกว่ายา EFV แต่อาจจะมีประสิทธิภาพในการกดไวรัสด้อยกว่า EFV ในกรณีที่ HIV VL >500,000
copies/mL แนะน�ำให้ใช้ในกรณีมี CD4 > 350 cells/mm3 ส�ำหรับวัยรุ่นอายุ > 12 ปี ควรมีน�้ำหนักตัว > 35 กก. และต้องเน้นย�้ำว่ากิน
หลังอาหาร ซึ่งจะท�ำให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้น
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ทุก 3-6 เดือน

เมื่อมีข้อบ่งชี้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI)

ทุก 3 เดือน

การเจริญเติบโต ส่วนสูง น�ำ้ หนัก
และการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่วัยรุ่น

อาการทางคลินิก
อาการทางคลินิก

ปีแรก

ปีถัดไป

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ทุก 3-6 เดือน วัดเส้นรอบศีรษะในเด็กอายุต�่ำกว่า 2 ปี

ทุก 3-6 เดือน ควรติดตามอาการครัง้ แรกหลังเริม่ ยาต้าน 1-2 สัปดาห์แรก และ 1 เดือน
อาการทางคลินิกที่เกิดขึ้นใหม่ (new clinical events) ซึ่งต้องแยก
ว่าเป็นผลข้างเคียงจากยา หรือเป็น โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส หรือ IRIS

ปีถัดไป

ตารางที่ 3.5 การประเมินอาการและผลทางห้องปฏิบัติการหลังเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
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ทุก 6 เดือน

Urine analysis

ทุก 6-12 เดือน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับยา TDF

ทุก 6-12 เดือน กรณีได้ยาสูตรที่มี NVP ควรเจาะ 2-4 สัปดาห์แรกเพิ่มด้วย

การติดตามผลการรักษา (immunological และ virological monitoring)
ตรวจจ�ำนวน CD4
ทุก 6 เดือน ทุก 6-12 เดือน กรณีผู้ป่วยเด็กอายุ 6-12 ปี ที่รับยาจนสุขภาพแข็งแรงดีที่ HIV VL
undetectable จ�ำนวน CD4 > 500 cells/mm3 ในการตรวจครัง้ ล่าสุด
และกินยาต้านเอชไอวีอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี            
ให้หยุดเจาะจ�ำนวน CD4 ได้

ทุก 6 เดือน

Chemistry (ALT, LDL
cholesterol, creatinine,
fasting blood sugar)

การเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการรักษา (safety monitoring)
CBC
ทุก 6 เดือน ทุก 6-12 เดือน กรณีทไี่ ด้รบั AZT ควรตรวจเพิม่ อีกครัง้ ภายใน 3 เดือนแรก หลังเริม่
ยาต้านเอชไอวีเพือ่ ติดตามภาวะซีดและเม็ดเลือดขาวต�ำ่
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ทุก 6 เดือน

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ตรวจปริมาณเชื้อไวรัส
(Plasma HIV viral load)

ตรวจการดื้อยาต่อ
ยาต้านเอชไอวี
(HIV drug resistance)

เมื่อมีข้อบ่งชี้

ควรส่งตรวจขณะที่ผู้ป่วยก�ำลังกินยาต้านเอชไอวีสูตรที่สงสัยว่า         
เกิดเชื้อดื้อยาอยู่ หรือหยุดยาไม่เกิน 4 สัปดาห์ และตรวจพบ            
HIV VL > 1,000 copies/mL ไม่ควรส่งตรวจ genotype เพือ่ หา       
การดื้อยาในผู้ป่วยที่ได้ประวัติว่าขาดยา เนื่องจากหลังจากหยุดยา
ต้านเอชไอวีไประยะเวลาหนึ่งแล้วเชื้อไวรัสจะเปลี่ยนกลับไปเป็น
ชนิด wild type จึงท�ำให้ตรวจไม่พบเชื้อที่มีการดื้อยา แนะน�ำให้
กินยาสูตรเดิมไปอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แล้วจึงค่อยส่งตรวจ

ทุก 6-12 เดือน กรณี HIV VL undetectable สามารถติดตามทุก 1 ปี กรณีเปลี่ยน
สู ต รยาให้ ต รวจหลั ง กิ น ยาเป็ น เวลา 3 เดื อ น เพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของสูต รยา กรณีวัย รุ ่ นหรื อ เด็ก ที่มี ความเสี่ ยงสูง               
ทีจ่ ะเกิด virological failure เช่น มีประวัตกิ นิ ยาไม่สม�ำ่ เสมอ ขาดยา
มีการติดเชือ้ ฉวยโอกาส หรือ มีจำ� นวน CD4 ต�ำ่ ลงมาก อาจพิจารณา
ตรวจบ่อยขึ้นตามความเหมาะสม

ตารางที่ 3.5 การประเมินอาการและผลทางห้องปฏิบัติการหลังเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี (ต่อ)

ตารางที่ 3.6 แนวทางการปรับสูตรยาต้านเอชไอวีในเด็กและ
วัยรุ่นที่มีการตอบสนองต่อการรักษาดี
ยาเดิม

ยาสูตรใหม่

AZT +
3TC
วันละ
2 ครัง้

ABC/3TC (นน. 14 กก.ขึน้ ไป) วันละครัง้
TDF+3TC (อายุ 2 ปีขึ้นไป) วันละครั้ง
TDF/FTC (นน. > 17 กก.) วันละครั้ง
TAF/3TC (อายุ > 6 ปี และ นน. > 25 กก.) วันละครัง้

EFV

 DTG ชนิดเม็ด วันละครั้งเมื่อ นน. > 15 กก. และถ้า
นน. > 35 กก. สามารถใช้ยาเม็ดรวม (TDF/3TC/DTG) ได้
 RPV เมือ่ อายุ > 12 ปี เพือ่ ลดผลข้างเคียง ด้านระบบ
ประสาท ขนาดเม็ดยาเล็กลง แต่ตอ้ งรับประทานพร้อม
อาหาร

RPV

 DTG ชนิดเม็ด วันละครั้งเมื่อนน.  > 15 กก. และถ้า
นน. > 35 กก. สามารถใช้ยาเม็ดรวม (TDF/3TC/DTG) ได้

LPV/r
วันละ
2 ครั้ง
หรือ
ATV/r
วันละครัง้

 DTG ชนิดเม็ด วันละครัง้ เมือ่ นน. > 15 กก. และ           
ถ้านน. > 35 กก. สามารถใช้ยาเม็ดรวม (TDF/3TC/DTG) ได้
 EFV เมือ่ อายุ > 3 ปี วันละครัง้ โดยประวัตคิ วามเสีย่ ง
การดือ้ ต่อยา NNRTIs ของแม่ และ สูตรยาต้านเอชไอวีที่
ทารกได้รบั จากการป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจาก
แม่สู่ลูกร่วมด้วย

RAL
วันละ
2 ครั้ง

DTG, EVG/COBI, BIC วันละครั้ง
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PIs

INSTIs
DTG
ตัวอย่างการเปลี่ยนสูตรยาที่ใช้บ่อย
AZT + 3TC + EFV (หรือ NVP)
TDF (หรือ ABC) + 3TC/FTC + EFV (หรือ NVP)
AZT + 3TC + LPV/r

LPV/r

NNRTIs

ยาสูตรเดิมที่ดื้อ

TDF/3TC หรือ TDF/FTC
AZT/3TC
ABC/3TC
NVP, EFV, RPV

NRTIs

(TDF หรือ TAF หรือ ABC) + (3TC หรือFTC ) + DTG (หรือ bPIs)
AZT/3TC + DTG (หรือ bPIs)
(TDF หรือ TAF หรือ ABC) + (3TC หรือ FTC) + DTG (หรือ DRV/r) หากดื้อยา NRTIs มาก
แนะน�ำให้ใช้ DTG + DRV/r หากไม่ดื้อ NRTIs และ NNRTIs ทุกตัว อาจพิจารณาใช้ EFV ได้

ยาต้านเอชไอวีใหม่ที่แนะน�ำ

AZT/3TC
[ (TDF หรือ TAF) / (3TC หรือ FTC) ] หรือ ABC/3TC
AZT/3TC
INSTI: DTG
PI: ATV/r หรือ LPV/r หรือ DRV/r
INSTI: DTG
PI: DRV/r
NNRTI: EFV และต้องไม่ดื้อ NRTIs และ NNRTIs ทุกตัวที่ประกอบในสูตร
PI: ATV/r หรือ LPV/r หรือ DTV/r

ตารางที่ 3.7 แนวทางการเลือกสูตรยาต้านเอชไอวีส�ำหรับเด็กที่มีปัญหาการรักษาล้มเหลว

บทที่
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูก
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
1. ยาต้านเอชไอวีสูตรแนะน�ำ
 ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ ได้แก่ (TDF หรือ TAF) +
(3TC หรือ FTC) +DTG โดยแนะน�ำยารวมเม็ด
(TDF/3TC/DTG) หรือ (TAF/3TC/DTG) หากไม่มี
ยารวมเม็ด สามารถใช้ยาแยกเม็ดได้ และให้เริม่ ยา
ต้านเอชไอวีโดยเร็วทีส่ ดุ ในวันเดียวกันกับการวินจิ ฉัย
(same day ART)
2. กรณีทไี่ ม่สามารถทนยา (TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC)
ซึ่งเป็น backbone ได้ แนะน�ำให้ใช้ AZT+3TC แทน  
3. หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ าฝากครรภ์หลังอายุครรภ์ 32 สัปดาห์
และไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน
 แนะน�ำให้ยาสูตร (TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ
FTC) +DTG
 ถ้าไม่มยี าสูตร DTG พิจารณาให้ยา (TDF หรือ TAF)
+ (3TC หรือ FTC) +EFV และให้เพิ่มยา RAL
เป็นยาตัวที่ 4 เพื่อลดระดับไวรัสโดยเร็วที่สุด       
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สูล่ กู ได้มากขึน้ โดยสามารถหยุดยา RAL ได้ทนั ที
หลังคลอด
4. หญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดและมาคลอดโดย        
ไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน แนะน�ำให้ยาสูตร
(TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC) +DTG ร่วมกับ AZT
600 มก. ครัง้ เดียวทันที และใช้ยาสูตรดังกล่าวต่อหลังคลอด
เพื่อรักษาต่อเนื่อง
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5. หญิงตั้งครรภ์ที่กินยาต้านเอชไอวีสูตร DTG มานาน
กว่า 12 สัปดาห์ แต่ยังมี HIV VL > 1,000 copies/mL           
ที่อายุครรภ์ ≥32 สัปดาห์ อาจเกิดจากระดับ HIV VL         
ที่ แ รกรั บ สู ง หรื อ กิ น ยาต้ า นเอชไอวี ไ ม่ ส ม�่ ำ เสมอ                  
ควรส่ ง ต่ อ เพื่ อ ให้ ก ารปรึ ก ษาส่ ง เสริ ม วิ นั ย การกิ น ยา            
และติดตาม HIV VL อย่างต่อเนื่อง
6. หญิงตัง้ ครรภ์ทกี่ นิ ยาต้านเอชไอวีทไี่ ม่ใช่สตู ร DTG มา
นานกว่า 12 สัปดาห์ แต่ยงั มี HIV VL >1,000 copies/mL
ที่อายุครรภ์ ≥32 สัปดาห์ แนะน�ำให้เปลี่ยนสูตรยาเป็น
(TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC) +DTG หรือเพิ่มยา
DTG หรือ RAL เป็นยาตัวที่ 4 จากสูตรยาทีใ่ ช้อยู่ เพือ่ ลด
ระดับไวรัสโดยเร็วทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชือ้
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ และแนะน�ำให้ยาสูตร (TDF หรือ
TAF) + (3TC หรือ FTC) +DTG กินต่อหลังคลอดเพือ่ รักษา
7. ให้ยา AZT 600 มก. ครั้งเดียวในระหว่างเจ็บครรภ์
คลอดร่ ว มด้ ว ยเสมอ แต่ พิ จ ารณาให้ ง ดได้ ถ ้ า ระดั บ            
HIV VL ที่อายุครรภ์ 32-36 สัปดาห์ <50 copies/mL
8. ข้อแนะน�ำในการตรวจ HIV VL ในหญิงตั้งครรภ์         
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี พิจารณาจากระยะเวลาเริม่ ยาต้านเอชไอวี
 กรณีเริม่ ยาต้านเอชไอวีกอ่ นอายุครรภ์ 20 สัปดาห์
ให้ตรวจ HIV VL ที่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์  
 กรณีเริม่ ยาต้านเอชไอวีหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์
และกินยาต้านเอชไอวีมา > 12 สัปดาห์ ให้ตรวจ
HIV VL ทีอ่ ายุครรภ์ 34-36 สัปดาห์ หากอายุครรภ์
36 สัปดาห์แล้ว แต่ยังกินยาต้านเอชไอวีไม่ครบ  
12 สัปดาห์ ให้ตรวจ HIV VL ที่อายุครรภ์ 36
สัปดาห์ได้เลย เพือ่ ใช้ระดับ HIV VL วางแผนการคลอด
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แผนภูมิที่ 4.1 แนวทางในการตรวจ HIV VL ในหญิงตัง้ ครรภ์
ที่ติดเชื้อเอชไอวี

* หากอายุครรภ์ 36 สัปดาห์แล้ว และยังไม่ได้ตรวจ HIV VL ให้ตรวจ
ทันที แม้จะกินยาต้านเอชไอวีไม่ครบ 12 สัปดาห์
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แผนภูมิที่ 4.2 ข้อพิจารณาการให้ยาในทารกแรกเกิดตามความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
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แผนภูมิที่ 4.3 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์มีผลเลือดลบระหว่างฝากครรภ์ หรือมาคลอดแต่สามีมีผลเลือดบวก
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# หมายเหตุ การตรวจ HIV DNA หรือ RNA (Qualitative) ในหญิงตัง้ ครรภ์อาจพิจารณาท�ำได้ในทีท่ มี่ คี วามพร้อมเพือ่ ช่วยในการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ให้เร็วขึน้
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หมายเหตุ:
1. ความเสี่ยงต�่ำ เช่น สามีไม่ติดเชื้อ หรือสามีติดเชื้อเอชไอวีแต่กินยาต้านเอชไอวีจนสามารถกดระดับไวรัสในเลือดได้
2. ความเสี่ยงสูง เช่น ไม่ทราบผลเลือดสามี หรือสามีติดเชื้อเอชไอวีและมีปริมาณไวรัสในเลือดสูง หรือมีอาการ Acute retroviral syndrome (ARS)

แผนภูมิที่ 4.4 ข้อพิจารณากรณีหญิงตั้งครรภ์มีผลเลือด HIV Ab เป็น inconclusive
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1

ระหว่างได้รับยา

 ตรวจ 6 เดือนหลังเริ่มยา
 ถ้าเริม่ ยาต้านเอชไอวีตงั้ แต่กอ่ นตัง้ ครรภ์หรือเริม่ ยาระหว่างตัง้ ครรภ์และกินยาอย่างน้อย
12 สัปดาห์ขึ้นไปให้ตรวจ HIV VL ที่ 32-36 สัปดาห์
- HIV VL >50-1,000 copies/mL รีบให้ค�ำปรึกษาเรื่องการกินยาอย่างเคร่งครัด         
แล้วตรวจ HIV VL ซ�้ำที่ 4 สัปดาห์ หลังจากกินยาสม�่ำเสมอ
- HIV VL >1,000 copies/mL และกินยาสูตรทีไ่ ม่มี DTG แนะน�ำให้เปลีย่ นสูตรยาเป็น
(TDF หรือ TAF)+ (3TC หรือ FTC) +DTG หรือเพิม่ ยา DTG เป็นยาตัวที่ 4 (ถ้าไม่ม       ี
ให้ใช้ RAL แทน) และตรวจ HIV VL ซ�้ำที่ 36 สัปดาห์
 ในรายที่อายุครรภ์ 36 สัปดาห์แล้ว และยังไม่ได้ตรวจ HIV VL ให้ตรวจทันที แม้จะกิน
ยาต้านเอชไอวีไม่ครบ 12 สัปดาห์
โดยทัว่ ไปหากหญิงตัง้ ครรภ์กนิ ยาต้านเอชไอวีอย่างสม�ำ่ เสมอนานเกิน 8-12 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะมีระดับ HIV VL <50 copies/mL การตรวจ
HIV VL ทีอ่ ายุครรภ์ 32-36 สัปดาห์จะมีประโยชน์ เพือ่ ใช้ในการจ�ำแนกความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของทารก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน              
หญิงตัง้ ครรภ์ทกี่ นิ ยาไม่สม�ำ่ เสมอ หรือกินยาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือสงสัยว่าอาจมีการดือ้ ยา โดยถ้าระดับ HIV VL >1,000 copies/mL ควรพิจารณา
ผ่าตัดคลอดก่อนเจ็บครรภ์ และถ้าระดับ HIV VL >50 copies/mL ควรให้ยา 3 ตัวคือ  AZT+3TC+NVP แก่ทารกนาน 4 สัปดาห์ เพือ่ ป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ดีที่สุด

CD4 count
HIV VL1

ก่อนเริ่มยา
 หลังทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 4.1 แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แนะน�ำส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านเอชไอวี
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 ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย
 ตรวจซ�้ำหลังได้รับ AZT 4-8 สัปดาห์
 หาก Hb < 8 กรัม/ดล. หรือ  หาก Hb < 8 กรัม/ดล. หรือ Hct < 24% ให้เปลี่ยน AZT เป็น TDF หรือ TAF
Hct < 24% ไม่ควรเริ่มด้วย
AZT ให้ใช้ TDF หรือ TAF แทน

 ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย
 ตรวจซ�้ำหลังได้รับ TDF 3 เดือนในผู้เริ่มยารายใหม่ จากนั้นตรวจทุก 6 เดือน
 หากค� ำ นวณ creatinine  หากค�ำนวณ creatinine clearance < 50 มล./นาที และ ได้รับ TDF อยู่ควรเปลี่ยน
clearance < 50 มล./นาที เป็น AZT
ไม่ควรใช้ TDF

 ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย  ตรวจซ�้ำหากมีอาการสงสัยตับอักเสบและทุก 6 เดือน
 หากผลสูงกว่า 2.5 เท่าของ  หากผลสูงกว่า 2.5 เท่าของ upper limit และได้รับ EFV อยู่ ควรเปลี่ยนเป็น LPV/r
upper limit ไม่ควรใช้ EFV

Creatinine

ALT

ระหว่างได้รับยา

CBC

ก่อนเริ่มยา

ตารางที่ 4.1 แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แนะน�ำส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านเอชไอวี (ต่อ)
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50 กรัม GCT

 ตรวจก่อนเริม่ ยาสูตร LPV/r
ในรายที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
การเกิ ด เบาหวานขณะ       
ตั้งครรภ์ หากได้ผล blood
sugar ≥ 140 มก./ดล. ให้ทำ 
�
100 กรัม OGTT ต่อหรือ
ปรึกษาสูติแพทย์

Urine sugar  ตรวจก่อนเริ่มยาทุกราย

 ทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์
 หากตรวจพบ urine sugar เป็นบวกและใช้ยาสูตร LPV/r ควรเปลี่ยนเป็น EFV
 ถ้าใช้ TDF ควรตรวจ UA ทุก 6 เดือน และดู urine protein  
 ผู้ที่ได้ยาสูตร LPV/r ทุกรายตรวจที่ 24-28 สัปดาห์ หรือหลังเริ่ม LPV/r อย่างน้อย 4
สัปดาห์ขึ้นไป หากได้ผล blood sugar ≥ 140 มก./ดล. ให้ท�ำ 100 กรัม OGTT ต่อ
หรือปรึกษาสูติแพทย์
 ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หากได้ผล blood sugar            
≥ 140 มก./ดล. ให้ท�ำ 100 กรัม OGTT ต่อหรือปรึกษาสูติแพทย์

ตารางที่ 4.2 ข้อแนะน�ำการให้ยาต้านเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์
Antepartum
Intrapartum
กรณีที่ 1 ไม่เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน (เริ่มยาเร็วที่สุดไม่ว่า		
สูตรแรกที่แนะน�ำ
ให้ยาชนิดเดิม + AZT5
(TDF หรือ TAF)+ (3TC หรือ FTC) +DTG 600 มก. ครั้งเดียว
สูตรทางเลือก2
จนคลอดเสร็จ
สู
ต
รทางเลื
อ
กสู
ต
รแรก
(TDF
หรื
อ
TAF)

+ (3TC หรือ FTC) +EFV
 สูตรทางเลือกอืน่ ๆ TDF/FTC หรือ AZT/
3TC ร่วมกับ DRV/r หรือ LPV/r หรือ ATV/r
กรณีที่ 2 เคยได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน
ใช้สตู รทีท่ ำ� ให้ระดับ HIV VL < 50 copies/mL3 ให้ยาสูตรเดิมที่มี
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ระหว่างคลอด5
กรณีที่ 3 ไม่ได้รับการฝากครรภ์ (no ANC)
(TDF หรือ TAF)+ (3TC หรือ FTC)
+DTG กินทันที และ
AZT 600 มก. ครั้งเดียว
1. ถ้า CD4 <200 cells/mm3
 ให้ TMP-SMX (80/400 มก.) 2 เม็ด ทุก 24 ชม. หรือ double
strength TMP-SMX (160/800 มก.) 1 เม็ด ทุก 24 ชม. หลังจาก   
เริ่มยาต้านเอชไอวีอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 ให้ tuberculosis preventive therapy (TPT)
2. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ DTG ได้
 ควรเลือกใช้ (TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC) +EFV เป็นสูตรทาง
เลือกสูตรแรก หากไม่สามารถทนยา EFV 600 มก. สามารถปรับเป็น
สูตร EFV 400 มก. หรือสูตร bPIs ได้
 ควรเลือกใช้ยาสูตร bPIs ในกรณีที่
1) มีประวัติสามีของหญิงตั้งครรภ์รับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีและ
สงสัยการดือ้ ยา เช่น กินยาไม่สม�ำ่ เสมอ มีผล HIV VL >50 copies/mL
หรือไม่มีผล HIV VL
2) หญิงตัง้ ครรภ์เคยรับยาสูตร AZT + single dose NVP มาก่อน หรือเคยได้
รับยาสูตร NNRTIs มาก่อนและหยุดยาไปก่อนตัง้ ครรภ์ หรือตรวจพบ
การดือ้ ยาต้านเอชไอวีกลุม่ NNRTIs มาก่อน
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   เ

		

อ FTC)

   เพื่อการรักษาและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
Postpartum
Newborn (งดนมแม่ + เริ่มยา)
อายุครรภ์เท่าใด โดยไม่ต้องรอผล CD4)1,3,4
ให้ยาต่อหลังคลอดใน
AZT Syrup 4 มก./กก. ทุก 12 ชม. นาน
หญิงตั้งครรภ์ทุกราย
4 สัปดาห์ (เริม่ ยาโดยเร็วทีส่ ดุ ภายใน 1 ชม.
หลังคลอดดีทสี่ ดุ ) หากเด็กคลอดจากแม่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถ่ายทอดเชื้อ      
เอชไอวีจากแม่สู่ลูก เด็กควรได้รับยา
AZT+3TC+NVP  เช่นเดียวกับกรณีที่ 3

ให้ยาสูตรเดิมก่อนเปลี่ยน เหมือนข้างต้นกรณีที่ 1
หรือปรับสูตรยาตามแนวทาง
การดูแลรักษาผู้ใหญ่
ให้ยา (TDF หรือ TAF)+
(3TC หรือ FTC) +DTG
ต่อเนื่องตามแนวทาง
การดูแลรักษาผู้ใหญ่

AZT (syr) 4 มก./กก. ทุก 12 ชม. + 3TC
(syr) 2 มก./กก. ทุก 12 ชม. + NVP
(syr) 4 มก./กก. ทุก 24 ชม. นาน 4 สัปดาห์

 กรณีมาฝากครรภ์หลังอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ และไม่เคยได้รับยา         
ต้านเอชไอวีมาก่อน หรือในรายทีเ่ คยได้รบั ยาต้านเอชไอวีมาก่อนนาน
เกินกว่า 12 สัปดาห์ แต่ระดับ HIV VL >1,000 ที่อายุครรภ์มากกว่า
32 สัปดาห์ แนะน�ำให้เริม่ หรือเปลีย่ นสูตรยาเป็น (TDF หรือ TAF) +              
(3TC หรือ FTC) +DTG หรือเพิ่มยา DTG (50 มก.) กินวันละครั้ง         
เป็นยาตัวที่ 4 จากสูตรยาต้านเอชไอวีทกี่ นิ อยู่ ในกรณีทไี่ ม่มี DTG ให้ใช้
RAL (400 มก.) ทุก 12 ชม. เป็นยาตัวที่ 4
3. ในกรณีที่กินยาสูตร DTG มาก่อนตั้งครรภ์และกินต่อเนื่องจนตั้งครรภ์          
ควรติดตามตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ตามมาตรฐานที่ 18-20 สัปดาห์          
เพื่อคัดกรอง NTD
4. หญิงตัง้ ครรภ์ทที่ ราบว่าติดเชือ้ acute HIV infection ระหว่างการตัง้ ครรภ์
หากเป็นไปได้แนะน�ำให้ใช้ยาต้านเอชไอวีสตู ร (TDF หรือ TAF) + (3TC หรือ FTC)
+DTG หากใช้ DTG ไม่ได้ควรเลือกสูตร (TDF หรือ TAF) + 3TC หรือ FTC + bPIs
5. พิจารณายกเว้นการให้ AZT ระหว่างคลอดเฉพาะในรายที่ HIV VL <50
copies/mL เมือ่ ใกล้คลอด และมีวนิ ยั การกินยาทีด่ ตี อ่ เนือ่ ง หากไม่มนั่ ใจ
ในวินัยการกินยาควรให้ยา AZT ระหว่างเจ็บครรภ์คลอดทุกราย
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14 มก. (1.4 มล. เช้า-เย็น)

12 มก. (1.2 มล. เช้า-เย็น)

10 มก. (1.0 มล.เช้า-เย็น)

8 มก. (0.8 มล. เช้า-เย็น)

3000-3499

2500-2999

2000-2499

1500-1999

4 มก. (0.4 มล. เช้า-เย็น)

5 มก. (0.5 มล. เช้า-เย็น)

6 มก. (0.6 มล. เช้า-เย็น)

7 มก. (0.7 มล. เช้า-เย็น)

8 มก. (0.8 มล. เช้า-เย็น)

8 มก. (0.8 มล. วันละครั้ง)

10 มก. (1.0 มล. วันละครั้ง)

12 มก. (1.2 มล. วันละครั้ง)

14 มก. (1.4 มล. วันละครั้ง)

16 มก. (1.6 มล. วันละครั้ง)

18 มก. (1.8 มล. วันละครั้ง)

4 มก./กก.วันละครั้ง
(simplified dosing)

NVP ชนิดน�้ำ (10 มก./มล.)

* ทารกคลอดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ 30-35 สัปดาห์: ลดขนาด AZT เป็น 2 มก./กก.ทุก 12 ชัว่ โมง และปรับเพิม่ เป็นทุก 8 ชัว่ โมงหลังอายุ 2 สัปดาห์
ทารกคลอดก่อนก�ำหนดอายุครรภ์ <30 สัปดาห์: ลดขนาด AZT เป็น 2 มก./กก. ทุก 12 ชัว่ โมง และปรับเพิม่ เป็นทุก 8 ชัว่ โมงหลังอายุ 4 สัปดาห์

16 มก. (1.6 มล. เช้า-เย็น)

3500-3999

9 มก. (0.9 มล. เช้า-เย็น)

2 มก./กก.ทุก 12 ชั่วโมง

(ครบก�ำหนด) 4 มก./กก.
ทุก 12 ชั่วโมง

18 มก. (1.8 มล. เช้า-เย็น)

3TC ชนิดน�้ำ (10 มก./มล.)

AZT ชนิดน�้ำ (10 มก./มล.) *

4000-4499

น�้ำหนัก
แรกคลอด (g)

ตารางที่ 4.3 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในเด็กทารกแรกเกิด

บทที่
การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
 ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ ราย รวมทัง้ หญิงตัง้ ครรภ์ ควรได้รบั
การคัดกรองวัณโรค ทั้งก่อนและระหว่างการรักษา
โดยการซักประวัติทุกครั้งที่มารับบริการ
 ส่ ง เสมหะเพาะเชื้ อ วั ณ โรคเพื่ อ ยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย
วัณโรคและวินิจฉัยแยกโรค รวมถึงทดสอบความไว
ของเชื้อวัณโรคต่อยาก่อนเริ่มรักษา โดยพิจารณา
ส่งตรวจทางอณูชีววิทยา เช่น Xpert MTB/RIF
อย่างน้อย 1 ครั้ง
 การรักษาวัณโรคที่ไม่ดื้อยา
 กรณีทั่วไป ให้รักษา 6 เดือน
 กรณีทมี่ กี ารตอบสนองช้า มีโพรงฝีในภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก หรือเสมหะยังย้อมพบเชื้อเมื่อรักษา
ครบ 2 เดือน ให้รักษา 9 เดือน
 วัณโรคกระดูก ข้อ และสมอง ให้รักษา 12 เดือน
 การรักษาควรอยูภ่ ายใต้ Directly Observed Treatment
(DOT) หรือ Video Observed Treatment (VOT)
 เริม่ ยาต้านเอชไอวีในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ ราย เมือ่ ผูป้ ว่ ย
พร้อมและสามารถทนต่อยารักษาวัณโรค ระยะเวลา
เริม่ ยาต้านเอชไอวีหลังเริม่ ยารักษาวัณโรคทีเ่ หมาะสม
ให้พิจารณาจาก CD4
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3
 CD4 <50 cells/mm เริ่มภายใน 2 สัปดาห์
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อย่างช้าไม่เกิน 4 สัปดาห์
3
 CD4 >50 cells/mm เริ่มภายใน 8 สัปดาห์
วัณโรคเยือ่ หุม้ สมอง หรือ วัณโรคในระบบประสาท
ให้ เ ริ่ ม ยาต้ า นเอชไอวี ห ลั ง รั ก ษาวั ณ โรคแล้ ว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 8 สัปดาห์
กรณีที่มี rifampicin ในสูตรยารักษาวัณโรค ให้ใช้
ร่วมกับสูตรยาต้านเอชไอวีทมี่ ี efavirenz ถ้าไม่สามารถ
ใช้ efavirenz ได้ ให้พจิ ารณา dolutegravir ร่วมกับ
ยาในกลุม่ NRTIs อีก 2 ชนิด
หากจ�ำเป็นต้องใช้ยากลุ่ม protease inhibitor
ให้ปรับสูตรยารักษาวัณโรคเป็นสูตรทีไ่ ม่มี rifampicin
แนะน�ำให้การรักษาวัณโรคระยะแฝง (latent TB
infection) ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ทเี่ ริม่ ยาต้าน
เอชไอวีไม่เกิน 6 เดือน
3
 CD4 <200 cells/mm ให้การรักษาโดยไม่ต้อง
ทดสอบปฏิกิริยาทุเบอร์คุลินหรือ IGRA
3
 CD4 >200 cells/mm ให้การรักษาเมื่อผล
การทดสอบปฏิกริ ยิ าทุเบอร์คลุ นิ หรือ IGRA เป็นบวก
กรณีที่ไม่ได้ทดสอบ TST และ IGRA ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของแพทย์เป็นราย ๆ ไป
แนะน�ำให้การรักษาวัณโรคระยะแฝง (latent TB
infection) ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ รายทีม่ ปี ระวัตสิ มั ผัส
หรือใกล้ชดิ กับผูไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็นวัณโรคปอดหรือ
วัณโรคกล่องเสียงภายใน 1 ปี โดยไม่จำ� เป็นต้องท�ำ
TST หรือ IGRA

ตารางที่ 5.1 การวินิจฉัยวัณโรคในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี
การตรวจ AFB
 ผูท้ พี่ บความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุกรายต้องได้รบั
การตรวจเสมหะหาเชือ้ วัณโรคด้วยการย้อม acid fast bacilli (AFB)
ตรวจเสมหะที
่มีคุณภาพอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ วันแรกที่ผู้ป่วย

มาพบแพทย์และวันต่อมาเป็นเสมหะตอนตื่นนอนเช้า
ข้อควรระวัง
 การวินจิ ฉัยวัณโรคด้วยการย้อม AFB จากสิง่ ส่งตรวจทางคลินกิ
ไม่สามารถแยกเชือ้ วัณโรคจากเชือ้ nontuberculous mycobacteria
(NTM) ได้ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการเพาะเชื้อหรือตรวจทางอณู
ชีววิทยาเพือ่ วินจิ ฉัยแยกโรคและตรวจหาความไวของเชือ้ ต่อยา
เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม
กรณี
ทพี่ บความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีทรวงอก แต่ตรวจเสมหะ

ไม่พบเชือ้ วัณโรค ให้ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะนอกปอด
ที่จะสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจย้อมและเพาะเชื้อวัณโรคได้ เช่น
o ต่อมน�ำ้ เหลือง ตับหรือม้ามโตผิดปกติ พิจารณาท�ำ needle
aspiration หรือ tissue biopsy
o รายทีม่ ภี าวะ pancytopenia ให้ทำ� bone marrow aspiration
o รายที่ มี อ าการของเยื่ อ หุ ้ ม สมองอั ก เสบ ให้ ส ่ ง ตรวจ
น�้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)
o ควรท�ำการเพาะเชือ้ วัณโรคจากเลือดในกรณีทมี่ ไี ข้ไม่ทราบสาเหตุ
การตรวจภาพรังสีทรวงอก
 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทุกราย แม้จะไม่มีอาการก็ตาม
 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการสงสัยวัณโรคทุกราย
 ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ให้ถ่ายภาพรังสีทรวงอกเมื่ออายุครรภ์ >14
สัปดาห์ โดยใช้เสื้อป้องกันรังสีบริเวณหน้าท้องด้วย
 ความผิดปกติในปอดมีลักษณะไม่จําเพาะเหมือนวัณโรคทั่วไป
และพบลักษณะของแผลโพรงได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
กรณีภาพรังสีทรวงอกปกติ
 ควรส่งเสมหะตรวจ AFB หากสงสัยวัณโรค
 พิจารณาตามความเห็นของแพทย์
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ตารางที่ 5.1 การวินจิ ฉัยวัณโรคในผูใ้ หญ่ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (ต่อ)
การเพาะเชื้อวัณโรค
 ส่งเสมหะเพาะเชื้อวัณโรคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยวัณโรคและ
วินิจฉัยแยกโรค NTM ทุกราย
 ทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยาก่อนเริ่มรักษาทุกราย
การตรวจทางอณูชีววิทยา(molecular method)
 เพือ่ การวินจิ ฉัยวัณโรคปอดและทดสอบความไวของเชือ้ วัณโรค
ต่อยาบางชนิด เช่น polymerase chain reaction (PCR),
real-time PCR, Xpert MTB/RIF, line probe assay เป็นต้น
ช่วยในการวินจิ ฉัยแยกโรคจาก NTM หรือช่วยในการวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ย
ที่สงสัยวัณโรคดื้อยา
 ปัจจุบันแนะน�ำให้ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรคให้เร็วขึ้น ไม่ใช่
ส่งเฉพาะกรณีสงสัยวัณโรคดื้อยา ควรส่งตรวจทางอณูชีววิทยา
ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทสี่ งสัยวัณโรคทุกราย ทัง้ เสมหะบวกและลบ
o กรณีทผี่ ลออกมาเป็นลบ ไม่พบเชือ้ วัณโรค แต่ยงั สงสัยวัณโรค
ให้พจิ ารณาส่งตรวจทางอณูชวี วิทยาซ�ำ้
การตรวจหา lipoarabinomannan ในปัสสาวะโดยวิธี lateral flow
(urine LF-LAM assay)
เพือ่ ช่วยเสริมในการวินจิ ฉัยวัณโรคในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะในราย
ที่เป็นเอดส์แล้ว หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือไม่สามารถเก็บ
เสมหะส่งตรวจได้ การตรวจนี้ไม่สามารถน�ำมาใช้ทดแทนการตรวจ
วินจิ ฉัยวัณโรคตามวิธมี าตรฐาน หรือน�ำมาใช้ในการคัดกรองผูป้ ว่ ยวัณโรค
ได้ทั่วไป
พิจารณาส่งตรวจในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี ทีม่ ลี กั ษณะข้อใดข้อหนึง่ ดังนี้
1. มีอาการและอาการแสดงของวัณโรค (ทั้งวัณโรคปอดและ
วัณโรคนอกปอด)
2. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ี CD4 < 200 cells/mm3 หรือ อยูใ่ นระยะ 3
หรือ 4 ของการติดเชื้อเอชไอวี ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
หรือ มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง (การหายใจ > 30 ครัง้ /นาที, วัดอุณหภูมิ
> 39 ๐C, ชีพจร > 120 ครั้ง/นาที และไม่สามารถเดินเองได้) โดยที่
ผูป้ ว่ ยอาจจะมีหรือไม่มอี าการและอาการแสดงของวัณโรค ทัง้ นี้ ต้อง
มีการประเมินอาการและอาการแสดงของวัณโรคในผู้ป่วยทุกราย
และส่งตรวจประเมินตามการวินิจฉัยวัณโรคตามวิธีมาตรฐานเสมอ
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แผนภูมิที่ 5.1 แนวทางปฏิบตั ใิ นการวินจิ ฉัยวัณโรคดือ้ ยาใน
ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรครายใหม่

ปัจจัยเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยา

133

แผนภูมิที่ 5.2 แนวทางปฏิบตั ใิ นการวินจิ ฉัยวัณโรคดือ้ ยาใน
ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยา
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ตารางที่ 5.2 ระยะเวลาการรักษาวัณโรคในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ระยะเวลาการรักษาวัณโรค
กรณีทั่วไป

 กรณีที่มีการตอบสนองช้า
 มีโพรงฝีขนาดใหญ่ในปอด
 ตรวจย้อมเสมหะยังพบเชื้อและผล
เพาะเชื้อวัณโรคในเดือนที่ 2 หรือ 3
หลังการรักษายังให้ผลบวกโดยผล
ทดสอบ ความไวไม่พบเชื้อดื้อยา
วัณโรคกระดูกและข้อ/วัณโรคในระบบ
ประสาท

 รักษา 6 เดือน
 รักษาผู้ป่วยวัณโรค
นอกปอดเช่นเดียว
กับวัณโรคปอด
รักษา 9 เดือน

รักษา 12 เดือน

ตารางที่ 5.3 สูตรยารักษาวัณโรคในผูใ้ หญ่ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยก�ำลัง
ได้ยาต้านเอชไอวี
ยาต้าน
ค�ำแนะน�ำ
เอชไอวีทไี่ ด้รบั
NNRTIs
 กรณีใช้สตู ร EFV หรือ NVP ให้สตู รยาวัณโรคตามปกติ
 กรณีใช้สตู ร RPV ห้ามให้รว่ มกับสูตร rifampicin
หรือ rifapentine
Protease  ปรับยาเป็น EFV แทน และให้สูตรยารักษา
inhibitors
วัณโรคตามปกติ หรือ
 ปรับยาเป็น DTG แทน แต่ถา้ ให้รว่ มกับ rifampicin
ให้ปรับ DTG เป็น 50 มก. วันละ 2 ครัง้
 ทัง้ นีต้ อ้ งตรวจสอบและควรระวังว่าผูป้ ว่ ยไม่เคย
มีประวัตดิ อื้ ยาหรือแพ้ยาทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ น
 ถ้าไม่สามารถใช้ยากลุม่ NNRTIs และ INSTIs ได้
ให้พจิ ารณาปรับสูตรยารักษาวัณโรคเป็น 2HEZ
+ quinolone/10-16HE + quinolone อาจพิจารณา
เพิม่ streptomycin ในช่วง 2 เดือนแรก ให้ระวัง
การดือ้ กลุม่ ยา quinolone ควรส่งตรวจดือ้ ยา
หากสงสัยมีการดือ้ ยา
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ตารางที่ 5.4 ระยะเวลาเริ่มยาต้านเอชไอวีหลังเริ่มยารักษา
วัณโรคในผู้ใหญ่
จ�ำนวน CD4

ค�ำแนะน�ำการเริ่มยาต้านเอชไอวี
หลังเริ่มยารักษาวัณโรค

< 50 cells/mm3 เริม่ ภายใน 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 4 สัปดาห์
> 50 cells/mm3 เริ่มภายใน 8 สัปดาห์
กรณีวินิจฉัย
วัณโรคใน
ระบบประสาท

เริ่ ม ยาต้ า นเอชไอวี ห ลั ง รั ก ษาวั ณ โรคแล้ ว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 8 สัปดาห์

ตารางที่ 5.5 สูตรยาต้านเอชไอวีหลังเริม่ ยารักษาวัณโรคในผูใ้ หญ่
การรักษาวัณโรค

ค�ำแนะน�ำสูตรยาต้านเอชไอวี

กรณีที่ไม่มียา
rifampicin
ในสูตรยารักษา
วัณโรค

 ให้พิจารณาเริ่มสูตรยาต้านเอชไอวี
ตามปกติ

กรณีที่มียา
rifampicin
ในสูตรยารักษา
วัณโรค

 เริ่ ม สู ต รยาต้ า นเอชไอวี ด ้ ว ยยาในกลุ ่ ม
NRTIs 2 ชนิด ร่วมกับเลือกใช้ยาชนิดที่ 3
ดังนี้
1. EFV 400-600 มก. วันละครัง้ หรือ
2. DTG 50 มก. วันละ 2 ครั้ง

* Rifampicin ท�ำให้ระดับยาของ TAF ลดลง ยังมีข้อมูลจ�ำกัดเรื่อง
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจมีผลต่อระดับยา TAF ยังไม่แนะน�ำให้ใช้
TAF ร่วมกับ rifampicin จนกว่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้
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ภาวะ TB IRIS  ภาวะที่มีอาการทรุดลงของวัณโรค หลังเริ่มยาต้านเอชไอวีเรียกว่า TB paradoxical IRIS หรือ
 ภาวะทีเ่ กิดจากเชื้อวัณโรคที่ซ่อนอยู่ แสดงอาการหลังเริ่มยาต้านเอชไอวีไม่นานเรียกว่า unmasking TB IRIS
 เชือ่ ว่าเกิดจากการฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วของระบบภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ วัณโรค ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของการอักเสบทีร่ นุ แรง
ต่อเชื้อก่อโรคหรือแอนติเจน ที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งที่ยังมีชีวิตและ เป็นซากที่ตายแล้ว
 โดยทัว่ ไปแล้วกลุม่ อาการการอักเสบจากการฟืน้ ตัวของระบบภูมคิ มุ้ กัน ไม่สง่ ผลอันตรายร้ายแรงยกเว้น ในระบบประสาท
ส่วนกลางนั้นก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้จากภาวะความดันในสมองที่สูงขึ้น
ภาวะ TB
 ภาวะ paradoxical TB-IRIS มีรายงานการเกิดหลังจากการเริ่มยาต้านเอชไอวี ร้อยละ 8 ถึง 43
paradoxical  มักพบในรายที่เริ่มยาต้านเอชไอวีเร็ว เป็นวัณโรคนอกปอด หรือ มีเม็ดเลือดขาว CD4 ต�่ำก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยยา
IRIS
ต้านเอชไอวี
ระยะเวลา
 ส่วนใหญ่มักเริ่มปรากฏหลังจากการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีใน 3 เดือนแรกของการรักษาไม่วา่ จะเป็นจากการรักษาด้วย
แสดงอาการ
ยาต้านเอชไอวีสูตรแรกหรือภายหลังการเปลีย่ นยาต้านเอชไอวีเนือ่ งจากการรักษาล้มเหลว
 ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นได้เองภายในประมาณ 2-4 สัปดาห์
 พบอาการรุนแรงในบางราย
 อัตราการเสียชีวติ จากภาวะ IRIS พบได้น้อยมาก มีรายงานเสียชีวิตในกรณีเกิดภาวะนี้ที่สมองและที่ปอด

ตารางที่ 5.6 กลุ่มอาการอักเสบจากภาวะฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกันจากวัณโรค
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อาการแสดง

 โดยทั่วไปอาการของการอักเสบจากการฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกันมักจะรุนแรงกว่าอาการแสดงของการติดเชื้อชนิดนั้น
เนือ่ งจากมีปฏิกริ ยิ าการอักเสบมาเกีย่ วข้องด้วยมากและยังอาจมีรปู แบบผิดไปจากอาการแสดงปกติของโรคนัน้ อีกด้วย
 กรณีของ TB paradoxical IRIS นั้น อาการวัณโรคที่เป็นอยู่ควรจะคงที่หรือดีขึ้นภายหลังการรักษาวัณโรค และก่อนที่
จะได้รบั ยาต้านเอชไอวี เช่น มีอาการไข้ลดลง ไอน้อยลง น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีย้ กเว้นกรณีทเี่ ริม่ ยาต้านเอชไอวีภายใน 2 สัปดาห์
หลังการรักษาวัณโรค เนื่องจากอาการของวัณโรคอาจยังไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
 มีไข้
 ต�ำแหน่งทีเ่ คยเป็นวัณโรคมีอาการแย่ลง เช่น
 วัณโรคปอด มีแผลในปอดเป็นมากขึน้ ไอมากขึ้น มีลักษณะภาพถ่ายรังสีที่แย่ลงจากเดิมหรือเกิดขึ้นใหม่
 วัณโรคต่อมน�ำ้ เหลือง มีตอ่ มน�ำ้ เหลืองโตและเจ็บมากขึ้น
 วัณโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ มีอาการของเยือ่ หุม้ สมองอักเสบมากขึน้ หรืออาจเป็นรอยโรคทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในต�ำแหน่งอืน่
ก็ได้ กลุม่ อาการ การอักเสบจากการฟืน้ ตัวของระบบภูมคิ มุ้ กันของวัณโรคในระบบประสาทพบได้รอ้ ยละ 12 อาการแสดง
ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก้อนฝีในสมองและไขสันหลังและ เกิด radiculomyelitis
 มีเยื่อบุตามร่างกายอักเสบ (serositis) เช่น ตรวจพบน�้ำในเยื่อหุ้มปอด น�้ำในช่องท้อง น�้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ

ตารางที่ 5.6 กลุ่มอาการอักเสบจากภาวะฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกันจากวัณโรค (ต่อ)
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การรักษา

ต้องวินิจฉัย
แยกจาก

 ในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัย IRIS ได้แน่ชดั หลักการวินจิ ฉัยส�ำคัญจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องตัด
สาเหตุอื่น ๆ ออก ได้แก่
 วัณโรคดื้อยา การติดเชื้อใหม่หรือภาวะความเจ็บป่วยใหม่
 ผลข้างเคียงของยาต้านเอชไอวีและยารักษาวัณโรค
 ความล้มเหลวของยาต้านเอชไอวี
 ผู้ป่วยไม่กินยารักษาวัณโรคหรือกินไม่สม�่ำเสมอ
 มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส มะเร็งหรือเนื้องอก
 ระดับยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในร่างกายไม่เพียงพอเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างยา
 ให้การรักษาวัณโรคและยาต้านเอชไอวีต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีการปรับชนิด และขนาดของยา
 การรักษา TB paradoxical IRIS ให้ยาต้านการอักเสบ (NSAIDs หรือ systemic corticosteroids) ตามแต่ความรุนแรง
ของการอักเสบนั้น ๆ เพื่อยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากภาวะ IRIS
 ให้ prednisolone 1 มก./กก./วัน และค่อยลดขนาดยาทุก 2 สัปดาห์ จนหยุดยาได้ภายในระยะเวลา 4-8 สัปดาห์
 ส่วนการรักษา unmasking TB IRIS นัน้ ให้การรักษาด้วยยารักษาวัณโรคตามปกติ

ตารางที่ 5.7 แนวทางการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่ตดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ทเี่ ริม่ ยาต้านเอชไอวีไม่เกิน 6 เดือน
ผู้ใหญ่ติดเชื้อ
เอชไอวีที่
CD4 <200
cells/mm3

แนะน�ำรักษาวัณโรคระยะแฝงภายหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ย
ทนต่อยาต้านเอชไอวีและยา co-trimoxazole
และไม่มีอาการหรืออาการแสดงของวัณโรครวม
ถึงภาพรังสีปอดปกติ โดยไม่ต้องท�ำ TST หรือ
IGRA

ผูใ้ หญ่ตดิ เชือ้
เอชไอวีที่
CD4 > 200
cells/mm3

แนะน�ำรักษาวัณโรคระยะแฝงถ้าผูป้ ว่ ยไม่มอี าการ
หรื อ อาการแสดงของวั ณ โรค และมี ภ าพรั ง สี
ปอดปกติ ร่วมกับมีผล TST เป็นบวก (induration
>5 มม.) หรือ IGRA ให้ผลบวก ในกรณีที่ไม่ได้
ทดสอบ TST และ IGRA ขึน้ กับดุลยพินจิ ของแพทย์
เป็นราย ๆ ไป
ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย
มีประวัติสัมผัส  พิจารณารักษาวัณโรคระยะแฝงโดยไม่จำ� เป็น
หรือใกล้ชิด
ต้องท�ำ TST หรือ IGRA
กับผู้ได้รับการ  ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ผู ้ ป ่ ว ยคนนั้ น ไม่ มี อ าการหรื อ
วินิจฉัยเป็น
อาการแสดงของวัณโรค และ มีภาพรังสีปอดปกติ
วัณโรคปอด
หรือวัณโรค
กล่องเสียง
ภายใน 1 ปี
หญิงตั้งครรภ์
มีประวัติสัมผัส ให้เริม่ ยารักษาวัณโรคระยะแฝงระหว่างตัง้ ครรภ์
หรือใกล้ชิดกับ ได้ในทุกอายุครรภ์โดยไม่จำ� เป็นต้องท�ำ TST หรือ
ผู้ที่เป็นวัณโรค IGRA ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่มีอาการหรือ
ปอดหรือวัณโรค อาการแสดงของวัณโรคและมีภาพรังสีปอดปกติ
กล่องเสียงภายใน
1 ปี (recent TB
exposure)
กรณีอื่น ๆ
นอกเหนือจาก
recent TB
exposure
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 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรักษาวัณโรค
ระยะแฝงในผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี โดยให้เริม่
ยารักษาวัณโรคระยะแฝงที่ 12 สัปดาห์หลังคลอด
 ไม่แนะน�ำให้ใช้ยา rifapentine ในหญิงตัง้ ครรภ์
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ผู้ใหญ่

ยาหลัก
Isoniazid 15 มก./กก. (ขนาดสูงสุด 900 มก.) และ rifapentine กินสัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์
ขนาดยา rifapentine (ขนาดตามน�้ำหนัก) ดังนี้
น�้ำหนัก >25-32 กก.		
600 มก.
น�้ำหนัก >32-<50 กก.		
750 มก.
น�้ำหนัก >50 กก.		
900 มก.
ยาทางเลือก
1. Isoniazid 300 มก. และ rifapentine กินวันละครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ขนาดยา rifapentine (ขนาดตามน�้ำหนัก) ดังนี้
น�้ำหนัก <35 กก.
300 มก.
น�้ำหนัก 35-45 กก.
450 มก.
น�้ำหนัก >45 กก.
600 มก.
2. Isoniazid 300 มก. กินวันละครั้ง เป็นเวลา 9 เดือน
หมายเหตุ
- กรณีที่ได้รับยาสูตรที่มี DTG ให้เลือกใช้ยารักษาวัณโรคระยะแฝงสูตร 12 สัปดาห์
- ยาทุกสูตรให้ร่วมกับ pyridoxine 25-50 มก. วันละครั้ง

ตารางที่ 5.8 ขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ใหญ่
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• ไม่แนะน�ำให้รักษาวัณโรคระยะแฝง
• ให้ติดตามทุก 6 เดือนไปอย่างน้อย 2 ปี ตามแนวทางการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา หากมีปัญหาข้อสงสัยให้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

* ยา rifampicin ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านเอชไอวีกลุ่ม protease inhibitors แต่ให้ร่วมกับยา efavirenz ได้โดยไม่ต้องปรับขนาด
** ยา rifapentine สามารถให้ร่วมกับ EFV หรือ RAL ร่วมกับ ABC/3TC หรือ TDF/FTC ได้ แต่ไม่แนะน�ำให้ร่วมกับยา DTG (ยกเว้นกรณีสูตร 12 สัปดาห์),
bPIs, NNRTI (NVP, RPV) และ NRTI (TAF)

ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
วัณโรคปอดระยะติดต่อ
ที่มีโอกาสเป็นเชื้อวัณโรค
ที่ดื้อต่อยาหลายขนาน

ผูม้ ปี ระวัตสิ มั ผัสผูป้ ว่ ยวัณโรค Rifampicin 10 มก./กก. (ไม่เกิน 600 มก.) กินวันละครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน
ปอดที่ดื้อต่อยา isoniazid

แผนภูมิที่ 5.3 แนวทางการให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝงใน
ผูใ้ หญ่ (tuberculosis preventive therapy)
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ
 ให้ยา co-trimoxazole เพือ่ ป้องกัน Pneumocystis
jirovecii pneumonia (PCP) ในผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ ี CD4 <
200 cells/mm3
 ในกรณีทใี่ ห้เป็นการป้องกันการติดเชือ้ ปฐมภูมิ พิจารณา
ให้เริ่มยา co-trimoxazole หลังเริ่มยาต้านเอชไอวี
ไปแล้ว 2-4 สัปดาห์
 การให้ primary prophylaxis ส� ำ หรั บ ป้ อ งกั น
Cryptococcosis, Talaromycosis, Histoplasmosis
และ MAC ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ขี อ้ บ่งชีน้ นั้ อาจพิจารณา
ให้เฉพาะในรายที่ไม่สามารถเริ่มการรักษาด้วยยา
ต้านเอชไอวีได้เร็วภายใน 4 สัปดาห์หลังให้การวินจิ ฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี (optional) และสามารถหยุดยา
ป้องกันได้เมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
 ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทไี่ ด้รบั การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
แล้ว CD4 เพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับ
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสและชนิดของ prophylaxis)
และไม่สามารถวัดจ�ำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวีได้แล้ว
สามารถหยุดยาป้องกันโรคได้
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ตารางที่ 5.9 ขนาดยาที่ใช้ในการป้องกัน การรักษาโรคติดเชือ้

Cryptococcosis

Pneumocystis pneumonia (PCP)

โรค
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Primary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
Co-trimoxazole กรณีไม่สามารถ
(TMP 80 มก.-SMX กิ น ยา Co-tri400 มก.) กิน 1-2 เม็ด moxazole ได้
วันละครั้ง
 Dapsone 100
มก. กินวันละครัง้

การรักษา
แนะน�ำ
 Co-trimoxazole
โดยให้ TMP 15-20
มก./กก./วัน หรือ
SMX 75-100
มก./กก./วัน แบ่งให้
วันละ 3-4 ครั้ง
นาน 21 วัน

 Fluconazole
400 มก. กินสัปดาห์
ละครั้ง

Induction phase:
 Amphotericin B
1.0 มก./กก./วัน ทาง
หลอดเลือดด�ำร่วมกับ
flucytosine 100
มก./กก./วัน ชนิดกิน
แบ่งให้วันละ 4 ครั้งเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ตามด้วย
fluconazole 1200
มก./วัน ชนิดกิน
นาน 1 สัปดาห์
 Amphotericin B
0.7-1.0 มก./กก./วัน
ทางหลอดเลือดด�ำร่วมกับ
fluconazole 800-1200
มก./วัน ชนิดกิน เป็น
เวลา 2 สัปดาห์
Consolidation phase
 Fluconazole 400800 มก./วัน กินวันละ
ครั้ง นาน 8-10 สัปดาห์

ไม่มี

อ

น
วย

ฉวยโอกาส และการป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ในผูใ้ หญ่
ทางเลือก
 Clindamycin 600 มก. ทาง
หลอดเลือดด�ำ ทุก 6 ชม. หรือ
900 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ ทุก
8 ชม. หรือ 300 มก. กินทุก 6 ชม.
หรือ 450 มก. กินทุก 8 ชม. +
primaquine 30 มก. กินวันละ
ครั้ง นาน 21 วัน
 Pentamidine 3-4 มก./กก.
วันละครั้ง ทางหลอดเลือดด�ำ
นาน 21 วัน
 Flucytosine 100 มก./กก./
วัน ชนิดกิน แบ่งให้วนั ละ 4 ครัง้
ร่วมกับ Fluconazole 1,200
มก./วัน ชนิดกิน เป็นเวลา 2
สัปดาห์
 Amphotericin B 1.0 มก./
กก./วัน ทางหลอดเลือดด�ำ กรณี
ไม่สามารถใช้ Fluconazole ได้
 Itraconazole 400 มก./วัน
แบ่งกินวันละ 2 ครั้ง นาน 8-10
สัปดาห์

Secondary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
 Co-trimox-  Dapsone
azole (80-400 100 มก. กิน
มก. or single วันละครั้ง
strength, SS)
กิน 2 เม็ด
วันละครั้ง

 Fluconazole
200 มก. กินวันละ
ครัง้ อย่างน้อย 12
เดือน

 Itraconazole 200
มก./วัน กิน
วันละครั้ง

กับ
00

se
-

ห์
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ตารางที่ 5.9 ขนาดยาทีใ่ ช้ในการป้องกัน การรักษาโรคติดเชือ้

Candidiasis

โรค
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Primary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
ไม่แนะน�ำ
ไม่มี

การรักษา
แนะน�ำ
1. Oropharyngeal
candidiasis
 Clotrimazole oral
troches 10 มก.
อมวันละ 4-5 ครั้ง
เป็นเวลา 7-14 วัน
 Fluconazole
100 มก. กินวันละครั้ง
เป็นเวลา 7-14 วัน
2. Cervicovaginal
candidiasis
 Clotrimazole vaginal
cream 5 gm/วัน หรือ
clotrimazole vaginal
suppository tablet 100
มก. เหน็บวันละครั้ง เป็น
เวลา 3-7 วัน หรือจน
กระทั่งไม่มีอาการ
 Fluconazole 200 มก.
กินครั้งเดียว

nal
อ
l
100
ป็น

มก.

ฉวยโอกาส และการป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้ ในผูใ้ หญ่ (ต่อ)
ทางเลือก
 Nystatin oral solution
500,000 หน่วย หยดในปากวันละ
5 ครั้ง เป็นเวลา 7-14 วัน
 Itraconazole capsule 100 มก.
กินวันละครัง้ เป็นเวลา 7-14 วัน
 Itraconazole oral solution
100 มก. กินวันละครัง้ เป็นเวลา
7-14 วัน
 Amphotericin B 0.3-0.5
มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดด�ำ
เป็นเวลา 7-14 วัน
 Miconazole cream 5 กรัม/วัน
หรื อ miconazole vaginal
suppository tablet 100 มก.
เหน็บวันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน
 Itraconazole capsule 200
มก. กินวันละครัง้ เป็นเวลา 3 วัน
 Itraconazole oral solution
200 มก. กินวันละครัง้ เป็นเวลา
3 วัน

Secondary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
fluconazole
100-200 มก.
หรื อ itraconazole ชนิ ด น�้ ำ
100-200 มก.
กินวันละครั้ง
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ตารางที่ 5.9 ขนาดยาที่ใช้ในการป้องกัน การรักษาโรคติดเชื้อ

Talaromycosis/Histoplasmosis

Toxoplasmosis

โรค
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Primary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
co-trimoxazole  co-trimox(80/400) 2 เม็ด azole (80/400)
วันละครั้ง
1 เม็ด วันละครั้ง
ห รื อ 2 เ ม็ ด
สัปดาห์ละ 3 วัน
 Dapsone 50
มก./วัน ร่วมกับ
pyrimethamine
50 มก./สัปดาห์
ร่วมกับ folinic
acid 25 มก./
สัปดาห์
 Dapsone 200
ม ก . ร ่ ว ม กั บ
pyrimethamine
75 มก./สัปดาห์
ร่วมกับ folinic
acid 25 มก./
สัปดาห์
itraconazole 200
ไม่มี
มก. กินวันละครั้ง

การรักษา
แนะน�ำ
 Co-trimoxazole
(TMP 5-10 มก./กก./วัน
หรือ SMX 25-20
มก./กก/วัน)
ทางหลอดเลือดด�ำ
หรือ กินวันละ 2 ครั้ง
นาน 6 สัปดาห์
 Pyrimethamine
200 มก. 1 ครั้ง ตามด้วย
50 มก./วัน (นน. ≤ 60 กก.)
หรือ 75 มก./วัน (นน. >
60 กก.) + sulfadiazine
1,000 มก. (นน. ≤ 60 กก.)
หรือ 1,500 มก.
(นน. > 60 กก.) วันละ
4 ครั้ง + folinic acid
10-25 มก./วัน
อย่างน้อย 6 สัปดาห์
Induction phase
 Amphotericin B
0.6-0.7 มก./กก./วัน
ทางหลอดเลือดด�ำ
เป็นเวลา 7-14 วัน
Consolidation phase
 Itraconazole 200
มก. กินวันละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 10-12
สัปดาห์

อ

วย
ก.)

ฉวยโอกาส และการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ใหญ่ (ต่อ)
ทางเลือก
 Pyrimethamine ตามขนาด
ในยาหลัก + clindamycin 600
มก. ทุก 6 ชั่วโมง
 Pyrimethamine ตามขนาด
ในยาหลัก + azithromycin
1,000-1,250 มก./วัน
 Atovaquone 1,500 มก.
กินวันละ 2 ครั้ง

Secondary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
Pyrimethamine  Pyrimeth25-50 มก./วัน + amine 25-50
sulfadiazine ม ก . / วั น +
500-1,000 มก. clindamycin
วันละ 4 ครั้ง + 600 มก. ทุก 8
folinic acid 10- ชม. + folinic
25 มก./วัน
acid 10-25
มก./วัน
 Co-trimoxazole SS 2 เม็ด
วันละครั้ง

ก.)

e

Itraconazole 200 มก. กินวันละ Itraconazole 200  Fluconazole
3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ตามด้วย มก. กินวันละครัง้ 400 มก.กินวัน
200 มก. วันละ 2 ครัง้ นาน 14 วัน
ละครั้ง
 Amphoter
icin B 0.6-0.7
มก./กก./วั น
 Amphotericin B 0.4-0.5
ทางหลอด
มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดด�ำ
เลือดด�ำ สัปดาห์
นาน 10-12 สัปดาห์
ละครั้ง
 Fluconazole 800 มก. กิน
วันละครั้ง นาน 10-12 สัปดาห์
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ตารางที่ 5.9 ขนาดยาที่ใช้ในการป้องกัน การรักษาโรคติดเชื้อ
Primary prophylaxis
แนะน�ำ
ทางเลือก
ไม่แนะน�ำให้ใช้
ไม่มี

CMV

โรค

MAC

 clarithromycin
500 มก. กินวันละ
2 ครั้ง หรือ
 azithromycin
1,000-1,250 มก.
กินสัปดาห์ละครั้ง
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ไม่มี

การรักษา
แนะน�ำ
 Ganciclovir
5 มก./กก. ทุก 12 ชม.
หยดทางหลอดเลือดด�ำ
นาน 2-3 สัปดาห์
 Valganciclovir
900 มก. กินวันละ
2 ครั้ง นาน 2-3 สัปดาห์

 Clarithromycin 500
มก. กินวันละ 2 ครั้ง
หรือ Azithromycin
500 มก. กินวันละครั้ง
ร่วมกับ Ethambutol
15 มก./กก./วัน
ในกรณีที่อาการรุนแรง
ควรใช้ยาอื่นร่วมด้วย เช่น
Levofloxacin 500 มก.
กินวันละครั้ง หรือ
Moxifloxacin 400 มก.
กินวันละครั้ง หรือ
Amikacin 10-15
มก./กก. ทางหลอด
เลือดด�ำ วันละครั้ง

อ

ห์

00

ฉวยโอกาส และการป้องกันการกลับเป็นซ�้ำในผู้ใหญ่ (ต่อ)
Secondary prophylaxis
ทางเลือก
แนะน�ำ
ทางเลือก
Ganciclovir intravitreous Valganciclovir  Ganciclovir
2 มก./ครั้ ง โดยความถี่ แ ละ 900 มก. กินวันละ 5 มก./กก. ทาง
ระยะเวลาในการฉีดขึน้ กับความ ครัง้
หลอดเลือดด�ำ
รุนแรงของรอยโรค
วันละครัง้
 Ganciclovir
intravitreous
2 มก./ครัง้ โดย
ค ว า ม ถี่ แ ล ะ
ระยะเวลาใน
การฉี ด ขึ้ น กั บ
ความรุ น แรง
ของรอยโรค
เหมือนในกรณี
ที่ให้การรักษา
ทุกประการ
ให้ต่ออย่างน้อย
12 เดือน

เหมือนในกรณี
ที่ให้การรักษา
ทุกประการ
ให้ตอ่ อย่างน้อย
12 เดือน

ช่น
ก.

ก.
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Opportunistic
Primary prophylaxis
Secondary prophylaxis
infections
PCP
า 3 เดือน  CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
 CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่
3
 CD4 100-200 cells/mm แต่มี VL  CD4 100-200 cells/ mm3 แต่มี VL undetectable วัดไม่ได้นานกว่า
undetectable นานกว่า 3-6 เดือน
3-6 เดือน
Cryptococcosis หยุดยาได้เมื่อเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี  ได้รับ secondary prophylaxis อย่างน้อย 1 ปี และ CD4 ≥ 100
cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน และ VL undetectable
Candidiasis
ได้รับยาต้านเอชไอวีจนมีจ�ำนวน CD4 > 200 cells/mm3
Toxoplasmosis  CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
 CD4 100-200 cells/mm3 แต่มี VL
undetectable นานอย่างน้อย 3-6 เดือน
Talaromycosis/ หยุดยาได้เมื่อเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี  CD4 > 100 cells/mm3 (ส�ำหรับ talaromycosis) และ > 150 cells/mm3
Histoplasmosis
(ส�ำหรับ histoplasmosis) นานกว่า 6 เดือน
 HIV VL undectable นานกว่า 6 เดือน

ตารางที่ 5.10 สรุปเกณฑ์ CD4 ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในผูใ้ หญ่
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CMV retinitis

MAC

ไม่มีค�ำแนะน�ำ

ได้รับการรักษา CMV retinitis นานกว่า 3-6 เดือน และ CD4 > 100
cells/mm3 อย่างน้อย 3-6 เดือน

หยุดยาได้เมื่อเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี ได้รบั การรักษา MAC อย่างน้อย 12 เดือน และไม่มอี าการของโรค และ CD4
> 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
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การวินิจฉัยวัณโรคในผู้ป่วยเด็ก
ข้อควรปฏิบัติ
 ซักประวัตสิ มั ผัสโรคและอาการ ทุกครัง้ ทีม่ าตรวจรักษา
 ตรวจภาพรังสีทรวงอกทุกราย
 ต้องแยกโรคที่คล้ายคลึงออก หากวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นวัณโรค
 การตรวจหาเชือ้ วัณโรคเพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัยควรท�ำเสมอ ยกเว้นกรณีที่มีประวัติผู้ป่วยต้นตอที่ชัดเจน อาจพิจารณาไม่ต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ
 การเก็บสิง่ ส่งตรวจส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็กทีส่ งสัยวัณโรคปอด ในเด็กโตทีใ่ ห้ความร่วมมือและไอมีเสมหะ สามารถเก็บเสมหะตอนเช้าได้ ส่วนในเด็กเล็ก
แม้จะมีอาการไอแต่จะไม่เพียงพอทีจ่ ะได้เสมหะทีแ่ ท้จริงในการตรวจ แนะน�ำให้ใช้วธิ ดี ดู น�ำ้ ในกระเพาะอาหาร (gastric aspirate) ในตอนเช้าก่อนกินอาหาร
โดยให้สง่ ตรวจย้อมสี AFB และเพาะเชือ้ วัณโรค 3 ครัง้ พร้อมตรวจความไวต่อยา และควรส่งตรวจทางอณูชวี วิทยา เช่น Xpert MTB/RIF อย่างน้อย 1 ครัง้
 ผู้ป่วยเด็กที่สงสัยวัณโรคนอกปอด พิจารณาเก็บสิ่งส่งตรวจจากอวัยวะนั้น ๆ เพื่อตรวจย้อมสี AFB เพาะเชื้อวัณโรค และส่งตรวจทางอณู
ชีววิทยา เช่น Xpert MTB/RIF รวมทัง้ พิจารณาส่ง adenosine deaminase (ADA) ตามความเหมาะสม (โดยทัว่ ไป ใช้คา่ cut off 40 IU/L)
เมื
 ่อให้การวินิจฉัยแล้วควรให้การรักษาไปก่อนที่จะได้ผลเพาะเชื้อยืนยันกลับมา
 ผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็นวัณโรคส่วนใหญ่ มักเป็นการติดเชือ้ ครัง้ แรก (primary infection) โดยมักได้รบั เชือ้ วัณโรคจาก บิดา มารดา หรือบุคคลในบ้าน
จึงควรค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรครายอื่นจากกลุ่มผู้อยู่ใกล้ชิดด้วยเสมอ
 เมื่อมีผู้ป่วยผู้ใหญ่เป็นวัณโรครายใหม่ ควรซักถามว่ามีเด็กอยู่ร่วมบ้านหรือไม่ และให้น�ำเด็กมาตรวจเสมอ

การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในเด็ก
ตารางที่ 5.11 การตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
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หมายเหตุ
 โปรดระมัดระวังการแปลผล เนื่องจากการตรวจ TST และ IGRA บ่งชี้เพียงว่าเคยติดเชื้อหรือก�ำลังติดเชื้อวัณโรค (TB infection) มิได้
บ่งบอกว่าเป็นโรค (TB disease) โดยทัว่ ไปไม่แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองด้วยการทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลิน หรือ IGRA ในกรณีที่ไม่มีประวัติ
สัมผัสวัณโรค หรือสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค

การตรวจ interferon gamma release assay (IGRA)
 เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจให้ผลลบ หรือ indetermined ทัง้ ทีเ่ ป็นวัณโรค จึงไม่คอ่ ยช่วยในการวินิจฉัยโรคหากได้ผลลบ
 หากได้ผลบวก ถือเป็นหลักฐานในการช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค (TB infection) แต่มิได้เป็นการยืนยันว่าเป็นวัณโรค
(TB disease)

การตรวจการติดเชื้อวัณโรคด้วยปฏิกิริยาทูุเบอร์คูลิน (Tuberculin skin test หรือ TST)
 อาจเกิดผลบวกลวง (false positive) จากหลายปัจจัย เช่น ปฏิกริ ยิ าจากวัคซีนบีซจี ี การติดเชือ้ ในกลุม่ NTM และเกิดผลลบลวง (false negative)
ได้จากภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน หรือเพิง่ ติดเชือ้ มาได้ไม่นาน (น้อยกว่า 8-10 สัปดาห์) เป็นต้น ขนาดของปฏิกริ ยิ า
ทีใ่ ช้ในการแปลผลขึน้ กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะสภาวะภูมคิ มุ้ กัน การแปลผลปฏิกริ ยิ า ทูเบอร์คลู นิ ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีจะถือว่า ให้ผลเป็นบวก
ถ้าตรวจพบขนาดรอยนูน ≥ 5 มิลลิเมตร

ตารางที่ 5.12 ขนาดยารักษาวัณโรคในเด็ก
ชนิดยา
Isoniazid (INH)
High dose
isoniazid
Rifampicin
(RIF)
Pyrazinamide
(PZA)
Ethambutol
(ETB)
Amikacin
(Am)
Kanamycin
(Km)
Capreomycin
(Cm)
Streptomycin
(SM)

วิธีบริหารยา
10 (10-15) มก./กก./วัน (สูงสุด 300 มก.) วันละครัง้
15-20 มก./กก. (สูงสุด 900 มก.) วันละครั้ง
15 (10-20) มก./กก./วัน (สูงสุด 600 มก.) วันละครัง้
35 (30-40) มก./กก./วัน (สูงสุด 2,000 มก.) วันละครัง้

20 (15-25) มก./กก./วัน ทัง้ นีไ้ ม่ควรเกิน 25 มก./กก.
(สูงสุด 1,200 มก.) วันละครั้ง
15-20 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) ฉีดเข้ากล้าม
วันละครั้ง
15-30 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) ฉีดเข้ากล้าม
วันละครั้ง
15-30 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) ฉีดเข้ากล้าม
วันละครั้ง
20-40 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) ฉีดเข้ากล้าม
วันละครัง้ โดยไม่แนะน�ำให้ใช้แล้ว เว้นแต่ไม่สามารถ
หายาอืน่ ได้ และมีผลตรวจไวต่อยานี้
Cycloserine 15-20 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) แบ่งกินวันละ
(Cs)
2 ครั้ง*
Ethionamide 15-20 มก./กก./วัน (สูงสุด 1,000 มก.) แบ่งกินวันละ
(Eto)
2-3 ครั้ง*
Levofloxacin 15-20 มก./กก./วัน (สูงสุด 1.5 กรัม) วันละครั้ง
(Lfx)
Moxifloxacin 10-15 มก./กก./วัน (สูงสุด 400 มก.) วันละครั้ง
(Mfx)
Para-amino- 200-300 มก./กก./วัน (สูงสุด 10 กรัม) แบ่งให้วนั ละ
salicylic acid 2-4 ครั้ง
(PAS)
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Bedaquiline  นน.15-29 กก. 200 มก. วันละครัง้ นาน 2 สัปดาห์
(Bdq)
ต่อด้วย 100 มก. สัปดาห์ละ 3 ครัง้ นาน 22 สัปดาห์
 นน. 30 กก. ขึ้นไป 400 มก. วันละครั้ง นาน 2
สัปดาห์ ต่อด้วยขนาด 200 มก. สัปดาห์ละ 3 ครัง้ นาน
22 สัปดาห์
Delaminid อายุ 3-5 ปี 25 มก. วันละ 2 ครั้ง
(Dlm)
อายุ 6-11 ปี 50 มก. วันละ 2 ครั้ง
อายุ 12-17 ปี 100 มก. วันละ 2 ครั้ง
L i n e z o l i d นน. > 15 กก. 10-12 มก./กก./วัน วันละครั้ง
(Lzd)
(สูงสุด 600 มก.)
Clofazimine 2-5 มก./กก./วัน วันละครั้ง
(Cfz)
Imipenem- 60-100 มก./กก./วัน วันละ 4 ครั้ง**
cilastatin
(Ipm-Clin)
Meropenem 60-120 มก./กก./วัน วันละ 3 ครั้ง **
(Mpm)
Amoxicillin/ 50 มก./กก/วัน วันละ 2 ครั้ง
clavulanate
Thioaceta- 5-8 มก./กก./วัน วันละครั้ง
zone
* องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ขนาดยาเท่ากันและสามารถให้วนั ละครัง้ ได้
** ต้องให้ร่วมกับ clavulanic acid เสมอ ปัจจุบันมีเฉพาะรูปแบบ
amoxicillin/clavulanate เท่านั้น โดยไม่นับว่ายา amoxicillin/
clavulanate เป็นยาในสูตร
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ตารางที่ 5.13 ระยะเวลาเริ่มยาต้านเอชไอวีในเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม
กรณีผู้ป่วย

ระยะเวลาเริ่มยาต้านเอชไอวี

เด็กอายุ < 6 ปี ที่มี CD4 <
เริม่ ยาต้านเอชไอวีโดยเร็ว ภายใน
15%
2 สัปดาห์
เด็กอายุ ≥ 6 ปี ที่มี CD4 < 50
cells/mm3
เด็กอายุ < 6 ปี ที่มี CD4 ≥
เริ่ ม ยาต้ า นเอชไอวี ภายใน 8
15%
สัปดาห์
เด็กอายุ ≥ 6 ปี ที่มี CD4 ≥ 50
cells/mm3
วัณโรคในระบบประสาท

เริม่ ยาต้านเอชไอวี หลังจากรักษา
วัณโรคแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์
อย่างช้าไม่เกิน 8 สัปดาห์

ตารางที่ 5.14 สูตรยาต้านเอชไอวีในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีที่
จะให้รว่ มกับยารักษาวัณโรคทีม่ ี rifampicin ในสูตร
สูตรยาต้านเอชไอวีในเด็กที่ยังไม่เคยเริ่มยาต้านเอชไอวี
(naïve HIV-infected children)
อายุ < 3 ปี  ให้ใช้ 2NRTI + NVP โดยไม่ตอ้ งปรับยา และ Lead-in
 ให้ใช้ 2NRTI + DTG ชนิดละลายน�ำ้ (dispersible
tablet) โดยให้ปรับขนาดยา DTG เป็นวันละ 2 ครัง้
(หากมียา)
อายุ 3-6 ปี  ให้ใช้ 2NRTI + EFV โดยไม่ต้องปรับยา
 ให้ใช้ 2NRTI + DTG โดยให้ปรับขนาดยา DTG
เป็นวันละ 2 ครั้ง (น�้ำหนัก > 15 กก. ขนาดยา
50 มก. วันละ 2 ครั้ง)
อายุ > 6 ปี  ให้ใช้ 2NRTI + EFV โดยไม่ต้องปรับยา หรือ
 ให้ใช้ 2NRTI + DTG โดยให้ปรับขนาดยา DTG
เป็นวันละ 2 ครั้ง
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กรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ยา กลุ่ม bPIs ในสูตรยา
มีภูมิคุ้มกัน ปรับสูตรยารักษาวัณโรคเป็นสูตรทีไ่ ม่มี rifampicin
ต�่ำมาก
โดยแนะน�ำระยะเวลาในการรักษาวัณโรคเป็น 12-18
CD4 < 15% เดือน แบ่งเป็นระยะเข้มข้น 2 เดือนแรกเป็นยา
4 ตัวคือ INH + PZA + ETB ร่วมกับ fluroquinolones
(Lfx หรือ Mfx) หรือยากลุ่ม aminoglycoside
แล้วต่อด้วยระยะต่อเนือ่ งนาน 10-16 เดือนด้วยสูตรยา
3 ตัวคือ INH + (PZA หรือ ETB) + fluoroquinolones
ร่วมกับใช้ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม bPIs
ระดับ
ภูมิคุ้มกัน
ไม่ต�่ำมาก
CD4 ≥
15%

แนะน�ำให้รกั ษาด้วยยารักษาวัณโรคสูตรทีม่ ี RIF จน
ครบ 2 เดือนแรกก่อน แล้วจึงพิจารณาปรับสูตรยา
รักษาวัณโรคในระยะต่อเนือ่ งเป็นสูตรทีไ่ ม่มี RIF โดย
ใช้ยากลุม่ fluoroquinolone แทน โดยแนะน�ำสูตรยา
3 ตัวคือ INH + (PZA หรือ ETB) + fluoroquinolones
นาน 10-16 เดือน โดยแนะน�ำให้ เริม่ ยาต้านเอชไอวี
กลุ่ม bPIs หลังจากหยุดยา RIF ไปแล้ว 2 สัปดาห์
(รอระยะเวลาทีย่ า RIF ถูกขับออกจากร่างกายหมด)

สูตรยาต้านเอชไอวีในเด็กที่กินยาต้านเอชไอวีอยู่แล้ว
(ให้พิจารณาเรื่องผลการดื้อยาต้านเอชไอวีร่วมด้วย)
กรณีกินยา สามารถใช้ยาสูตรเดิม NPV, EFV ได้ หากใช้ RPV ควร
สูตร NRTIs เปลีย่ นสูตรยาต้านเอชไอวี เนื่องจากระดับยา RPV
จะต�่ำลงหากให้ร่วมกับ RIF
กรณีกินยา เด็กอายุ < 3 ปี ปรับเป็น NVP โดยไม่ต้อง Lead-in
สูตร
เด็กอายุ > 3 ปี ปรับเป็น EFV โดยไม่ตอ้ งปรับขนาดยา
boosted PIs หรือ ปรับเป็น DTG โดยปรับเป็นวันละ 2 ครัง้
กรณีกินยา
สูตร DTG

ปรับ DTG เป็นกินวันละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ หากผูป้ ว่ ยได้รบั ยารักษาวัณโรคสูตรดือ้ ยา ในการพิจารณา
เลือกยาต้านเอชไอวี ให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ พิจารณาเรือ่ ง drug-drug
interaction
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ตารางที่ 5.15 แนวทางการให้การรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็ก
เด็กและวัยรุน่ ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ทเี่ ริม่ ยาต้านเอชไอวีไม่เกิน
6 เดือน
 วัยรุน่ ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่อายุ 12 ปีขนึ้ ไปและน�ำ้ หนัก > 30
กิโลกรัมให้ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ใหญ่
 เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่แนะน�ำให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝงเมือ่
1) มีประวัติสัมผัสวัณโรค และ 2) ไม่มีประวัติสัมผัสวัณโรค แต่มี
ภูมิต้านทานต�่ำ คือ CD4 < 200 cells/mm3 ในเด็กอายุ > 5 ปี
หรือ CD4 < 15% ในเด็กอายุ < 5 ปี โดยไม่ตอ้ งท�ำ TST หรือ IGRA
เด็กและวัยรุน่ ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทไี่ ด้รบั ยาต้านเอชไอวี
มีประวัติสัมผัส
วัณโรคกับ
ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด

 พิ จ ารณาให้ ย ารั ก ษาวั ณ โรคระยะแฝงโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ TST หรือ IGRA
 ต้องมั่นใจว่าเด็กไม่มีอาการหรืออาการแสดง
ของวัณโรค
 มีภาพรังสีปอดปกติ

ไม่มีประวัติ
สัมผัสวัณโรค

ไม่พิจารณาให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝง

หมายเหตุ: เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคหลังได้รับ
เชื้อวัณโรคสูงกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นกรณีผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและ
มีประวัตสิ มั ผัสวัณโรคกับผูใ้ หญ่ทใี่ กล้ชดิ ให้ถอื ว่ามีโอกาสเป็นวัณโรค
ระยะแฝงได้สูงมาก
ข้อห้ามในการ  active hepatitis (acute or chronic)
ให้การรักษา
 symptoms of peripheral neuropathy
วัณโรคระยะแฝง  แพ้ยาที่จะใช้ในการรักษาวัณโรคระยะแฝง
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ตารางที่ 5.16 ขนาดยาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการรักษาวัณโรค
ระยะแฝงในเด็ก
เด็ก

ยาหลัก
 Isoniazid 10 มก./กก. (ไม่เกิน 300 มก.) กินวันละครัง้
ตอนท้องว่าง เป็นเวลา 9 เดือน (ควรให้ pyridoxine
10-100 มก. วันละครั้ง ร่วมด้วย)
 Isoniazid และ Rifapentine* สัปดาห์ละครั้ง
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ทั้งหมด 12 ครั้ง) ในเด็กที่
อายุ 2 ปีขึ้นไป และไม่ได้ใช้สูตร bPIs, NPV, RPV
โดยขนาดยา isoniazid สัปดาห์ละครั้ง คือ
 เด็กอายุ > 12 ปี isoniazid 15 มก./กก./ครั้ง
 เด็กอายุ 2-11 ปี isoniazid 25 มก./กก./ครั้ง
(ขนาดสูงสุด 900 มก.) และขนาดยา Rifapentine
ตามน�้ำหนัก สัปดาห์ละครั้ง คือ
- น�้ำหนัก 10-14 กก. 300 มก.
- น�้ำหนัก >14-25 กก. 450 มก.
- น�้ำหนัก >25-32 กก. 600 มก.
- น�้ำหนัก >32-<50 กก. 750 มก.
- น�้ำหนัก >50 กก. 900 มก.
ยาทางเลือก
 Isoniazid 10 มก./กก. และ Rifampicin** 15 มก./กก.
วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 Rifampicin** 15 มก./กก. (ไม่เกิน 600 มก.)
กินวันละครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน
 Isoniazid และ Rifapentine วันละครั้ง เป็นเวลา
4 สัปดาห์ ในเด็กที่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยใช้ขนาด
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ (ยังไม่มีข้อมูลการใช้ในเด็กอายุ
น้อยกว่า 12 ปี)

* ยา rifapentine สามารถให้รว่ มกับ EFV หรือ RAL ร่วมกับ ABC/3TC
หรือ TDF/FTC ได้ แต่ไม่แนะน�ำให้ร่วมกับยากลุ่ม bPIs, NNRTIs
(NVP, RPV) และ NRTIs (TAF)
**ยา rifampicin ห้ามใช้รว่ มกับยาต้านเอชไอวีกลุม่ bPIs แต่ให้รว่ มกับ
ยา EFV ได้โดยไม่ตอ้ งปรับขนาด
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แผนภูมิที่ 5.4 แนวทางการคัดกรองและรักษาวัณโรคระยะแฝง
ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

หมายเหตุ
1
น�ำ้ หนักตัวไม่เพิม่ ขึน้ หมายถึง น�ำ้ หนักลดหรือน�ำ้ หนักน้อยมาก (น�ำ้ หนักของเด็ก
ที่อายุขณะนั้นน้อยกว่า –3 z-score) หรือ น�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ (น�้ำหนัก
ของเด็กที่อายุขณะนั้นน้อยกว่า –2 z-score) หรือยืนยันได้ว่าน�้ำหนักลด
(> ร้อยละ 5) เทียบกับการตรวจติดตามครั้งก่อน หรือดูจากเส้นกราฟ
การเจริญเติบโตไม่เพิม่ (strong recommendations, low quality of evidence)
2
ตรวจสืบค้นเพิม่ เติมเพือ่ วินจิ ฉัยวัณโรค ได้แก่ ตรวจภาพรังสีปอด ตรวจเสมหะ
หรือน�ำ้ จากกระเพาะอาหาร การท�ำ contact investigation ภาพรังสีปอด
ของสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัว
3
การเริ่มการให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำการทดสอบทูเบอร์คูลินหรือ IGRA
4
เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ทอี่ ายุ > 5 ปี ทีม่ ี CD4 < 200 cells/mm3 หรือเด็กอายุ
< 5 ปี ทีม่ ี CD4 < 15% พิจารณาให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝง โดยไม่ตอ้ งท�ำ
TST หรือ IGRA ส่วนวัยรุน่ รายใหม่ที่ อายุ 12 ปี ขึน้ ไปพิจารณาตามเกณฑ์ผใู้ หญ่
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Secondary prophylaxis
หยุดหลังได้ยาต้านเอชไอวี ≥ 6 เดือน ร่วมกับมีจ�ำนวน CD4 ในช่วงอายุ ดังนี้
< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 500 cells/mm3 หรือ ≥ 15% นานกว่า 3 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 หรือ ≥ 15% นานกว่า 3 เดือน

< 2 ปี: ไม่ให้หยุด
2-5 ปี: CD4 > 25% หรือ > 750 cells/mm3 นาน 6 เดือน และได้รบั ยาป้องกัน
เชื้อรา มาอย่างน้อย 1 ปี
≥ 6 ปี: CD4 > 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน และได้รบั ยาป้องกันเชือ้ รา
มาอย่างน้อย 1 ปี

Primary prophylaxis

หยุดหลังได้ยาต้านเอชไอวี ≥ 6 เดือน ร่วมกับมีจำ� นวน
CD4 ในช่วงอายุ ดังนี้
< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 500 cells/mm3 หรือ ≥ 15%
นานกว่า 3 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 หรือ ≥ 15%
นานกว่า 3 เดือน

ไม่มีข้อแนะน�ำ

ตารางที่ 5.17 สรุปเกณฑ์ CD4 ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในเด็ก

PCP

Cryptococcosis

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 15% นานกว่า 3 เดือน และกินยา
ต้านเอชไอวีนานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน

Primary prophylaxis
ไม่มีข้อแนะน�ำ

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 > 500 cells/mm3 หรือ > 15% นานกว่า 3 เดือน และกินยา
ต้านเอชไอวีนานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 หรือ > 15% นานกว่า 3 เดือน

< 6 ปี CD4 >15%
> 6 ปี CD4 > 200 cells/mm3

Secondary prophylaxis

ตารางที่ 5.17 สรุปเกณฑ์ CD4 ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในเด็ก (ต่อ)

Toxoplasmosis Candidias
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Talaromycosis/Histoplasmosis

CMV

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
อายุ 1-5 ปี: CD4 ≥ 15% นานกว่า 6 เดือน
อายุ ≥ 6 ปี: CD4 > 100 cells/mm3 (ส�ำหรับ talaromycosis) และ > 150 cells/mm3
(ส�ำหรับ histoplasmosis) นานกว่า 6 เดือน
โดยต้องได้รับยา itraconazole อย่างน้อย 1 ปี และได้รับยาต้านเอชไอวี
นานกว่า 6 เดือน

< 1 ปี: ไม่ให้หยุด
1-5 ปี: CD4 ≥ 15% หรือ CD4 ≥ 500 cell/mm3 นานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
โดยได้รับยาต้านเอขไอวีมานานกว่า 6 เดือน

ไม่มีข้อแนะน�ำ

Secondary prophylaxis

ไม่มีข้อแนะน�ำ

Primary prophylaxis

Secondary prophylaxis
< 2 ปี: ไม่ให้หยุด
2-5 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
≥ 6 ปี: CD4 > 100 cells/mm3 นานกว่า 6 เดือน
โดยได้รับยาต้านเอชไอวีมานานกว่า 6 เดือนและต้องได้รับการรักษา MAC
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และไม่มอี าการของโรค MAC แล้ว

Primary prophylaxis

< 2 ปี: ไม่ให้หยุด
2-5 ปี: CD4 > 200 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
> 6 ปี: CD4 >100 cells/mm3 นานกว่า 3 เดือน
โดยได้รับยาต้านเอชไอวีมานานกว่า 6 เดือน

ตารางที่ 5.17 สรุปเกณฑ์ CD4 ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในเด็ก (ต่อ)

MAC
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บทที่
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี คือ Combination Prevention Methods
หมายถึง การผสมผสานการใช้เครื่องมือหรือมาตรการที่
มีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประสิทธิผลสูงร่วมกับมาตรการ
การป้องกันด้านอืน่ ๆ เสริมเข้าด้วยกัน โดยต้องให้เหมาะ
สมกับบริบทและการยอมรับของประชากรเป้าหมาย
แต่ละกลุม่ ด้วย ได้แก่ การใช้ถงุ ยางอนามัยและสารหล่อลืน่
การรักษา STIs การใช้ยาป้องกันเอชไอวี Harm reduction
และ index testing เป็นต้น
HIV PrEP

 รูปแบบการกินเพร็พ มีสองแบบ ได้แก่
การกินเพร็พแบบทุกวัน (Daily PrEP)
และ การกินเพร็พเฉพาะก่อนและหลัง
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ (On-demand
PrEP) ทั้งสองแบบใช้ TDF/FTC
 ประเทศไทยยังแนะน�ำ Daily PrEP
เป็นหลักส�ำหรับทุกกลุม่ ประชากร แต่
อาจพิจารณา On-demand PrEP ใน
กลุ่ม MSM ที่มีความเสี่ยงไม่บ่อยนัก
และเป็นความเสี่ยงที่วางแผนได้
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HIV PEP

 สูตร HIV PEP ทีแ่ นะน�ำ ได้แก่ TDF + 3TC
วันละครั้ง หรือ TDF/FTC วันละครั้ง
หรือ TAF/FTC วันละครั้ง ร่วมกับยา
 DTG 50 มก. วันละครั้ง หรือ
 RPV 25 มก. วันละครั้ง หรือ
 ATV/r 300/100 มก. วันละครั้ง
หรือ
 DRV/r 800/100 มก. วันละครั้ง
Treatment  การเริม่ ยาต้านเอชไอวีเร็วและการกินยา
as Prevenทีด่ นี นั้ สามารถน�ำไปสูก่ ารกดเชือ้ ไวรัส
tion
ให้อยู่ในระดับ undetectable ท�ำให้
ไม่ ส ามารถถ่ า ยทอดเชื้ อ ไวรั ส ไปสู ่
คูน่ อนได้ หรือ ทีเ่ รียกว่า Undetectable
= Untransmittable (U=U) ซึ่งถือ
ได้วา่ การรักษาเป็นการป้องกันเอชไอวี
แบบหนึ่ง
Index
Index testing สามารถเพิ่มการเข้ารับ
testing
บริการตรวจเลือด และช่วยหาคู่ที่ยังไม่
ทราบสถานะการติดเชือ้ เอชไอวีเพือ่ ส่งเข้า
รับบริการทีเ่ หมาะสม โดยเน้นผูร้ บั บริการ
เป็นศูนย์กลาง
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กินครั้งเดียว

Cefixime 400 มก.
(กรณีที่ไม่สามารถใช้ Ceftriaxone ได้)

Ceftriaxone 500 มก.

Ceftriaxone 1 กรัม

เยื่อบุตา (ผู้ใหญ่)

ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียวและล้างตา

ฉีดเข้า-กล้ามครั้งเดียว

Gentamicin 160 - 240 มก.
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�ำครั้งเดียว และ
และ Azithromycin 2 ก.
ไม่จ�ำเป็นต้องเพิ่มยาที่ใช้รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย
(กรณีทไี่ ม่สามารถใช้ยากลุม่ Cephalosporin ได้)

ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว

Ceftriaxone 500 มก.

ช่องคอ

อวัยวะเพศ
และทวารหนัก

หนองใน (Gonorrhea) ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง และ ให้การรักษาหนองในเทียมร่วมด้วย

ตารางที่ 6.1 การรักษาผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่พบบ่อย
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หนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่
ให้การรักษาเหมือนหนองในชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่ให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วัน หรือจนกว่าจะหาย
หนองในเทียม (Non-gonococcal urethritis/cervicitis) ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. Azithromycin 1 กรัม
กินครั้งเดียวขณะท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชม.
2. Doxycycline 100 มก.
กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 14 วัน
ซิฟิลิส (Syphlis) ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระยะแรก/ต้น
Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต
ฉีดเข้ากล้ามครัง้ เดียว (ให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามทีส่ ะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนติ )
ระยะหลัง
Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต
ฉีดเข้ากล้าม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 3 สัปดาห์ ติดต่อกัน
(ให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามที่สะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต)
ระบบประสาท
Aqueous crystalline penicillin G 18-24 ฉีดเข้าเส้นโดยแบ่งฉีด 3 - 4 ล้านหน่วย ทุก 4 ชัว่ โมง นาน 10 - 14 วัน
ล้านหน่วย/วัน
Ceftriaxone 2 กรัม
ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้น วันละ 1 ครั้ง นาน 10 - 14 วัน

ตารางที่ 6.1 การรักษาผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่พบบ่อย (ต่อ)
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กินขณะท้องว่างและก่อนอาหาร 1 ชม.

2. Azithromycin 2 กรัม
นาน 10-14 วัน

-

-

นาน 30 วัน

ระยะหลัง

กรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย รักษาเหมือนผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยควรเน้นการติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง

3. Ceftriaxone 1 - 2 กรัม ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้นวันละ 1 ครั้ง

นาน 14 วัน

กินวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร

1. Doxycycline 100 มก.
ครั้งเดียว

ระยะแรก/ต้น

การรักษาซิฟิลิสกรณีแพ้ Penicillin ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
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สูตรยาหลัก

แนวทาง

 TDF/FTC วันละ 1 เม็ดไปตลอดในช่วงที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ระดั
 บยาในเนื้อเยื่อทวารหนักและช่องคลอดจะขึ้นถึง
ระดับที่สามารถป้องกันเอชไอวีได้สูงสุดหลังกินยาต่อ
เนือ่ งนาน 7 วัน (ดังนัน้ ช่วงกินยาใน 7 วันแรกควรป้องกัน
ด้วยถุงยางอนามัยทุกครั้ง)*

1. การกินเพร็พแบบทุกวัน (Daily PrEP)

ตารางที่ 6.2 รูปแบบการกินเพร็พ

งานวิจยั DISCOVER ใน MSM (โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการทีเ่ ป็น
transgender women เพียงจ�ำนวนเล็กน้อย) พบว่าการใช้
TAF/FTC ได้ผลไม่แตกต่างจาก TDF/FTC วันละครั้ง ทั้งนี้
ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลในกลุ่มอื่น

หมายเหตุ

การป้องกันการติดเชือ้ ก่อนการสัมผัสเชือ้ เอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP)
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เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความเสี่ยงไม่บ่อยนัก และเป็น
 มีข้อมูลจ�ำกัดเฉพาะกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
 TDF/FTC 2 เม็ดในช่วง 2-24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ ความเสีย่ งทีว่ างแผนได้ ตามที่ WHO ได้ออกค�ำแนะน�ำอย่าง
และกินต่อเนื่องวันละ 1 เม็ด ไปจนถึง 2 วันหลังเพศ เป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
สัมพันธ์ครั้งสุดท้าย
 ต้องกินให้ครบตามค�ำแนะน�ำในแนวทางจึงมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2561

กลุ่มที่ไม่แนะน�ำ On-demand PrEP ในผูห้ ญิง และหญิงข้ามเพศ โดยเฉพาะ
หญิงข้ามเพศที่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศอยู่ด้วย

กลุ่มที่แนะน�ำ
และวิธีใช้

2. การกินเพร็พเฉพาะก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ (On-demand PrEP)
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1



ในวัยเจริญพันธุ์ ตรวจทุกครั้งที่สงสัย

แรก เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน ก่อน
หมายเหตุ
เข้า
1
3
6
9
12 หยุดยา
 




 หลังจากนั้นติดตามทุก 3 เดือน



ตรวจ creatinine เพื่อค�ำนวณ CrCl
ทุก 6 เดือน พิจารณาการหยุดเพร็พ
หากค่า CrCl ลดลง ≤ 60 มล./นาที



ตรวจทุก 6 เดือน

เฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่อค่าไตผิดปกติหลังกินเพร็พ ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี มีโรคประจ�ำตัวที่มีผลต่อไตร่วมด้วย เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หรือมีค่า creatinine clearance ก่อนเริ่มกินยา < 90 มล./นาที เป็นต้น แนะน�ำให้ตรวจถี่ขึ้น

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(ซิฟลิ สิ หนองใน หนองในเทียม)
 การตรวจตั้งครรภ์

 การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
 Creatinine1

การตรวจติดตามหลังได้กินเพร็พ

ตารางที่ 6.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มเพร็พและการติดตามหลังกินเพร็พ
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3

2











หากพบความผิดปกติ ปรึกษาแพทย์
เพื่อพิจารณาหยุดกินเพร็พ

แรก เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน ก่อน
หมายเหตุ
เข้า
1
3
6
9
12 หยุดยา

ตรวจทุกปี หากมีพฤติกรรมเสี่ยง HBs
Ag – negative และไม่ได้ฉีดวัคซีน4

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจไวรัสตับอักเสบซี ในกลุม่ ผูใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธฉี ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เนือ่ งจากกลุม่ นีม้ คี วามเสีย่ งและมีอตั ราความชุกต่อการติดเชือ้
เอชไอวีสูง สามารถรับบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันผลไวรัสตับอักเสบซีตามเงื่อนไข ที่ สปสช.ก�ำหนด
ซักประวัตหิ าการติดเชือ้ เอชไอวีระยะเฉียบพลัน (acute HIV infection) ทุกครัง้ ทีม่ าติดตาม หากมีอาการสงสัยให้ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
ระยะเฉียบพลันทันที
กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีนโยบายควบคุมป้องกันไวรัสตับอักเสบบีด้วยการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีให้เด็กไทยทุกคนตั้งแต่ พ.ศ. 2535
ผู้รับบริการที่เกิดหลัง พ.ศ. 2535 ให้ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีหนึ่งเข็ม และตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (หลังฉีด 1-2 เดือน
ถ้ามีระดับภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องฉีดเข็มสองและสาม)

 การติดตาม3 ผลข้างเคียง

 Anti-HCV2

 ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

การตรวจติดตามหลังได้กินเพร็พ

178

ค�ำแนะน�ำ

 ให้สอบถามระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อครั้งสุดท้าย
 กินเพร็พต่ออีกทุกวันเป็นเวลา 28 วันหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีก่อนหยุดกินเพร็พทุกครั้ง
พบว่าติดเชื้อเอชไอวี
รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และส่งต่อสู่ระบบการดูแลรักษาทันที

ขั้นตอน
การหยุด

 หากพบว่ามีไวรัสตับอักเสบบีกำ� เริบ (active) ก่อนเริม่ หรือระหว่างกินเพร็พให้พจิ ารณาให้การรักษาไวรัสตับอักเสบบีตอ่ ด้วย
ควรแนะน�ำให้ผรู้ บั บริการกลับมาปรึกษาเพือ่ กินเพร็พใหม่ได้ หากประเมินว่าตนเองเริม่ มีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีอีก
ในอนาคต

พบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี หยุดกินเพร็พได้โดยให้กลับมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หากมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก

 มีผลข้างเคียงจากการกินเพร็พ
 เมื่อประเมินแล้วผู้รับบริการไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งจากเพศสัมพันธ์และจากการใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดแล้วในขณะนี้
 ผู้รับบริการประเมินตนเองแล้วว่า จะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกในอนาคต

ข้อบ่งชี้ใน
การหยุด
กินเพร็พ

การหยุดกินเพร็พ

ตารางที่ 6.4 ข้อแนะน�ำในการหยุดกินเพร็พ

การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในบุคลากรสาธารณสุข
หลังการสัมผัสจากการท�ำงาน (HIV occupational
Post-Exposure Prophylaxis: HIV oPEP)
แผนภูมทิ ี่ 6.1 แนวปฏิบตั เิ มือ่ บุคลากรสาธารณสุขสัมผัสเลือด
หรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน
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Syphilis และ STIs อื่น ๆ (เฉพาะ nPEP)
Pregnancy test (เฉพาะ nPEP ผูท้ มี่ โี อกาสตัง้ ครรภ์)9

Anti-HBs
Anti-HCV

Anti-HIV (same-day1, 2)
CBC, Cr, SGPT
HIV PCR or VL
HBsAg

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1

√

√

√3

√1

+

+

ผลเลือด
Source

ระหว่างกินยา
การติดตาม
Baseline เมื่อมีอาการบ่งชี้ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
√
√3
√
√
√2
√
√4
3
√
5
√
√
√
√5
√
√6
√
√
√
√7
√7
√7
√7
√8
√
√9
-

ผู้สัมผัสเชื้อ

ตารางที่ 6.5 การประเมินพื้นฐานก่อนให้ HIV PEP และการประเมินติดตามหลังให้ HIV PEP

หากระบุแหล่งสัมผัสได้
ให้
 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี VDRL หรือ RPR และคัดกรองโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ (กรณีเป็นการสัมผัสจากการมีเพศสัมพันธ์)
ตามช่องทางที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ใช้ผลการติดเชื้อเอชไอวีของ
แหล่งสัมผัสมาพิจารณาตัดสินใจว่าจะให้ผสู้ มั ผัสเชือ้ รับ HIV PEP หรือ
ไม่ โดยอาจพิจารณาเริ่ม HIV PEP ไปก่อนหากไม่แน่ใจ
ไม่
 ตอ้ งตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีในแหล่งสัมผัส (source) หากทราบว่า
แหล่งโรคเป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
2
ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีในผูส้ มั ผัสเชือ้ ทีพ่ บ anti-HCV บวก หรือ
มีการสัมผัสแหล่งสัมผัสทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีและตรวจไม่พบเอชไอวี
ในครัง้ แรกในเดือนที่ 6 เนือ่ งจากพบ delayed HIV seroconversion
ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีพร้อมกัน
3
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และ HIV PCR หรือ VL เมื่อมีอาการ
หรืออาการแสดงที่สงสัยการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน เช่น
ไข้ ต่อมน�้ำเหลืองโต ผื่น เป็นต้น
4
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลข้างเคียงของยาต้าน
เอชไอวี เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผื่น เป็นต้น
5
ตรวจเมื่ อ มี อ าการหรื อ อาการแสดงที่ ส งสั ย การติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบบีระยะเฉียบพลัน
6
กรณีทเี่ คยตรวจมาก่อนและทราบว่าผลเป็นบวก อาจจะพิจารณาไม่
ส่งตรวจซ�้ำ
7
กรณีเป็นการสัมผัสจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยตรวจ VDRL หรือ RPR
ก่อนเริ่มยาและที่ 1 เดือน และ 3 เดือน และตรวจหาหนองใน/
หนองในเทียม ตามช่องทางทีใ่ ช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนเริม่ ยาและ
ที่ 1 เดือน
8
กรณีตดิ เชือ้ ซิฟลิ สิ และได้รบั การรักษา ควรติดตามไตเตอร์ซำ�้ ทุก 3 เดือน
หลังการรักษาในปีแรก และทุก 6 เดือนในปีที่สอง
9
กรณีผลตรวจครั้งก่อนหน้านี้เป็นลบ
1
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การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัส
ที่ไม่ใช่จากการท�ำงาน
(HIV non-occupational Post-Exposure
Prophylaxis: HIV nPEP)
ตารางที่ 6.6 ข้อพิจารณาในการให้ HIV nPEP แบ่งตามชนิดของ
การสัมผัสจากการมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปอ้ งกันและการสัมผัสอืน่ ๆ
ระดับของความเสี่ยงของการ ลักษณะกิจกรรมตามระดับ
ติดเชื้อเอชไอวี
ของความเสี่ยง
และการแนะน�ำ HIV nPEP
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี
1. ชนิดของการสัมผัสที่มีความ - การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
เสี่ยงสูง
และทางช่องคลอด ทัง้ เป็นฝ่ายรับ
- แนะน�ำให้ HIV nPEP
และฝ่ายรุก โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยหรือถุงยางอนามัยแตก
รวมกรณีถูกข่มขืน และการมี
เพศสัมพันธ์กบั หญิง/ชายบริการ
ทางเพศ การใช้เข็มฉีดยาร่วม
กับผู้อื่น
- การได้รบั บาดเจ็บ ได้แก่ ถูกเข็ม
กลวงต�ำนอกสถานพยาบาล
หรื อ ประสบอุบัติเหตุที่มีการ
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง่ ทีม่ ี
โอกาสถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีสงู
2. ชนิดของการสัมผัสที่มีความ - การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้องคชาต
เสี่ยงต�่ำกว่าข้อ 1
กับปากไม่วา่ จะเป็นฝ่ายรับหรือ
- พิจารณาให้ HIV nPEP ฝ่ายรุก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการ
เป็นราย ๆ ไป*
หลั่งน�้ำอสุจิ
ปั จ จั ย ที่ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ - การมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ปาก
การติดเชื้อเอชไอวีและควร กับช่องคลอด ไม่วา่ จะเป็นฝ่าย
พิจารณาให้ HIV nPEP ได้แก่ รับหรือฝ่ายรุก
2.1 แหล่งสัมผัสทราบว่าติด - การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากกับ
เชื้ อ เอชไอวี แ ละ HIV VL ทวารหนัก ไม่ว่าเป็นฝ่ายรับ
> 1,500 copies/mL
หรือฝ่ายรุก
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ระดับของความเสี่ยงของการ ลักษณะกิจกรรมตามระดับ
ติดเชื้อเอชไอวี
ของความเสี่ยง
และการแนะน�ำ HIV nPEP
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี
2.2 ในกรณีมีเพศสัมพันธ์
ทางปาก เยือ่ บุชอ่ งปาก
มี ร อยโรค เป็ น แผล
หรือมีเหงือกอักเสบ
2.3 มี ก ารสั ม ผั ส เลื อ ดซึ่ ง
มองเห็นได้
2.4 มีโรคที่ท�ำให้เกิดแผล
ที่ อ วั ย วะเพศ หรื อ มี
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์อื่น ๆ
3. ชนิ ด ของการสั ม ผั ส ที่ ไ ม่ มี - การจูบแบบปิดปาก (อาจมี
ความเสี่ยง
ความเสีย่ งในกรณีทเี่ ป็นการจูบ
- ไม่ต้องให้ HIV nPEP
แบบเปิ ด ปากและมี แ ผลใน
ปากหรือมีเลือดออกจากเหงือก)
- การสัมผัสปากต่อปาก โดยไม่มี
การบาดเจ็ บ ต่ อ เยื่ อ บุ เช่ น
การกูช้ พี โดยใช้ปากต่อปาก
- การกัดหรือถูกคนกัด โดยไม่มี
เลือดออก
- การถูกเข็มต�ำ หรือของมีคม
บาดนอกสถานพยาบาล โดย
เป็นเข็มตัน (เช่น เข็มที่ใช้สัก
ผิ ว หนั ง หรื อ เข็ ม เจาะเลื อ ด
ปลายนิว้ ทีใ่ ช้ตรวจน�ำ้ ตาลในเลือด)
และเข็มหรือของมีคมนัน้ ไม่ได้
มีการสัมผัสเลือดใหม่ ๆ
- มีการช่วยผูอ้ นื่ ส�ำเร็จความใคร่
โดยไม่มีการแตกของผิวหนัง
หรือไม่มีการสัมผัสเลือด หรือ
สารคัดหลั่ง

หมายเหตุ
* กลุม่ แหล่งสัมผัสเชือ้ HIV-Positive และกินยาต้านเอชไอวีให้เริม่ HIV PEP ก่อน
และตรวจแหล่ ง สั ม ผั ส เชื้ อ ดู ป ริ ม าณ HIV VL ถ้ า undetectable
สามารถหยุด HIV nPEP ได้
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(2)

(1)

บุคลากรที่สัมผัสทุกรายควรติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลได้ก�ำหนดให้เป็นแพทย์ที่ปรึกษากรณีที่มีการสัมผัสจากการท�ำงานภายใน 3 วัน
การสั่งยาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น กรณีผู้ป่วยที่เป็นแหล่งสัมผัสมีปัญหาหรือสงสัยว่าจะมีปัญหาการดื้อยาต้านเอชไอวี เช่น กิน bPI-based regimen อยู่และดื้อ
NNRTIs แนะน�ำเป็น DRV/r + DTG ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลก�ำหนดให้เป็นแพทย์ที่ปรึกษากรณีที่มีการสัมผัสจากการท�ำงาน

สูตรยาต้านเอชไอวี(2)
หมายเหตุ
สูตรแนะน�ำ
TDF/FTC
300/200
มก.
+
DTG
50
มก.
วั
น
ละครั
ง
้
หลี
ก
เลี
ย
่
งการให้
DTG ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่



วันละครั้ง หรือ
ไม่ตงั้ ครรภ์แต่ให้ประวัตกิ ารมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่
ได้คมุ ก�ำเนิดหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 TDF 300 มก. + 3TC
300 มก. วันละครั้ง หรือ
 TAF/FTC 25/200 มก.
วันละครั้ง
สูตรทางเลือก
+  RPV 25 มก. วันละครัง้ (3) หรือ
 หากกินยาสูตร RPV ควรกินพร้อมมื้ออาหาร
 ATV/r 300/100 มก. วันละครัง้ หรือ  ห้ามใช้ bPIs เช่น ATV/r หรือ DRV/r ร่วมกับยากลุม่
 DRV/r 800/100 มก. วันละครัง้ หรือ ergotamine เช่น cafergot และ ต้องแนะน�ำ
ผู ้ สั ม ผั ส เชื้ อ ห้ า มใช้ ย าหรื อ ซื้ อ ยาแก้ ป วด
 BIC 50 มก. วันละครั้ง
ไมเกรนเอง
กรณีมปี ญ
ั หาไต AZT 300 มก. ทุก 12 ชม. แทน TDF ในสูตรแนะน�ำหรือสูตรทางเลือก ในผู้ที่มี CrCI < 50 มล./นาที

ตารางที่ 6.7 สูตรยาต้านเอชไอวีส�ำหรับ HIV oPEP(1) และ HIV nPEP
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ขนาดและวิธีใช้ยาต้านเอชไอวีในผู้ป่วยเด็ก

หมายเหตุ
* ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาจะสูงกว่าขนาดที่ใช้ในการป้องกันมากกว่าเท่าตัว
* แนะน�ำให้ใช้ LPV/r ในกรณีที่ไม่สามารถกินยาได้ จึงใช้ NVP เป็นทางเลือกรอง
* สูตรค�ำนวณพื้นที่ผิวของร่างกาย:			
(Body Surface Area) = น�้ำหนัก (กิโลกรัม) x ความยาว (เซนติเมตร)
					
		
3600

น�ำ้ หนัก AZT ชนิดน�้ำ (10 มก./มล.) 3TC ชนิดน�้ำ (10 มก./มล.) LPV ชนิดน�้ำ (80 มก./มล.) NVP ชนิดน�ำ้ * (10 มก./มล.)
(กก.) 180-240 มก./ตร.ม. ทุก 12 ชม. 4 มก./กก. ทุก 12 ชม. 300 มก./ตร.ม. ทุก 12 ชม. 200 มก./ตร.ม. ทุก 12 ชม.
> 3-4 กก.
4 ซีซี เช้า เย็น
1.5 ซีซี เช้า เย็น
1 ซีซี เช้า เย็น
5 ซีซี เช้า เย็น
> 4-5 กก.
5 ซีซี เช้า เย็น
2 ซีซี เช้า เย็น
1 ซีซี เช้า เย็น
5 ซีซี เช้า เย็น
> 5-6 กก.
6 ซีซี เช้า เย็น
2.5 ซีซี เช้า เย็น
1.2 ซีซี เช้า เย็น
6 ซีซี เช้า เย็น
> 6-7 กก.
7 ซีซี เช้า เย็น
3 ซีซี เช้า เย็น
1.4 ซีซี เช้า เย็น
7 ซีซี เช้า เย็น
> 7-9 กก.
8 ซีซี เช้า เย็น
3.5 ซีซี เช้า เย็น
1.6 ซีซี เช้า เย็น
9 ซีซี เช้า เย็น
> 9-11 กก.
9 ซีซี เช้า เย็น
5 ซีซี เช้า เย็น
1.6 ซีซี เช้า เย็น
10 ซีซี เช้า เย็น
12-15 กก.
12 ซีซี เช้า เย็น
5 ซีซี เช้า เย็น
1.8 ซีซี เช้า เย็น
12 ซีซี เช้า เย็น

ตารางที่ 1 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาทารกอายุต�่ำกว่า 1 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวีตามเกณฑ์น�้ำหนัก

ภาคผนวก ก
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Lamivudine น�้ำ: 10 มก./มล.
(3TC)
(ขวด 60 ซีซี)
เม็ด: 150, 300 มก.

ทุกอายุ

< 4 สัปดาห์ 2 มก./กก. ทุก 12 ชม.
> 4 สัปดาห์ 4 มก./กก. ทุก 12 ชม.
(สูงสุด 150 มก./ครั้ง) หรือ

ชนิด
ลักษณะ
อายุที่ใช้ได้
วิธีใช้
Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)
Zidovudine น�้ำ: 10 มก./มล.
ทุกอายุ
อายุ > 6 สัปดาห์ (ขนาดตามพืน้ ทีผ่ วิ ):
(AZT)
(ขวด 60 ซีซี)
 180-240 มก./ตร.ม./ครัง้ ทุก 12 ชม.
แคปซูล: 100 มก.
(ขนาดสูงสุด 300 มก./ครั้ง)
เม็ด: 300 มก.
อายุ > 4 สัปดาห์ (ขนาดตามน�ำ้ หนักตัว):
 4-< 9 กก. 12 มก./กก. ทุก 12 ชม.
 9-30 กก. 9 มก./กก. ทุก 12 ชม.
 > 30 กก. 300 มก. ทุก 12 ชม.

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก

(ควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลา 30 วัน)

 กินง่าย
 ยาน�ำ้ เปิดแล้วเก็บ ณ อุณหภูมิห้องได้

บดละลายน�้ำแล้วรับประทานทันทีได้
แต่มีรสชาติขมมาก
 ไม่ ค วรใช้ ร ่ ว มกั บ d4T เนื่ อ งจาก
มีผลต้านกัน

 สามารถกินพร้อมอาหารได้
 สามารถเปิดแคปซูลหรือน�ำเม็ดยามา

ยาไวต่อแสง

 ชนิดน�ำ้ ต้องเก็บในขวดแก้วสีชาเนือ่ งจาก

ข้อสังเกต
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Emtricitabine เม็ด 20 มก. แคปซูล
(FTC)
หรือยาเม็ดรวม
น�้ำ: 10 มก./มล.

Lamivudine
(3TC) (ต่อ)

ทุกอายุ

มก./กก. วันละครั้ง (สูงสุด 300 มก.)
หากมีการท�ำงานของไตบกพร่อง CrCl
< 50 มล. /นาที ต้องปรับลดขนาดยา
ขนาดยาตามน�้ำหนักตัว
 14- < 20 กก. 75 มก. วันละ 2 ครั้ง
หรือ 150 มก. วันละครั้ง
 20 – < 25 กก. 75 มก. เช้า 105 มก.
เย็น หรือ 225 มก. วันละครั้ง
 > 25 กก. 150 มก. วันละ 2 ครั้ง
หรือ 300 มก. วันละครั้ง
3 เดือน - 17 ปี ขนาด 6 มก./กก. (สูงสุด
240 มก.) วันละครั้ง ยาชนิดเม็ด น�้ำหนัก
> 33 กก. ขนาด 200 มก. วันละครัง้ ส�ำหรับ
ยาเม็ดรวม พิจารณาตามขนาดยาอื่นๆ ที่
ร่วมด้วย โดยทัว่ ไปน�ำ้ หนัก > 25 กิโลกรัม
สามารถใช้ยา FTC ขนาด 200 มิลลิกรัมได้

 ส�ำหรับเด็กอายุ > 3 ปี ขนาด 8-10
ผสมอาหารกินได้

 ชนิดเม็ดสามารถบดละลายน�้ำหรือ
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ลักษณะ
น�้ ำ : 20 มก./มล.
(ไม่มใี นประเทศไทย)
เม็ ด : 100 มก.,
300 มก.

เม็ด: 300 มก.

ชนิด
Abacavir
(ABC)

Tenofovir
(TDF)

อายุ
> 2 ปี

อายุที่ใช้ได้
อายุ >
3 เดือน

ข้อสังเกต
 กินพร้อมอาหารได้ บดผสมน�้ำหรือ
อาหารได้
 ต้องแจ้งให้ผปู้ กครองทราบเรือ่ งอาการ
แพ้รนุ แรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ มีการเกิด
ในช่วง 6 สัปดาห์แรก
 หากท�ำได้ควรตรวจ HLA-B* 5701 ก่อน
2 - < 12 ปี ขนาด 8 มก./กก. วันละครัง้ ถ้าใช้รว่ มกับ LPV หรือ ATV จะเพิม่ ระดับ
> 12 ปี และ น�ำ้ หนัก > 35 กก.
ยา TDF เฝ้าระวังผลข้างเคียง
ขนาด 300 มก. วันละครัง้
หากการท�ำงานของไตบกพร่อง CrCl < 50
ขนาดยาตามช่วงน�ำ้ หนักตัว
มล./นาที พิจารณาปรับขนาดยาโดยใช้
17 - < 22 กก. : 150 มก. วันละครัง้
หลักการเดียวกับผูใ้ หญ่ ดังนี้
22 - < 28 กก. : 200 มก. วันละครัง้
 CrCl 30-49 มล./นาที ให้ทกุ 48 ชม.
28 - < 35 กก. : 250 มก. วันละครัง้
 CrCl 10-29 มล./นาที ให้ทกุ 72-96 ชม.
>35 กก.
: 300 มก. วันละครัง้
และจ�ำเป็นต้องติดตามการท�ำงานของไต
อย่างใกล้ชดิ

วิธีใช้
16 มก./กก. วันละครัง้
ขนาดยาตามน�ำ้ หนักตัว
14-< 20 กก. 300 มก. วันละครัง้
20-< 25 กก. 450 มก. วันละครัง้
> 25 กก.
600 มก. วันละครัง้

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก (ต่อ)
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ABC + 3TC

ABC 600 มก. +
3TC 300 มก.

-

Fixed dose combined pills of NRTIs
AZT + 3TC เม็ด: AZT 300 มก.
+ 3TC 150 มก.

ขนาดยาตามน�ำ้ หนัก
> 14 กก. ขนาด ½ เม็ด วันละครัง้
> 20 กก. ขนาด ¾ เม็ด วันละครัง้
> 25 กก. ขนาด 1 เม็ด วันละครัง้

น�ำ้ หนัก > 30 กก. 1 เม็ด ทุก 12 ชม.

 ระมัดระวังผลข้างเคียงเรื่องซีด โดย
เฉพาะในเด็กที่มีน�้ำหนักระหว่าง 3060 กก. ถ้าพบปัญหาซีด พิจารณา
เปลี่ยนเป็นยาชนิดแยกเม็ดและลดยา
AZT ลงเหลือ 200 มก./ครั้ง
 กินพร้อมอาหารได้ บดผสมน�้ำหรือ
อาหารได้
 ต้องแจ้งให้ผปู้ กครองทราบเรือ่ งอาการ
แพ้รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วง 6
สัปดาห์แรก
 หากท�ำได้ควรตรวจ HLA-B* 5701 ก่อน
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ลักษณะ
TDF 300 มก. +
FTC 200 มก.

TAF 25 มก. + FTC
200 มก.

ชนิด
TDF + FTC

TAF + FTC

อายุ > 6 ปี

อายุที่ใช้ได้
-

น�ำ้ หนัก > 25 กก. ขนาด 1 เม็ด วันละครัง้

วิธีใช้
ขนาดยาตามน�ำ้ หนัก
> 17 กก. ขนาด ½ เม็ด วันละครัง้
> 22 กก. ขนาด ¾ เม็ด วันละครัง้
> 35 กก. ขนาด 1 เม็ด วันละครัง้

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก (ต่อ)
ข้อสังเกต
ถ้าใช้รว่ มกับ LPV หรือ ATV จะเพิ่มระดับ
ยา Tenofovir เฝ้าระวังผลข้างเคียง หาก
การท�ำงานของไตบกพร่อง CrCl < 50
มล./นาที พิจารณาปรับขนาดยาโดยใช้
หลักการเดียวกับผู้ใหญ่ ดังนี้
 CrCl 30-49 มล./นาที ให้ทุก 48 ชม.
 CrCl 10-29 มล./นาที ให้ทกุ 72-96 ชม.
และจ� ำ เป็ น ต้ อ งติ ด ตามการท� ำ งาน
ของไตอย่างใกล้ชิด

191

Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)
Nevirapine น�้ำ: 10 มก./มล.
ทุกอายุ
< 1 เดื อ น 6 มก./กก. ทุ ก 12 ชม.  Rifampicin มีผลลดระดับยา NVP ลง
(NVP)
เม็ด: 200 มก.
(โดยไม่ต้อง Lead-in)
ประมาณ 20-30% แต่ไม่จ�ำเป็นต้อง
1 เดือน ถึง < 8 ปี 200 มก./ตรม. ทุก 12 ชม. ปรับขนาดยา NVP
>8 ปี 120-150 มก./ตรม. ทุก 12 ชม.  ควรตรวจการท�ำงานของตับหลังเริม่ ยา
(ขนาดสูงสุด 200 มก./ครั้ง)
2-4 สัปดาห์
 ต้องเตือนเรื่องผื่นแก่ผู้ปกครองก่อน
การเริม่ ยา (Lead-in) ใน 14 วันแรกของ เสมอ ห้ามปรับขนาดยาลง ถ้ามีผื่นให้
การกินยา ให้ทกุ 24 ชม. เพือ่ ลดปัญหา มาพบแพทย์ทันที ถ้าผื่นไม่รุนแรงอาจ
ฤทธิ์ข้างเคียงและมิให้ระดับยาสูงไปใน ไม่ต้องหยุดยา แต่ถ้าเกิดร่วมกับไข้สูง
ช่วงแรก หากไม่มปี ญ
ั หาให้เพิม่ เป็นขนาด เป็นตุม่ น�ำ้ ตาแดง หรือมีแผลในปาก ให้
มาตรฐาน คือให้ทกุ 12 ชม. ได้หลัง 14 วัน หยุดยาแล้วมาพบแพทย์ทนั ที
 กรณีเปลีย่ นยา EFV เป็น NVP สามารถ
เริม่ ยาทุก 12 ชม. ตามมาตรฐานได้เลยไม่
ต้อง lead-in
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ลักษณะ
แคปซูล: 50, 200 มก.
เม็ด: 600 มก.

เม็ด: 200 มก.

ชนิด
Efavirenz
(EFV)

Etravirine
(ETR)

อายุ
> 2 ปี

อายุที่ใช้ได้
อายุ
> 3 เดือน
(ทั้งนี้ข้อมูล
ในเด็ก
3-36 เดือน
ยังมีไม่มากนัก)

วิธีใช้
ข้อสังเกต
ขนาดตามน�ำ้ หนักตัวส�ำหรับเด็กอายุ > 3 ปี  ผลข้างเคียงส�ำคัญต่อระบบประสาท
10-< 15 กก. 200 มก. วันละครัง้
มึนงง เวียนศีรษะ ฝันร้าย มีความคิดฆ่า
15-< 20 กก. 250 มก. วันละครัง้
ตัวตาย
20-< 25 กก. 300 มก. วันละครัง้
 สามารถกินพร้อมอาหารได้ (แต่ไม่ควรกิน
25-< 32.5 กก. 350 มก. วันละครัง้
พร้อมหรือหลังอาหารมือ้ ทีม่ ไี ขมันมาก
>32.5 400 มก. วันละครัง้
เพราะจะเพิม่ การดูดซึมอีกถึง 50%)
 แนะน�ำให้กินก่อนนอนเพื่อลดผลข้าง
เคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง
10-< 20 กก. 100 มก. ทุก 12 ชม.
 กินพร้อมอาหาร
20-< 25 กก. 125 มก. ทุก 12 ชม.
 ผลข้างเคียงที่พบบ่อยผื่นในช่วง 1-2
25-< 30 กก. 150 มก. ทุก 12 ชม.
สัปดาห์แรกผู้ป่วยที่เคยมีประวัติผื่น
> 30 กก. 200 มก. ทุก 12 ชม.
หลังได้รบั ยา NNRTIs ตัวอืน่ ยังสามารถ
ใช้ยา ETR ได้

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก (ต่อ)
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เม็ด 25 มก.

อายุ
> 12 ปี

> 35 กก. 25 มก. วันละครัง้

 แนะน�ำให้ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับยา
ต้านเอชไอวีทมี่ ี VL < 500,000 copies/มล.
หรือควรจะมี CD4 > 350 cells/mm3
หรือใช้ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยกินยาต้านเอชไอวี
มาจน VL < 50 copies/มล. แล้ว
 กินยาพร้อมอาหาร

Protease inhibitors (PIs)
Lopinavir + น�ำ้ : LPV 80 มก./มล.
อายุ
อายุ 2 สัปดาห์ - 1 ปี
 ชนิดน�ำ้ ต้องแช่เย็น ถ้าเก็บยาในอุณหภูมิ
ritonavir
+ RTV 20 มก./มล. ≥ 2 สัปดาห์ LPV 300 มก./ตรม. + RTV 75 มก./ตรม. ห้อง (25 Cํ ) ยามีอายุ 2 เดือน
(LPV/r)
เม็ด: LPV 200 มก.
ทุก 12 ชม.
 ชนิดน�้ำควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วย
+RTV 50 มก.,
การดูดซึม
LPV 100 มก. +
 ชนิดเม็ดกินช่วงเวลาใดก็ได้
RTV 25 มก.

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

ลักษณะ

อายุที่ใช้ได้

วิธีใช้
อายุ 1 - 18 ปี:
 LPV 230 มก./ตรม. + RTV 57.5 มก./ตรม.
ทุก 12 ชม. (ขนาดสูงสุด LPV 400 มก.
+ RTV 100 มก.)
 ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ยา LPV/r มาตัง้ แต่อายุนอ้ ย
กว่า 1 ปีไม่ตอ้ งลดขนาดยา รอให้นำ�้ หนัก
เพิม่ ขึน้ จนยา LPV ได้ขนาด 230 มก./ตรม.
ได้ขนาดยา LPV/r ชนิดเม็ดตามน�ำ้ หนักตัว
 >15-25 กก. LPV/r 200/50 มก. ทุก 12 ชม.
 >25-35 กก. LPV/r 300/75 มก. ทุก 12 ชม.
 >35 กก. LPV/r 400/100 มก. ทุก 12 ชม.
ยา LPV/r อาจพิจารณาให้เป็นวันละครัง้ ได้
แต่มปี ระสิทธิภาพในการกดไวรัสด้อยกว่า
ให้วันละ 2 ครั้ง

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก (ต่อ)
ข้อสังเกต
 ในกรณีที่ใช้ยา LPV/r ขนาด 200/50
มก. สามารถตัดแบ่งครึ่งเม็ดยาได้
 จากการศึกษาในเด็กไทยพบว่ามีระดับ
ยา LPV/r ค่อนข้างสูง ในเด็กที่กินยา
LPV/r และมี VL < 50 copies สามารถ
ลดขนาดยาลงได้เพื่อลดผลข้างเคียง
ด้านเมตาบอลิก ดังนี้
- > 25-35 กก. LPV/r 200/50 มก.
ทุก 12 ชม.
- > 35-50 กก. LPV/r 300/75 มก.
ทุก 12 ชม.
- > 50 กก. LPV/r 400/100 มก.
ทุก 12 ชม.
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เม็ด:100 มก.
น�้ำ: 80 มก./มล.

แคปซูล: 200,
300 มก.

เม็ด: 300, 600 มก.

Ritonavir
(RTV)

Atazanavir
(ATV)

Darunavir
(DRV)

อายุ
> 3 ปี

อายุ
> 6 ปี

อายุ > 1
เดือน

ขนาดส�ำหรับเพิ่มระดับยา PI ตัวอื่น
< 15 กก. 3 มก./กก. ทุก 12 ชม.
> 15 กก. 2.5 มก./กก. ทุก 12 ชม.
ขนาดยาตามน�ำ้ หนัก วันละครัง้ โดยแนะน�ำ
ให้คู่กับ RTV
15-< 35 กก. ATV 200 mg/r 100 มก.
วันละครั้ง
> 35 กก. ATV 300 mg/r 100 มก. วันละครัง้
ในผูใ้ หญ่เริม่ มีการใช้ ATV คูก่ บั COBI และ
TDF ในขนาด ATV 300 มก./COBI
150 มก./TDF 300 มก.
ในเด็กที่ไม่มีการดื้อ DRV ไม่ว่าจะเคยได้
รับยาต้านเอชไอวีมาก่อนหรือไม่ก็ตาม
ขนาดยาตามน�ำ้ หนัก วันละครัง้ โดยแนะน�ำ
ให้คก่ ู บั RTV จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ในเด็กไทยแนะน�ำขนาดยาดังนี้
 กินพร้อมอาหาร
 ผลข้างเคียงทีพ่ บ คือ อุจจาระร่วง คลืน่ ไส้
อาเจียน

 กินพร้อมอาหาร
 ผลข้ า งเคี ย งที่ พ บ คื อ เหลื อ งแบบ
asymptomatic indirect hyperbilirubinemia ปวดศีรษะ ไข้ เป็นต้น
 ในผู้ใหญ่ มีการศึกษาว่าสามารถใช้ยา
ขนาด ATV 200 มก./100 มก. ได้

 กินพร้อมอาหาร
 ยาน�้ำควรเก็บพ้นแสง
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ชนิด
Darunavir
(DRV) (ต่อ)

ลักษณะ

อายุที่ใช้ได้

วิธีใช้
15-40 กก.
: DRV 600 มก. + RTV 100 มก. วันละครัง้
> 40 กก.
: DRV 900 มก. + RTV 100 มก. วันละครัง้
กรณีทเี่ คยมีการดือ้ ยากลุม่ bPIs ให้ปรับ
ขนาดยา DRV ตามขนาดน�ำ้ หนักตัวดังนี้
12-< 15 กก.
: DRV 300 มก. + RTV 50 หรือ 100 มก.
ทุก 12 ชม
15-30 กก.
: DRV 450 มก. / RTV 100 มก. เช้า +
DRV 300 มก. / RTV 100 มก. เย็น
30-40 กก.
: DRV 450 มก. + RTV 100 มก. ทุก 12 ชม.
> 40 กก.
: DRV 600 มก. + RTV 100 มก. ทุก 12 ชม.

ตารางที่ 2 ขนาดยาต้านเอชไอวีส�ำหรับรักษาเด็ก (ต่อ)
ข้อสังเกต
ยาที่ต้องปรับระยะห่างของการกิน ไม่ให้
ร่วมมื้อกับ DTG เนื่องจากยากลุ่มเหล่านี้
ลดระดับ DTG ได้แก่ Antacids, calcium,
zinc, วิ ต ามิ น รวม หรื อาหารเสริ ม
ที่ มี แ คลเซี ย มหรื อ ธาตุ เ หล็ ก ร่ ว ม เช่ น
Multivitamin (MTV) โดยควรให้ DTG
2 ชม. ก่อน หรือ 6 ชม. หลังกินยากลุ่ม
เหล่านี้
หมายเหตุ
ขนาดยาที่แนะน�ำ เพื่อให้สามารถใช้ยา
เม็ดขนาด 600 มิลลิกรัมได้ ซึ่งเป็นขนาด
ยาที่มีใช้ในประเทศไทย อาจมีความแตก
ต่างจากค�ำแนะน�ำทั่วไป
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Raltegravir
(RAL)

Film-coated tablet
400 มก. หรือ
600 มก.

อายุ
> 12 ปี

Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs)
Dolutegravir เม็ด 50 มก.
อายุ > 6 ปี
(DTG)
หรือน�้ำหนัก
> 15 กก.
เม็ดละลายน�ำ้ 5 มก.
อายุ 4
สัปดาห์
และน�้ำหนัก
> 3 กก.
ขนาดยาเม็ ด และยาเม็ ด ละลายน�้ ำ
ให้ปริมาณยา และการดูดซืมไม่เท่ากัน
และไม่สามารถเปลีย่ นโดยเทียบมิลลิกรัมได้

3- < 6 กก. 5 มก. วันละครั้ง
6- < 10 กก. 15 มก. วันละครั้ง
10- < 14 กก. 20 มก. วันละครั้ง
14- < 20 กก. 25 มก. วันละครั้ง
> 20 กก. 30 มก. วันละครั้ง
> 25 กก. ใช้ ย าชนิ ด film-coated
tablet 400 มก. 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
> 50 กก. ใช้ยาชนิด 600 มก. 2 เม็ด
วันละครั้ง แบบเดียวกับในผู้ใหญ่ได้

หากใช้ร่วมกับ EFV หรือ rifampicin
ให้เพิ่มเป็นครั้งละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง

หากใช้รว่ มกับ efavirenz หรือ rifampicin
ให้เพิ่มเป็นวันละ 2 ครั้ง

15 - < 20 กก. 25 มก. วันละครั้ง
> 20 กก. 50 มก. วันละครั้ง

: DRV 600 มก. + RTV 100 มก. ทุก 12 ชม.

ภาคผนวก ข
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส

แผนภู มิ ที่ 1 การติ ดตามผู้ป ่ว ยหรือผู้ติด เชื้อซิฟิลิสหลั ง
ได้รับการรักษาครบ

* การลดลงของระดับ VDRL หรือ RPR titer หลังการรักษา
- ซิฟิลิสช่วงต้น (ซิฟิลิสระยะที่ 1) ควรลดลงจากเดิม ≥4 เท่า
ภายใน 6–12 เดือน (เช่น จาก VDRL titer 1:32 ลดลงเป็น 1:8)
- ซิฟลิ สิ ระยะ 2,3 ควรลดลงจากเดิม ≥4 เท่า ภายใน 12-24 เดือน
- TPHA หรือ FTA-ABS จะให้ผลบวก (reactive) ไปตลอดชีวติ
หลังการรักษา จึงไม่ใช้การทดสอบทั้งสองชนิดมาติดตามผล
การรักษา
** การรักษาซ�้ำในกลุ่มซิฟิลิสทางระบบประสาท (re-treatment for neurosyphilis) ควรพิจารณาถ้า CSF cell count
ยังไม่ดีขึ้นภายใน 6 เดือนหลังรักษา หรือว่า ยังคงมี CSF cell count หรือโปรตีนไม่อยู่ในระดับปกติใน 2 ปี
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ภาคผนวก ค
การท�ำ rapid desensitization โดยใช้ยา TMP-SMX
แบบน�้ำแขวนตะกอนชนิดกิน

การท�ำ rapid desensitization โดยใช้ยา TMP-SMX แบบ
น�้ำแขวนตะกอนชนิดกิน
1. ต้องกระท�ำในโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่ีมีอุปกรณ์
การกูช้ วี ติ พร้อม เผือ่ ในกรณีเกิดภาวะแพ้อย่าง anaphylaxis
ขณะท�ำแนะน�ำให้เตรียมยา adrenaline ไว้ข้างตัวเสมอ
ใช้ยาน�้ำแขวนตะกอนชนิดกินที่ขนาด 5 มล. มีตัวยา TMP
40 มก. และ SMX 200 มก.
2. ท�ำยาน�ำ้ แขวนตะกอนนีใ้ ห้มขี นาดความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี้
		  น�ำยาความเข้มข้นปกติ 1 มล. ผสมน�้ำ 9 มล.
				 (ความเข้มข้น A)
		  น�ำยาความเข้มข้น A 1 มล. ผสมน�้ำ 9 มล.
				 (ความเข้มข้น B)
		  น�ำยาความเข้มข้น B 1 มล. ผสมน�้ำ 9 มล.
				 (ความเข้มข้น C)
		  น�ำยาความเข้มข้น C 1 มล. ผสมน�้ำ 9 มล.
				 (ความเข้มข้น D)
ตารางที่ 1 การท�ำ rapid desensitization โดยใช้ยา TMP-SMX
แบบน�้ำแขวนตะกอนชนิดกิน
เวลาที่
ให้กิน
เริ่มให้
ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 3
ชั่วโมงที่ 4
ชัว่ โมงที่ 5

ยาความ
เข้มข้น
D
C
B
A
ปกติ
ปกติ

ปริมาณ TMP/
SMX (มก.)
0.004 / 0.02
0.04/0.2
0.4/2
4/20
40/200
160/800

จำ�นวน (มล.)
5
5
5
5
5
20
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ภาคผนวก ง
หลักการของการจัดบริการรูปแบบ
Differentiated service delivery

รูปแบบของ DSD สามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละ
พืน้ ที่ HIV Treatment and Care Cascade ตัง้ แต่การเข้าถึง
การตรวจวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาและการคงอยู่
ในระบบของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางการจัดบริการ DSD
ก. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีอาการคงที่
ส�ำหรับ DSD
1) กินยาต้านเอชไอวีนานมากกว่า 1 ปี
2) Viral Load <50 copies/mL (อย่างน้อย 1 ครั้ง)
3) มีวินัยในการกินยาดี (adherence>95%)
4) ไม่ตั้งครรภ์
5) ไม่มีโรคร่วมหรืออาการโรคร่วมที่ควบคุมไม่ได้
6) ไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่จ�ำเป็นต้องติดตาม
7) ไม่มีอาการเจ็บป่วยวิกฤต
ข. ชุดบริการส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
องค์การอนามัยโลกได้จ�ำแนกกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ
บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชุดบริการส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ�ำแนกตาม
อาการทางคลินิก
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ชุดบริการการดูแล (Care package)
1. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี • สนับสนุนให้เริ่มยาต้านเอชไอวีภายในวัน
รายใหม่ที่ยังมี
เดียวกันกับการวินิจฉัย (same-day ART)
สุขภาพดี (People หากท�ำไม่ได้ควรให้ยาโดยเร็วทีส่ ดุ ภายใน 7 วัน
presenting when (rapid ART) (รายละเอียดบทที่ 2)
well)
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ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ชุดบริการการดูแล (Care package)
1. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี • ส่งเสริมวินยั การกินยาทีด่ แี ละคงอยูใ่ นระบบ
รายใหม่ที่ยังมี
การรักษาเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพดี
สุขภาพดี (People และลดการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่น
presenting when • ส่งเสริม Treatment literacy ให้ความรู้
well) (ต่อ)
เรื่องการกินยาต้านเอชไอวี (รายละเอียด
สามารถดูได้จากแนวทางส�ำหรับผูใ้ ช้บริการ
ในการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาเอชไอวี
และส่งเสริมการกินยาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ติด
เชื้อเอชไอวี)
2. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี • คัดกรองและรักษาโรคและโรคร่วมต่าง ๆ
ที่มีอาการรุนแรง
และเริ่มยาต้านเอชไอวีให้เร็วที่สุด
(People with
• ให้การรักษาเพือ่ ลดอัตราการป่วยและเสียชีวติ
advanced
• การติดตามอาการทางคลินิกหลังการดูแล
disease)
รักษาอย่างใกล้ชิด
3. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี • Multi-month dispensing-MMD: ลดความถี่
ที่มีอาการคงที่
ในการพบแพทย์และการรับยาต้านเอชไอวี
(Stable
ที่โรงพยาบาล จ่ายยานานมากกว่า 6 เดือน
individuals)
• ARV refill: มารับยาต้านเอชไอวีโดยไม่ต้อง
พบแพทย์ ทุก 3-6 เดือน
• Refer to refill: การส่งต่อผู้ติดเชื้อเพื่อไป
รับยาเพิม่ จากหน่วยบริการหนึง่ ไปอีกหน่วย
บริการหนึ่ง
• Refer out: การส่งตัวผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีไปรับ
บริ การยาต้ านไวรั สที่ ห น่ วยบริ การขนาด
รองลงมา หรือหน่วยบริการทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
มีสทิ ธิประกันสุขภาพอยู่
• ส่งยาทางไปรษณีย์
4. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี • ให้การปรึกษารายบุคคลเพื่อส่งเสริมวินัย
ที่มีอาการไม่คงที่
การกินยาและลดโอกาสดื้อยา ขาดนัด
(Unstable
• ตรวจระดับไวรัสในเลือดและการดื้อยา
individuals)
• ปรับเปลี่ยนสูตรยาหากมีการดื้อยา
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ตารางที่ 2 รูปแบบการจัดระบบบริการ Differentiated ART
ความถี่
การสั่งยา
การจ่ายยา
(โดยแพทย์)
รูปแบบการจัดบริการยาต้านไวรัสในหน่วยบริการสุขภาพ
1. 6-Month Multi-Month ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
Dispensing (MMD)
หรือ 24 สัปดาห์ หรือ 24 สัปดาห์
การจัดระบบบริการ
ยาต้านเอชไอวี

2. Refill

ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

3. Refer to Refill

ทุก 3 - 6 เดือน

-ทุก1-2 เดือน
ที่ รพสต./PCU
-ทุก 3 เดือนที่
ศบส. กทม.
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ยา

าห์

U
ที่

service delivery ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาการคงที่
ประเภทบริการ

ผู้ให้บริการ

(Facility-based ART Delivery Models)
- ประเมินและส่งเสริมวินยั การกิน - พยาบาล
ยาต่อเนือ่ ง
- เภสัชกร
- คัดกรองอาการผิดปกติหากมีอาการ
หรือผลเลือดผิดปกติให้สง่ พบแพทย์
- นัดตรวจทางห้องปฎิบตั กิ ารครัง้ ต่อไป
- รับยาต้านฯ นาน 6 เดือน
- นัดพบแพทย์ครัง้ ต่อไป
- พบแพทย์อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี - แพทย์
- ประเมินและส่งเสริมวินยั การ
- พยาบาล
กินยาต่อเนือ่ ง
- เภสัชกร
- คัดกรองอาการผิดปกติหากมีอาการ
หรือผลเลือดผิดปกติให้สง่ พบแพทย์
- สัง่ ตรวจทางห้องปฎิบตั กิ ารครัง้ ต่อไป
- รับยาต้านฯ นาน 3 เดือน
- รับใบยาอีกหนึง่ ใบส�ำหรับมารับ
ยาต้านฯ อีก 3 เดือน
- พบแพทย์อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี - แพทย์
- ประเมินและส่งเสริมวินัยการ - เจ้าหน้าที่
กินยารายบุคคล
- รพสต.
- คัดกรองอาการผิดปกติหากมีอาการ - พยาบาล
หรือผลเลือดผิดปกติให้สง่ พบแพทย์ ศบส.กทม.
- สัง่ ตรวจทางห้องปฎิบตั กิ ารครัง้ ต่อไป
- รับยาต้านฯนาน 1-2 เดือน
(รพสต./ PCU)
- รับยาต้านฯ นาน 3 เดือน
(ศบส.กทม.)
- พบแพทย์อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี

- แพทย์

สถานที่

คลินิกเอชไอวี

คลินิกเอชไอวี

- รพสต.
- PCU
- ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
(ศบส.กทม.)

- รพ.
- ศบส.กทม.
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ตารางที่ 2 รูปแบบการจัดระบบบริการ Differentiated ART
การจัดระบบบริการ
ยาต้านเอชไอวี
4. Refer Out

ความถี่
การสั่งยา
(โดยแพทย์)
3-6 เดือน

การจ่ายยา
ทุก 3-6 เดือน

รูปแบบการจัดบริการยาต้านไวรัสนอกหน่วยบริการสุขภาพ
5. ส่งยาทางไปรษณีย์
ทุก 3-6 เดือน
ทุก 3-6 เดือน
แกนน�ำไปรับยา
ต้านไวรัสเพิ่มที่
คลินิกเอชไอวี

6. Refer to Refill CBO
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ทุก 3 เดือน

ทุก 3 เดือน

ยา

ยา
ที่

service delivery ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาการคงที่ (ต่อ)
ประเภทบริการ

ผู้ให้บริการ

- ส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีไปรับ - แพทย์
บริการทีห่ น่วยบริการตามสิทธิการ - พยาบาล
รักษาหรือ รพ.ขนาดรอง
- เภสัชกร
(Out-of-Facility ART Delivery Models)
- สอบถามวินัยการกินยา อาการ - แกนน�ำ
ผิดปกติตา่ ง ๆ และบันทึกลงในแฟ้ม ผู้ติดเชื้อ
- พยาบาลเตรียมแฟ้มผู้ป่วยให้ เอชไอวี
แพทย์สั่งจ่ายยาต้านไวรัสต่อ
- พยาบาล
- เภสัชกรท�ำการเตรียมยาตามที่ - เภสัช
แพทย์สั่ง และตรวจสอบความ
ถูกต้องของยาส่งต่อให้แกนน�ำ
เพื่อน�ำส่งทางไปรษณีย์
- จัดเตรียมและส่งยาต้านไวรัสที่ - แกนน�ำ
ไปรษณีย์
ผู้ติดเชื้อ
- ประสาน ตรวจสอบว่าผู้ติดเชื้อ เอชไอวี
เอชไอวีได้รับยา
- พบแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี แพทย์
- ประเมินและส่งเสริมวินยั การกินยา - เจ้าหน้าที่
- ประเมินอาการข้างเคียงจากการ ศูนย์สุขภาพ
กินยา
ชุมชน
- ประเมินอาการเจ็บป่วยอืน่ ๆ หาก
มีอาการจะแจ้งให้แพทย์ของโรง
พยาบาลทราบ
- รับยาต่อเนือ่ ง
- พบแพทย์ปีละ 1 ครั้ง
- แพทย์
- นัดตรวจทางห้องปฎิบัติการ - นักเทคนิค
การแพทย์

สถานที่
รพศ./รพท./
รพช.

รพ.

ไปรษณีย์

รพ.
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน

รพ.
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ภาคผนวก จ
นิยามการรักษาที่ประสบความส�ำเร็จ
และการรักษาที่ล้มเหลวด้วยระดับไวรัส

คำ�ศัพท์
Virologic
suppression
Virologic failure

ความหมาย
ระดับ HIV RNA ในเลือด (VL) ต�ำ่ กว่าค่าต�ำ่ สุด
ทีเ่ ครือ่ งวัดได้ (lower limit of detection)
ไม่ ส ามารถกดการแบ่ ง ตั ว ของไวรั ส ให้ มี
ปริมาณ HIV RNA <200 copies/mL ได้
หรือกดได้ไม่ต่อเนื่อง
Incomplete
ปริมาณ HIV RNA ในเลือด > 200 copies/mL
virologic response 2 ครั้งติดกัน หลังกินยาต้านเอชไอวีมานาน
อย่างน้อย 24 สัปดาห์ในผู้ที่ไม่เคยสามารถ
กดไวรัสได้ในขณะทีก่ นิ ยาต้านเอชไอวีสตู รนี้
Virologic rebound ตรวจพบปริมาณ HIV RNA ในเลือด >200
copies/mL หลังจากที่ยืนยันว่าระดับ HIV
RNA ในเลือดต�่ำกว่าค่าต�่ำสุดที่เครื่องวัดได้
Virologic blip
ตรวจพบปริมาณ HIV RNA ในเลือด หลังจาก
ที่ยืนยันว่าระดับ HIV RNA ในเลือดต�่ำกว่า
ค่าต�ำ่ สุดทีเ่ ครือ่ งวัดได้แล้ว และเมือ่ ตรวจซ�ำ้
จะกลับสูร่ ะดับต�ำ่ กว่าค่าต�ำ่ สุดทีเ่ ครือ่ งวัดได้
อีกครั้ง
นยันว่าระดับ HIV RNA ในเลือด <200
Low-level viremia ยืcopies/mL
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