
แนวทางการดูแลรักษาผูติดเชื้อผูปวยเอดส 2553

- เกณฑการเริ่มยาตานฯ

- สูตรยาตานฯ

- แนวทางการลดการติดเชื้อฯจากแมสูลูก

(PMTCT)



ระยะตางๆของการติดเชื้อ HIV และความสมัพนัธ กับระดับ ซีดี 4
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ระยะติดเชื้อไมมีอาการ 
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ระยะเริ่มปวย :

วัณโรคปอด
งูสวัด

เชื้อราใปาก ริ้วขาวขางลิ้น ทองเสีย 
ตุมพีพีอี เริมอวัยวะเพศ



การรกัษาวัณโรค สูตรมาตรฐานระยะสั้น 6 เดือน

ไอ เอ็น เอช

พี แซด เออีแธม 

ไรแฟม

2 เดือนแรกกิน ไอเอ็นเอช  ไรแฟม  พีแซดเอ  อีแธม

4 เดือนหลังกิน ไอเอ็นเอช  ไรแฟม



การรกัษาและปองกันโรคฉวยโอกาส

ปอดอักเสบพีซีพี (PCP)

การปองกนัใหในผูติดเชื้อฯกรณี

1. ทุกรายทีม่ีโรคฉวยโอกาส

2. ทุกรายที่ไมมีโรคฉวยโอกาสแต CD4 นอยกวา 200

ยาที่ใหคือ โคไตรม็อกซาโซล วันละ 2 เม็ด

กรณีที่ไมไดปองกันแลวปวยเปน พีซีพี

การรักษาคือ โคไตรม็อกซาโซล ครั้งละ 3 เม็ด 3 ครั้ง 21 วนั



เชือ้ราเยือ่หุมสมอง

การปองกัน

ใหในผูติดเชื้อที่ CD4 นอยกวา 100

ยาที่ให ฟลูโคนาโซล สัปดาหละ 400 มก

กรณีที่ปวยเปนเชื้อราเยื่อหุมสมอง

การรกัษาคอื แอมโฟ-บี ฉีด 2 อาทิตย ตอดวย

ฟลูโคนาโซล 400 มก 2 เดือน

เมือ่รักษาครบแลวให ฟลูโคนาโซล วันละ 200 มก.



การทํางานของยาตาน

ยากลุมที่ 1
 

NRTI
ยากลุมที่ 2

 
NNRTI

ยากลุมที่ 3 PI



ยาตานไวรสั HIV ที่มีใชในปจจุบัน

กลุมที่ 1 NRTI       3TC  d4T  AZT  ddI  TDF

กลุมที่ 2 NNRTI     NVP EFV

กลุมที่ 3 PI           IDV  RTV*  NFV  LPV  ATV 



เกณฑในการเริม่รักษาดวยยาตานฯ เดิม

1.
 

ผูติดเชื้อที่มโีรคฉวยโอกาสรุนแรง เชน                       

วัณโรคนอกปอด เชื้อราเยื่อหุมสมอง  PCP

2.
 

ผูติดเชื้อที่มโีรคฉวยโอกาส  เชน เชื้อราในปาก

ทองเสียเรื้อรัง วณัโรคปอด ตุมพพีีอี  และ CD4 < 250

3.
 

ผูติดเชื้อที่ไมมโีรคฉวยโอกาสแต CD4 < 200



เกณฑในการเริ่มรกัษาดวยยาตานฯ ป2553

1.
 

ผูติดเชือ้ที่มีโรคฉวยโอกาส: เชื้อราเยือ่หุมสมอง  

PCP วัณโรคนอกปอด MAC CMV เชือ้ราในปาก

ทองเสียเรื้อรัง  ตุมพีพอีี ฯลฯ  

(กรณีวัณโรคปอดดู CD4 ประกอบการเริ่มยา)

2. ผูติดเชื้อที่ไมมีโรคฉวยโอกาสแต CD4 < 350



การเริ่มยาตานฯในผูปวยวัณโรคและติดเชือ้HIV

•
 

ถา CD4 นอยกวา 200  ใหเริ่มยาตานฯเร็วที่สุด 

(ชวง2-8 อาทติย หลังเริ่มยาวณัโรค)

•
 

ถา CD4 200-350 ใหเริ่มยาตานฯ หลังยาวณัโรค 2 เดือน

•
 

ถา CD4 เกิน 350 ยังไมเริ่มยาตานฯ ใหประเมิน CD4 ทุก 

3 เดือน



กรณีที่ควรพิจารณาการรักษาดวยยาตานฯเมื่อ CD4 >350 

• ผูติดเชื้อฯที่ติดเชื้อ HBV หรือ HCV รวมดวย และ

มีการอักเสบของตับจากเชื้อ HBV หรือ HCV

• ผูติดเชื้อที่อายุมากกวา 50 ป (CD4 350 -
 

500 )

ที่มีอยางนอยโรคหนึ่งโรคใดตอไปนี้รวมดวย คือ 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 



ยาตานฯสูตรพื้นฐาน ประกอบดวย

AZT +  3TC +     NVP หรือ EFV

TDF + 3TC +
 

NVP หรือ EFV

d4T
 

+  3TC +     NVP หรือ EFV             

ddI   +  3TC +     NVP หรือ EFV

กรณีที่ไมสามารถใช NVP และ EFV ได

ใหใช LPV/r แทน



สตูรดื้อยาปรับตามผลการตรวจเชื้อดื้อยา

•
 

3TC + d4T       + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r 

•
 

3TC + AZT      + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r 

•
 

3TC + ddI        + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r

•
 

3TC + TDF       + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r 

•
 

AZT + ddI         + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r

•
 

AZT + TDF       + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r

•
 

AZT+3TC+TDF  + LPV/r หรือ IDV/r หรือ ATV/r



หมายเหตุ

- ผูติดเชื้อฯที่กินยาสูตรที่มี d4T และยังไมมีอาการแสดงของ 

lipoatrophy/lipodystrophy ใหทยอยเปลี่ยนเปน GPO-VIR Z 

ถาตรวจ VL แลวนอยกวา 50 copies/ml 

โดยควรเปลี่ยนใหหมดทุกรายภายในสิ้นป พ.ศ.2554

- ถาผูติดเชื้อฯทนผลขางเคียงของ AZT ไมได 

หรือ มีภาวะ lipoatrophy/lipodystrophy เพิ่มขึ้น

แมจะเปลี่ยนเปน GPO-VIR Z 250

ใหเปลี่ยนเปน TDF/3TC/NVP  หรือ TDF/3TC/EFV  



มาตรฐานการรักษา และสิทธิประโยชนภายใตหลักประกันสุขภาพ

•
 

VCCT  Anti-HIV ปละ 2 ครั้ง

•
 

PCR ในเดก็  (เด็กอายุ 2-4 เดือน อีก 2 เดือน อีกครั้ง)

•
 

CD4 ทุก 6 เดือน

•
 

การตรวจวินิจฉัย รักษา และปองกันโรคฉวยโอกาส 

•
 

การรักษาดวย ยาตานไวรัส ในกรณีที่ถึงเกณฑ

•
 

CBC FBS SGPT/ALT Chol TG Cr ทุก 6 เดือน

•
 

กรณี กินยาตานฯ เกิน 6 เดือน  ตรวจ VL อยางนอยปละครั้ง

•
 

การตรวจเชื้อดื้อยากรณี ผล VL เกิน 2000

•
 

ยาลดไขมันในเลือด

•
 

การตรวจมะเร็งปากมดลูกปละครั้ง 



การใหยาตานฯ หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ HIV
 

ตามแนวทางการรกัษา(PMTCT) 2553

• หญิงตั้งครรภที่ยังไมไดกินยาตานฯมากอน

• หญิงตั้งครรภกินยาตานฯมากอนตั้งครรภ



สําหรับคนที่ยังไมไดกินยาตานมากอน

หยุดยาหลังคลอดพรอม
 กันทุกตัว

ติดตาม CD4 ทุก 6 เดือน 

เริ่มยาเมื่อ
 อายุครรภ
 



ตั้งแต 14 

สัปดาหขึ้นไป 

AZT + 3TC 

+ LPV/r 

ทุก 12 ชม.

มากกวา  

350

ไมตองหยุดยาหลังคลอด 

สงตอ  คลินิกยาตานฯและ
 เปลี่ยนสูตรยาตามแนว

 ทางการรักษาของผูใหญ 

เริ่มยา
 โดยเรว็ที่สุด

AZT + 3TC 

+ LPV/r  

ทุก 12 ชม.

นอยกวา 

หรือ
 เทากับ  

350

การหยุดยาการเริม่ยา

ระยะเวลาการใหยา สูตรแรกท
 

ี่

แนะนํา

CD4  



หญิงตัง้ครรภไดรับยาตานไวรัสมากอนเริ่มตั้งครรภ 

ไมตองหยุดยา ใหพิจารณาผลการรักษาโดยเร็ว จาก VL 

ถา VL ไมเกิน 1000 ใหพิจารณาสูตรยาที่กําลังกินอยู

-
 

ควรใชสูตรที่มี AZT

-
 

ถาเปนสูตรที่มี EFV และตั้งครรภอยูในชวง 3 เดือนแรก 

ใหเปลี่ยนเปนสูตร AZT + 3TC + LPV/r

ถา VL  มากกวา/เทากับ 1,000   ใหสงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 



ระหวางเจ็บทองคลอด

- เพิ่ม AZT 300 mg ทุก 3 ชั่วโมง หรือ AZT 600 mg 1 ครั้ง 

แมจะมีประวัติดือ้ AZT ก็ตาม เพื่อเตรียมระดับยา AZT ในลูก

ใหพรอมสําหรับปองกันการติดเชื้อระหวางคลอด  

- ไมตองให single-dose NVP

- หลีกเลี่ยงการใชยา เมเทอรจิน ใหใช ออกซี่โตซิน แทน



การใหยาลูกหลังคลอด

ให AZT 4 มก./กก. ทุก 12 ชั่วโมง นาน 4 สัปดาห 

โดยใหเริ่มกินเร็วที่สุด หลังคลอด

กรณีเด็กคลอดกอนกําหนด

-
 

ถาคลอดเมื่ออายุครรภ <30 สัปดาห 

ให AZT  2 มก./กก ทุก 12 ชั่วโมง นาน 4 สัปดาห

-
 

ถาคลอดเมื่ออายุครรภ 30-35 สัปดาห 

ให AZT 2 มก./กก.ทุก 12 ชั่วโมง 2 สัปดาห

 จากนั้นเพิ่มเปน   3 มก./กก. ทุก 12 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห



ขอบคุณคะ
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