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ผู้น าเสนอ
พญ รวิวรรณ หาญสทุธิเวชกลุ รพ เชียงรายประชานเุคราะห์ เชียงราย

คณุ อษุา สขุาพนัธ์ รพ หาดใหญ่ สงขลา
คณุ มณี เย็นตัง้ รพ พระจอมเกล้า เพชรบรีุ
คณุ สมใจ รัตนมณี รพ ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

พญ รังสิมา โลห์่เลขา ศนูย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสขุ



 รพ.ล าปาง

 เด็กหญิง เกิด 28 ตค 57  

 ความเสี่ยง no risk (แม่ Neg.)

เด็กป่วยPneumonia นอน รพ.     

แพทย์เจาะ Anti HIV post จึงส่ง PCR 

 ผลเลือดPCR1 = Positive ( 3 m.)

   PCR2 = Positive ( 4 m.)

  ไม่ได้เริม่ยา

 หมายเหตุ พ่อ +ve ปกปิดข้อมูล เด็กเสียชีวิต 6  m.

Case 1 พอ่+ve ปกปิด dead ไมไ่ดเ้ริม่ยา



  รพ.พะเยา  
 หญงิ เกดิ 18  กย 57  

 ความเสีย่ง no risk

 ผลเลอืด PCR1 = Positive ( 3 m.)

PCR2 = Positive ( 4 m.)

 สตูรยา AZT,3TC,LPV/r เริม่ 28 ธค 2557 (3 m)

 หมายเหต ุ  ผลเลอืดทอ้งปกต ิ2 ครัง้  กนินมแม ่2 ด. เริม่
ป่วย แมส่งสยั ขอเจาะผล Positive 

 เริม่ยา 2 สปัดาห ์เด็กทานยาไมไ่ดเ้ลย  แมห่ยดุยา

  ผลเลอืดของพอ่ Positive

Case 2  No risk นมแม ่พอ่ +ve กนิยายาก



 รพ.เชยีงรายฯ

 เด็กชาย เกดิ 15  มคี 57

  Dx อาย ุ1 yr 1 m ป่วยมา Admit ทีร่พ.เจาะเลอืดกระเด็น
เขา้ตาเจา้หนา้ที ่จงึขอเจาะ anti HIV = post  

 เจาะ PCR ผล Positive  

 ไมไ่ดเ้จาะ PCR 2

 สตูรยา ยังไมไ่ดเ้ริม่

 หมายเหต ุเด็กยา้ยไปภเูก็ตกบัยา่แลว้  พอ่กบัแมแ่ยกทางกนั   
เพิง่ตามญาตทิีช่รได ้จะตามเด็กและสง่ใหภ้เูก็ต

Case ยา้ยCase 3 No riskเลอืดเด็กเขา้ตาจนท/ยา้ย



Elimination mother-to-child HIV Transmission in 
UK: What left to do?

• Approximately 800,000 women give birth in the UK annually

• MTCT =0.6% in 2007-2011

• 9200 live births to diagnosed HIV+ mothers during 2006-2013

Laura Byrne et al. Poster #98 7th international workshop on HIV Pediatrics

• 108 perinatally infected children born during 2006-
2013
• 67 (62%) born to women undiagnosed by the time of delivery          

o declined testing, tested negative, presented at late ANC and 
delayed lab results

• 41 (38%) diagnosed before delivery 
o Poor adherence
o Postnatally acquired HIV may be from BF
o Preterm with short duration of ARV for PMTCT
o Acute infection during pregnancy
o Mental health, incarceration, poor socioeconomic, migrants



ความครอบคลมุของการตรวจเลอืดหาการตดิเชือ้เอชไอวี
และซฟิิลสิในหญงิต ัง้ครรภ์

เดอืนตลุาคม 2555 – กนัยายน 2556 (n = 540,153)

กรมอนามยั ข้อมูลเมือ่ 2 กค. 2557
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 เด็กหญิง เกิด 27 มีนาคม 2557
 ความเสี่ยง เสี่ยงสูง On ARV (Zilavir , LPV/r) ขณะตั้งครรภ์ 4 wk. 

(27/2/57 – 27/3/58) ไม่มีการเจาะ VL
ผลเลือด PCR1 = Positive รายงานผลเมื่อ 6 พฤษภาคม 2557

PCR2 = Positive รายงานผลเมื่อ 29 กันยายน 2557
PCR3 = Positive รายงานผลเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557

VL ก่อนเริ่มยา 6080000 copies / log 5.78
VL ปัจจุบัน เจาะเลือดแล้ว (รอผลตรวจ)
 สูตรยา *AZT(10mg/ml) 4 ml q12 hr. *3TC(10mg/ml) 2.5 ml q12 hr. 

*NVP(10mg/ml) 4 ml q 24 hr.    เปลี่ยนเป็น LPV/r 3 ml. เมื่อ 8/12/57
 เรียนรู้ case - CPG ใหม่

- การเจาะ VL ก่อนเริ่มยา
- สถานะเศรษฐกิจคนไข้  ไม่มีเงินมารับยา ต้องฝากยาไปกับรถ refer ของ
  โรงพยาบาล





 เด็กหญิง เกิด 10 พฤษภาคม 2557 (ต่างด้าว) 
 เกิดท่ีโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ส่ง PCR สลับกับคนไทย แม่ย้ายมาจังหวัดตรัง 

ส่งตรวจ PCR ที่อายุเด็ก 165 วัน ผล Positive รายงานผลเมื่อ 23 ต.ค 57   
เด็กไม่สบายด้วยอาการ ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย นอนโรงพยาบาล แพทย์ 
Dx. Bacterial pneumonia

Admid โรงพยาบาลตรังเมื่อ 22/10/57 – 18/12/57 (เสียชีวิต)

 ความเสี่ยง High Risk (มารดา ANC และทานยา ARV ไม่สม่่าเสมอ)

VL ก่อนเริ่มยา 45,800 copies / log 4.6 ใช้สิทธิ์เบิกจากสภากาชาด

 เรียนรู้ case 1. การส่งแลบ PCR ในต่างด้าว 3. การเจาะ vl ในต่างด้าว

2. การเบิกยาในต่างด้าว 4. การซื้อบัตรสุขภาพ





Non-Thai PMTCT/HIV Care Fund
First Visit
• Hospital offers non-Thai patient to purchase migrant 

health insurance card
– No: provide PMTCT service same service as Thai citizen
– Yes: purchase migrant health insurance card

• Each month, hospitals send invoice/receipt to 
reimburse with DOH (TRC Fund)

Follow-up visit
• Facilitate process for the patient to buy a migrant health 

insurance card for next visit

Migrant health insurance card 
• Myanmar, Cambodia, Lao PDR: Adult 2100 bt, children<7 yr 365 bt
• Others: Adult 2200 bt, children <7 yr 600 bt



 เด็กชาย เกิด 29 กรกฎาคม 2557
 ความเสี่ยง High risk
VL ก่อนเริ่มยา VL < 40 copies / log 1.60206 รายงานเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558
 ผลเลือด PCR1 = Negative ส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์

PCR2 = Positive ส่งตรวจที่ศูนย์วิทย์
PCR3 = Negative ส่งตรวจท่ีกรมวิทย์
PCR4 = Negative ส่งตรวจที่กรมวิทย์

สูตรยา *AZT 6 ml *bid       *3TC 3 ml *bid         *LPV/r 1.1 ml *bid
วันทีเ่ริ่มยาต้านฯ 9 ก.พ 58 
วันทีห่ยุดยาต้านฯ 22 มิ.ย 58

 หมายเหตุ - แม่ ANC โรงพยาบาลเวียงสระ กินยาต้านตั้งแต่ปี 53 และกินยาไม่สม่่าเสมอ ส่งมา C/S 
with Breech ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ส่งตรวจเลือดที่ศูนย์วิทย์ 
- ให้หยุดยาต้านไวรัสเด็ก 4 wk. และนัดมาเจาะเลือดใหม่ วันที่ 20 ก.ค 58 ส่งตรวจเลือด
ที่กรมวิทย์



Likely performance of HIV assays (HIV serological or HIV 
virological tests) with a sensitivity of 99% and specificity of 98% at 

various prevalence levels

WHO recommendations on the diagnosis of HIV infection in infants and children 2010



Serial testing using tests with a sensitivity 
of 95% and specificity of 98%

WHO recommendations on the diagnosis of HIV infection in infants and children 2010



Key messages

• Decreasing MTCT rates reduce the positive 
predictive value of a single HIV DNA PCR test 
result, necessitating adaptations to diagnostic 
algorithms to avoid misdiagnosis and 
inappropriate treatment, especially with early 
initiation of ART in asymptomatic infants

• Intensive ARV prophylaxis in high risk babies may 
interfere DNA PCR results

• HIV VL at baseline before ART initiation should be 
performed in all infants with HIV PCR + if possible 



Case 7 เด็กกนิยาดี

ประวตัแิม่

- อาย ุ31 ปี
- G3P3   สถานภาพ  แยกทางกบัสามี
- ความเสีย่งสงู
- ANC ทีค่ลนิกิ Preg 4 เดอืน No ARV
-มเีลอืดออกสง่ไปรพ.หวัหนิ เจาะเลอืด HIV+

ประวตักิารไดย้าตา้นไวรสัแม่

- กอ่นตัง้ครรภ ์ :    ไมไ่ดรั้บยาตา้น
- ระหวา่งตัง้ครรภ ์:    combid + kaletra เริม่ 7 ก.ย. 57 

(ไดย้ากอ่นคลอด 2 วนั)
- ระหวา่งคลอด    :    ไมไ่ดรั้บยาตา้น



ประวตัลิกู
- คลอดNL   9 ก.ย.57  
- เพศชาย
- น ้าหนักแรกคลอด  2,570 กรัม

ไดย้าตา้นสตูรป้องกนั
 AZT+3TC+NVP เริม่ 9 ก.ย.57  นาน 10 Wks

ผล Lab (มช.)
- PCR 1 : Negative   (8/10/57)
- PCR 2 : Positive     (30/10/57)
- PCR 3 : Positive     (6/11/57)



ประวตักิารไดย้าตา้นไวรสัลกู

 VL กอ่นเริม่ยา 1,070 copies/ml

สตูรรกัษา

  AZT+3TC+LPV/r      เริม่   20  พ.ย. 57    ถงึปัจจบุนั

VL กอ่นเริม่ยา    1,070 copies/ml   log 3.03 (20 พ.ย.57)

VL หลงัเริม่ยาที ่ 6 เดอืน  < 20 copies/ml log < 1.3  (28 พ.ค.58)

ผลการรกัษาหลงัเร ิม่ยาตา้นผลการรกัษาหลงัเร ิม่ยาตา้นไวรสั





Key messages

• ยาต้านไวรัสป้องกนัแมสู่ล่กูอาจรบกวนผลการตรวจ PCR ท่ี 1 เดือน

• การให้ยา AZT+3TC+NVP นานกวา่ 6 สปัดาห์ไม่มีข้อมลู PK 
รองรับ



ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในการตดิตามเดก็ที่
คลอดจากแม่ตดิเชือ้เอชไอวี

รพ พระจอมเกล้า เพชรบุรี



ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในการตดิตามเดก็ที่
ตดิเชือ้เอชไอวี
รพ พระจอมเกล้า เพชรบุรี



Case 8  Adherenceไมด่ ี

ประวตัแิม่

- อาย ุ20 ปี 
- G1P1
- ANC ที ่คลนิกิแพทย์
- ความเสีย่งสงู

ขอ้มลูการไดร้บัยาตา้นไวรสั

- ไมไ่ดรั้บยาตา้น ทัง้กอ่นตัง้ครรภ ์ระหวา่งตัง้ครรภ ์
และระหวา่งคลอด เนือ่งจาก ผลHIV ครัง้แรกลบ ครัง้
ที2่ บวก นัดมารพ.รัฐแต ่Fully dilate คลอดกอ่น

ประวตัคิูค่รอง

- คูต่ดิเชือ้เอชไอวี
- On ARV 



ประวตัลิกู

- คลอดNL  3 ม.ิย. 57
- เพศชาย
- น ้าหนัก 2900 กรัม
  -ไดย้าตา้นแบบป้องกนั

 AZT + 3TC+NVP   (นาน 4 Wks.)

ผล Lab (กรมวทิย)์

- PCR 1 : Positive   (04/08/57)

- PCR 2 : Positive   (08/09/57)



ประวตักิารรกัษา

  เริม่การรักษาวนัที ่ 11 ก.ย. 57

 ยาสตูรรักษา AZT+3TC+LPV/r

  น ้าหนัก 6.2 kg  สว่นสงู  62 cm

 HCT = 32%
 ไมไ่ดเ้จาะ VL กอ่นเริม่ยา



ผลการรกัษา

- หลังเริม่ยา 6 เดอืน

- ผล VL ที ่ 6 เดอืน = 411,000 copies/ml 

- CD4 = 2,467  (22%)

- HCT = 34.6%



Adherence

- มาตามนัดทกุครัง้
- ชว่งแรกไมใหเ้ยีย่มบา้น
- ใชก้ารโทรตดิตาม
- มกีารสง่คลปิ  ป้อนยาใหดู้
- ตอ่มา ใหเ้ยีย่มบา้นได…้.
- การใหย้าโอเค



ปญัหาทีพ่บ

-ยาต้านเยอะ 16.5ซีซี/มือ้ (ไม่รวมยาOI)
-เดก็ทานยายากมาก ดิน้ อาเจียน แค่เหน็Syring
  เดก็จะร้องทุกครัง้
-ผู้ดแูลสงสารเดก็  (มีไม่ป้อนยาซ า้ ยายเดก็ซึ่งไม่ได้มาคุยกับทีม)



• ท าอย่างไร? จะให้ยาน้อยลง

 -เภสัชกร ใช้Zilavir บด pack เป็น unite dose

โดยการชั่งน า้หนัก (มีภาพประกอบ)

-สรุปจากยา 16.5 ซีซี เหลือ 3ซีซี

-เดก็ทานยา ได้ดีขึน้ ร้องน้อยลง  ไม่อาเจียน

• Counseling ผู้ดูแล (ยาย) เพิ่ม

การแกป้ญัหา



  ประวัตคิรอบครัว: 
• มารดาน้องอนั คลอดจากมารดาที่มีเชือ้เอชไอวี ครอบครัวอปุถมัภ์ขอมาเลีย้งด ู 

ตอ่มาแมน้่องอนัเร่ิมป่วย และตรวจพบวา่ติดเชือ้ไวรัสเอชเอชไอวี จงึเข้าสู่
กระบวนการรักษาอยา่งตอ่เน่ืองในคลนิิกเด็ก ได้ GPO30 ผล VL suppress  
และต้นปี 2552 ได้refer adult clinic ในรพ.เดียวกนั VL เร่ิมสงูขึน้ ดือ้ยา 
เปลี่ยนสตูรเป็นTDF+3TC+ATV+RTV ต้นปี 53 และเม่ือกพ 54 VL 434 
copies เร่ิมไปท างานท่ี กทม. มิย 55 VL 30,464 copies    มค 56 
เปลี่ยนสตูรยา สิทธิประกนัสงัคม TDF+3TC+Kaletra

• พค 56: VL 49 copies ก่อนตัง้ครรภ์
• ระหวา่งตัง้ครรภ์  - มารดากินยาไมส่ม ่าเสมอ แตใ่ห้ประวตัิท่ีห้องคลอดว่ากินยา

สม ่าเสมอ  เลิกกบัสามี ไมไ่ด้เจาะ VL ก่อนคลอด  , คลอดปกติ

• VL หลงัคลอด มิย 57 : 8,306 copies (3.91 log) 

Case 9 ตดิเชือ้เอชไอว ี2 generation
แมด่ือ้ยา ประวตัลิวง



ประวัตทิารก คลอด พค 58 

• PMTCT: ด่ืมนมผสม+ AZT 4 สปัดาห์

• การวินิจฉยัการติดเชือ้เอชไอวี : ไมไ่ด้ตรวจ DBS แรกเกิด, PCR1 (30 วนั): 
positive  PCR 2 (46 วนั): positive

• เร่ิมยาต้านไวรัสสตูร ยา  AZT+3TC+LPV/r (อาย ุ75 วนั)

• ผู้ ป้อนยา = มารดาและตา-ยายอปุถมัภ์ เด็กมีปัญหาบ้วนยา LPV/r ทิง้บ้างแต่
มารดาป้อนซ า้

• ผลลพัธ์การรักษา

– CD4 = 41% (2,760 ) (กค 58)

– VL ก่อนเร่ิมยา : ไมไ่ด้เจาะ

– VLท่ี 6 เดือนหลงัเร่ิม ARV  82 copies (มค 58 )

– VLท่ี 12 เดือนหลงัเร่ิม ARV 49,876 (กค 58)…เพิ่งทราบผลเม่ือ 23 กค. 
ก าลงัวิเคราะห์หาสาเหต ุคาดว่าอาจเกิดจากเปลี่ยนผู้ ป้อนยาจาก ตา-ยายเป็น
มารดาเป็นสว่นใหญ่



บทเรียน: 

• แม่ติดเชือ้เอชไอวีจากแม่สูล่กูท่ีไม่ได้รับการดแูลท่ีดี มีปัญหา ท้องและลกู
ติดเชือ้ตามมา

• การเจาะ VL ก่อนคลอดมีความส าคญั: แม่ไม่ได้เจาะ VL ก่อนคลอด 
ทีมผู้ รักษาเช่ือตามค าบอกเลา่ของมารดาวา่กินยาสม ่าเสมอ หลงัคลอด 
จงึตดัสินใจ ให้ PMTCT แค ่AZT ตวัเดียว 

• หลงัเร่ิมยาเดก็ ได้ 6 เดือน ผล VL คอ่นข้างดี ไม่ได้ รับประกนัวา่จะกิน
ยาได้ดีตลอด ต้องตดิตามวินยัการกินยาตอ่เน่ือง ใกล้ชิด  



ประวัติครอบครัว : 
• มารดาเดก็ on ARVอยูเ่ดิม ต่อมาตอ้งโทษในเรือนจ า ขาดการติดตามการรักษา 

เจอกบัพอ่เดก็หลงัพน้โทษ อยูกิ่นเป็นครอบครัวตั้งครรภ ์ไม่บอกผลเลือดตน
แก่สามี ไปฝากครรภ์

• ระหวา่งตั้งครรภ ์ 
- มารดากินยาไม่สม ่าเสมอ ขาดการติดตามการรักษา
-ไม่ไดเ้จาะ VL ก่อนคลอด เน่ืองจากไม่มาตามนดั และมาอีกทีเม่ือเจบ็ครรภค์ลอด

Case 10 ปญัหาครอบครวั และ DBS ลบแรกคลอด



ประวติัทารก:
• เกิด พค 58 จาก รพ.บางปะกง คลอดปกติ
•  PMTCT regimen  : AZT+3TC+NVP  6 สปัดาห์ (แต่คงจะไดไ้ม่ครบ)
• การวนิิจฉยัการติดเช้ือเอชไอวี
– DBS at birth: Negative ท่ี รพ.บางปะกง

• หลงัคลอดบิดา มารดามีปัญหาครอบครัวแยกทางกนั บิดาน าบุตรกลบัมาให ้ปู่ -ยา่ช่วยเล้ียงท่ี จ.
บึงกาฬ(เดก็ไม่ไดย้าAZT+3TC+NVP) ต่อเน่ือง ต่อมาเดก็เร่ิมมีอาการป่วย ครอบครัวพาไป รพ.
ชุมชน และส่งต่อไปยงั รพ.บึงกาฬในวนัรุ่งข้ึน เดก็เขา้ ICU, on ET tube มีอาการของ PCP และ
มารดาเดก็โทรศพัทม์าบอกบิดาวา่ตนเองติดเช้ือไวรัสเอชไอว ีแพทยจึ์งส่งตรวจ PCR1 

– PCR1 (48 วนั): positive ท่ี รพ.บึงกาฬ
• เร่ิมยา AZT+3TC+LPV/r อายุ  62 วนั
• VL ก่อนเร่ิมยา : ไม่ไดเ้จาะ  
• Dead 11 กรกฎาคม 2558 ( ครอบครัวขอน าเดก็กลบั หลงัจากท่ีดูอาการของเดก็แลว้คิดวา่ไม่ไหว )
         รวมมีอายไุด ้63 วนั หลงัเร่ิม ARV ไปได1้วนั



บทเรียน: 

• การแปลผล DNA PCR at birth ลบ ไม่ไดแ้ปลวา่ไม่ติดเช้ือ ตอ้งติดตาม
ต่อเน่ืองตามแนวทางการวินิจฉยั

• ความส าคญัของ partner HIV disclosure กรณีมารดาไม่ไดบ้อกผลเลือด
กบัสามีและครอบครัว

• อตัราตายในทารกสูง การดูแลรักษาและไดย้าไม่ต่อเน่ืองท าใหเ้ดก็
เสียชีวิต
            



Diagnostic Testing in Children with 
Perinatal HIV Exposure

DHHS guidelines March 2015 www.aidsetc.org

 HIV DNA PCR

 Specificity: 99.8% at birth and 100% at 1, 3, and 6 
months

 Sensitivity: at birth 55% but >90% by 2-4 weeks, 
and 100% at 3 and 6 months

 Caution: the sensitivity and specificity of 
noncommercial HIV-1 DNA tests may differ
from FDA-approved commercial tests



ประวตัิครอบครัว: จาก รพ.ชมุชน มารดาวยัรุ่น

• ประวตัิการตัง้ครรภ์ 

– G1 เม่ืออาย ุ17 ปี สามีอาย ุ15 ปี( ธค 55) ฝากครรภ์ครัง้แรกเม่ืออายคุรรภ์ 
31 สปัดาห์ผล Anti HIV positive ทัง้ภรรยาและสามีเร่ิม ARV สง่ รพ.
คลอดท่ีจงัหวดั ตัง้แตต้่นปี 56 ผลเลือดลกู Negative แม ่loss FU

– G2 กลบัมาเม่ือ พย.57 ตัง้ครรภ์ 34 สปัดาห์ (มีสามีใหม ่อาย ุ16 ปี ไมบ่อก
สามีเร่ืองผลเลือดตนเอง) เร่ิม ARV ใหมไ่ด้ประมาณ 1 เดือนไมม่าติดตามกา
รักษา มาอีกครัง้เม่ือคลอด ธค 2557

• ระหวา่งตัง้ครรภ์  - มารดากินยาไม่สม ่าเสมอ ไมไ่ด้เจาะ VL ก่อนคลอด  ไมม่า
ติดตามการรักษา, คลอดปกติ

Case 11 พอ่แมว่ยัรุน่ ทอ้งซ า้ มปีญัหา socioeconomic



 ประวตัิทารก

• เกิด ธค 57 (ไมไ่ด้ตรวจ DBS แรกคลอด) ด่ืมนมผสม

• PMTCT regimen  : AZT+3TC+NVP 6 สปัดาห์

• การวินิจฉยัการติดเชือ้ PCR1 (อาย ุ65 วนั): positive; PCR2: 

positive

• เร่ิมยา AZT+3TC+LPV/r อาย ุ86 วนั ท่ีโรงพยาบาลชมุชน โดยมี 
โรงพยาบาลจงัหวดั เป็นพี่เลีย้งใกล้ชิด และให้ยืมยาก่อน 

• ผู้ ป้อนยา = มารดา ซึง่หลงัจากเร่ิมยาไป มารดามีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ(อาชีพ
รับจ้างทัว่ไป สามี ยงัเรียนหนงัสือ) ต้นเดือน เมษายน ไมพ่าลกูมารับยาตอ่เน่ือง 
เจ้าหน้าที่ต้องลงติดตาม ปัจจบุนัเพิ่ม  ช่องทางพิเศษให้ สามียงัไมท่ราบผลเลือด 
แมเ่ดก็ยงัไมย่อมท าหมนั )



บทเรียน:

• case มารดา-บดิาวยัรุ่น ขาดการตดิตามการรักษาตอ่เน่ือง
• การคมุก าเนิดท่ีเหมาะสมในวยัรุ่น 



ขอบคุณแทนเดก็ๆท่ีจะปลอดภยัจากเช้ือการติดเช้ือเอชไอวี
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