
1

เอชไอวีไมใ่ชโ่ชค…การดแูล
โรคตอ้งไดม้าตรฐาน

นพ. วรมันต์ ไวดาบ
กมุารแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคตดิเช้ือ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์



การดูแลผู้ป่วยเดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเช้ือเอชไอวี

• PMTCT (Prevention maternal to 
child transmission)/ HIV exposed 
child/ infant born to HIV positive 
mother

• HIV infected child

• Child whose parent is living with 
HIV or AIDS
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Infant born to HIV positive mother

• ความเช่ือมโยงระหว่างสูตนิรีแพทย์และกุมารแพทย์ (ANC to 
department of Pediatrics)

• การประเมินความเส่ียงของการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากมารดาสู่
ทารก (Labor room to nursery/ standard risk vs 
high risk)

• การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชือ้จากมารดาสู่ทารก

• การให้ยา cotrimoxazole ป้องกันการตดิเชือ้ PCP

• การวินิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวีในทารกให้ได้เร็วที่สุด

• การเข้าสู่ระบบการรักษาของทารกตดิเชือ้เอชไอวี 
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แบบฟอร์มบันทกึข้อมูลการตดิตามทารกทีเ่กดิจากมารดาตดิ
เช้ือเอชไอวี
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แบบฟอร์มบันทึกการรับประทานยาต้านไวรัสป้องกนัการ
ถ่ายทอดเช้ือจากมารดาสู่ทารก
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ตัวอย่างยาต้านไวรัสที่ทารกได้รับ
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แบบฟอร์มการวางแผนการจ าหน่ายทารกทีเ่กดิจากมารดา
ติดเช้ือเอชไอวี

8



กรณีศึกษาที่ 1: ทารกเกดิจากมารดาด้อยสิทธิ

case ทารกเพศชายเกิดจากมารดาเชือ้ชาตไิทยตดิเชือ้เอชไอ
วี มารดาไม่ได้รับการรักษาเน่ืองจากเป็นคนไร้บ้านอาศัยอยู่ใต้สะพาน 
ไม่มีบัตรประจ าตวัประชาชน

ทารกคลอดครบก าหนด น า้หนักตวัแรกคลอด 2,600 กรัม 
มารดาได้รับยาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชือ้จากมารดาสู่ทารก
สูตร AZT 600 มก. และ single dose NVP
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ประเด็นปัญหา

• ยาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีของทารก

• นมผงสูตร 1

• ยา cotrimoxazole

• การวินิจฉัยการตดิเชือ้ HIV และการตรวจเลือดพืน้ฐาน

– PCR 3

– Anti-HIV

– CBC
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การแก้ไขปัญหา

• จัดหายาต้านไวรัสป้องกันการถ่ายทอดเชือ้จากมารดาสู่ทารกโดย
ใช้เงนิบ ารุงของโรงพยาบาล

• นมผงที่ได้จากการบริจาค

• ยา cotrimoxazole - ขอสังคมสงเคราะห์

• การวินิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวี
– ประสานงานกับกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอ

ความอนุเคราะห์ตรวจเลือด
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บทเรียนทีไ่ด้รับจากผู้ป่วยรายนี ้(1)

1. พบช่องว่างของระบบการดแูลทารกที่เกิดจากมารดาตดิเชือ้เอช
ไอวี โดยเฉพาะกรณีมารดาไม่มีสิทธิการรักษา ท าให้ไม่สามารถ
ให้การดแูลมารดาและทารกได้ตามมาตรฐาน

2. การเบกิจ่ายยาต้านไวรัสในทารกไม่สามารถท าได้หากมารดาไม่
มีเลขประจ าตวัประชาชน (รวมถงึแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึน้
ทะเบียน) การแก้ไขปัญหาโดยการบริหารการให้ยาเป็น 2 
ระบบได้แก่ ผู้ป่วยเบกิได้ และ ผู้ป่วยจ่ายเอง โดยซือ้ยาต้าน
ไวรัสจากองค์การเภสัชกรรม
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บทเรียนทีไ่ด้รับจากผู้ป่วยรายนี ้(2)

3.   การวินิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวี พบว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ได้ให้ความอนุเคราะห์การตรวจนอก
สิทธิส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นเพื่อให้ได้รับการดแูลตามมาตรฐาน 
อย่างไรก็ตามการตรวจนอกสิทธินีย้งัขาดความ ยั่งยืนโดย
ขึน้กับงบประมาณและนโยบายที่ได้รับ ควรได้รับการผลักดนัให้เกิด
เป็นระบบเพื่อให้ได้มาตรฐานการดแูลผู้ป่วยต่อไป
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กรณีศึกษาที่ 2: ไม่ติดเช้ือเอชไอว ีกใ็ช่ว่าจะ...

 case มารดา G1PoAo ทราบว่าตดิเชือ้เอชไอวีขณะมาฝาก
ครรภ์ (GA 20 weeks) ได้รับยาต้านไวรัสสูตร AZT + 3TC 
+LPV/r ตัง้แต่วันที่มาฝากครรภ์ มารดารับประทานยาสม ่าเสมอดี

ทารกคลอดที่ GA 38 weeks NL, BW 3,200 gm 
Apgar 9,10 หลังคลอดแข็งแรงด ีกินนมผสมแต่แรกคลอด

ทารกมาตดิตามการรักษาที่คลินิกอายุ 1 เดือน (สิทธิการรักษา
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์) มีปัญหาผ่ืนตามร่างกาย ได้รับการวินิจฉัย 
Cow’s milk protein allergy ได้รับการรักษาโดยการเปล่ียน
นมเป็นสูตร Soy milk อาการผ่ืนลดลง ได้รับการตรวจ PCR 
DNA HIV ผล negative 15



ทารกมาตดิตามการรักษาที่อายุ 4 เดือน มีปัญหา
พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่ล่าช้า ไม่สามารถชันคอได้ ไม่มอง
ตาม

Physical examination

hypotonia, flog leg position

DTR: 0 all

fasciculation: positive

Diagnosis: Floppy child
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 ผลการตรวจ FISH test: deletion of SMA1 

gene

Definite diagnosis: Spinal 
muscular atrophy type 1

Prognosis: The prognosis is poor 
for babies with SMA Type I. Most 
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บทเรียนทีไ่ด้รับจากผู้ป่วยรายนี้

 1. การดูแลผู้ป่วยเดก็แบบเป็นองค์รวมมีความส าคัญ ไม่ใช่
เพยีงมุ่งแต่การตรวจวนิิจฉัยการตดิเชือ้เอชไอวีเพยีงอย่าง
เดียว

2. เดก็ที่เกิดจากมารดาตดิเชือ้เอชไอวี เป็นกลุ่มที่มีความ
เส่ียงต่อการเกดิโรคในกลุ่มภมูิแพ้ (atopic disease) 
โดยเฉพาะทารกที่มีประวัตภิมูิแพ้ในครอบครัว การ
รับประทานนมวัวเพิ่มความเส่ียงของทารกกลุ่มนี ้อย่างไรก็
ตามยังไม่มีการให้นมสูตรป้องกันการแพ้แก่ทารกกลุ่มนีใ้น
ปัจจุบัน 18



กรณีศึกษาที่ 3: ช่วยหนูท ีหนูอยากรักษา...
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 case มารดา G2P1Ao ทราบว่าตดิเชือ้เอชไอวีตัง้แต่
ตัง้ครรภ์แรกได้รับยาต้านไวรัสสูตร GPOvir-Z (250)มาตลอด 
มารดาให้ประวัตว่ิารับประทานยาสม ่าเสมอดตีดิตามการรักษาที่รพ.อื่น

ทารกคลอดที่ GA 39 weeks NL, BW 2,800 gm 
Apgar 9,10 หลังคลอดแข็งแรงด ีกินนมผสมแต่แรกคลอด

ทารกมาตดิตามการรักษาที่คลินิกอายุ 1 เดือน (สิทธิการรักษา
รพ.อื่น-รพ.เดียวกับมารดา) มีปัญหาตวัเหลืองตาเหลือง ได้รับการ
วินิจฉัย Late neonatal jaundice R/O biliary atresia 
เน่ืองจากต้องการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผู้ปกครองขอรักษาต่อตามสิทธิ



ผลการตรวจ PCR DNA HIV: positive

สอบถามประวัตกิารรับประทานยาต้านไวรัสของมารดา ให้
ประวัตว่ิารับประทานยาไม่สม ่าเสมอแต่ไม่ได้แจ้งสูตนิรีแพทย์ให้
ทราบ

กุมารแพทย์เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อ
เข้าสู่ระบบการรักษาโดยการตดิต่อเพื่อส่งต่อไปรับการ
รักษาที่รพ.โรงเรียนแพทย์แห่งหน่ึง
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อนิจจา...

ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้เน่ืองจาก...
     1. ปัญหา late neonatal jaundice ของผู้ป่วย ต้องรับ
การส่งต่อจากรพ.ต้นสังกัด (รพ.ชุมชน) ไปยัง รพ.จงัหวัด เสียเวลา
อีก 1 เดือนกว่าจะ investigation เบือ้งต้น และส่งต่อไปยังรร.
แพทย์ (แห่งเดียวกับที่ตัง้ใจจะให้การรักษาการตดิเชือ้เอชไอวี)

2. ที่รร.แพทย์แห่งนัน้ไม่สามารถเร่ิมการรักษาได้เน่ืองจากผู้ป่วย
เป็นโรคท่อน า้ดตีีบ (biliary atresia) มีปัญหาการท างานของ
ตับผิดปกต ิท าให้ไม่สามารถเร่ิมยาต้านไวรัสได้
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บทเรียนทีไ่ด้รับจากผู้ป่วยรายนี้

1. สิทธิการรักษายังคงเป็นปัญหาเสมอ โดยเฉพาะการรักษาโรค
นอกเหนือจากการตดิเชือ้เอชไอวี

2. การเข้าถงึข้อมูลการรักษาของ (มารดา) ผู้ป่วยมีความส าคัญ
เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจวางแผนการดแูลรักษาผู้ป่วย

3. การส่ือสารและประสานงานที่ดีอาจมีส่วนช่วยในการลด
ระยะเวลาในการเข้าถงึการรักษา
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เอชไอวีไมใ่ช ่(เพียงแค)่โชค…การ

ดูแลโรคตอ้งไดม้าตรฐาน



32Thank you for your attention 


