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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความชุกของการแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเวลาของการแพร่เชื้อ และที่มาของไวรัส
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับหลักฐานส�ำหรับการแพร่เชื้อ HIV-1 ในมดลูก ในระหว่างการคลอด
และการกินน�ำ้ นมมารดา
5. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะของไวรัสที่แพร่กระจาย

ต่อจากฉบับที่แล้ว
หลักฐานส�ำหรับการแพร่เชื้อ HIV-1 ในมดลูก ในระหว่าง
การคลอดและการกินน�ำ้ นมมารดา
ในมดลูก (In utero)
1. ผลการทดสอบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR เป็นบวกใน
24-48 ชั่วโมงแรก
2. การถ่ายโลหิตของตัวอ่อนในครรภ์และมารดา (ถูกน�ำ
เสนอ)
3. การตรวจพบเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 ในเนื้อเยื่อตัวอ่อน
(Fetal tissue) ที่อายุ 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ขึ้นไป

4. การอักเสบของเนื้อเยื่อรก
ระหว่างการคลอด (Intrapartum)
1. ผลการทดสอบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR ณ เวลาเกิด
เป็นลบ และตามด้วยผลบวกอีกหลายครั้ง
2. ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในกรณีการคลอดทารกแฝด
3. การแยกเชือ้ HIV-1 จากของเหลวทีด่ ดู ออกจากกระเพาะ
อาหารของเด็กแรกเกิด
4. ความเสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการปริออก
ของเยื่อต่าง ๆ เป็นเวลานาน
16 - 31 มกราคม 2557

วงการแพทย์

1

5. การแพร่เชือ้ ทีล่ ดลงจากการก�ำหนดเวลาในการผ่าท้อง คลอดคนแรกจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สูงกว่า ทารกแฝดที่
คลอดคนแรกและติดเชือ้ นัน้ มีโอกาสสัมผัสกับเชือ้ ไวรัสในปริมาณ
คลอด
ทีส่ งู กว่า นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่า การผ่าท้องคลอดเป็นวิธที ชี่ ว่ ย
การให้กินนมจากอกแม่ (Breast-feeding)
1. การแยกเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 จากนมแม่ที่ปราศจาก ลดการแพร่เชื้อเอชไอวีได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ ในกลุ่ม
เซลล์
2. การตรวจพบดีเอ็นเอของเชือ้ เอชไอวีในน�ำ้ นม Colostrum Retroviruses ทีก่ อ่ โรคในมนุษย์ เช่น HTLV นัน้ อาจมีความเกีย่ วข้อง
3. มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับทารก กับเชือ้ เอชไอวี เชือ้ HTLV นัน้ ไม่ได้เคลือ่ นผ่านไปยังทารกในมดลูก
ได้งา่ ยนัก ไวรัสชนิดนีแ้ พร่กระจายจากในน�ำ้ นมแม่และสารคัดหลัง่
ที่กินนมจากขวดนม
4. การให้กินนมมารดาเป็นเพียงช่องทางเดียวที่สัมผัส จากอวัยวะเพศเป็นหลักและมากที่สุดคือ การแพร่เชื้อผ่านเซลล์
ที่ติดเชื้อ ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่เชื้อ HTLV
เชื้อของทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1
ชิ้นหนึ่งระบุว่า ประมาณ 22% ของรกที่ติดเชื้อนั้นมีทารกเพียง
ส�ำหรับเซลล์รกนัน้ ไม่วา่ จะมีหรือไม่มโี ปรตีน CD4 ก็ตาม 7% เท่านั้นที่ถูกพบว่าติดเชื้อ การสังเกตนี้ทำ� ให้ทราบว่า ณ จุดที่
จากการทดสอบในห้องทดลองพบว่า สามารถติดเชื้อได้จากทั้ง เชือ่ มต่อระหว่างแม่และทารกมีกลไกการป้องกันอยู่ ซึง่ กลไกนีอ้ าจ
ไวรัสและจากเซลล์ทตี่ ดิ เชือ้ ไวรัส ในงานวิจยั ชิน้ หนึง่ ได้มกี ารทดสอบ ท�ำหน้าที่ในการติดเชื้อเอชไอวีด้วยเช่นกัน และบางทีอาจสะท้อน
หน้าทีท่ เี่ ป็นไปได้ของตัวรับ Fc ในเซลล์รก พบว่ามีการติดเชือ้ เกิดขึน้ ให้เราเห็นจากการอักเสบของเยื่อรกที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
จากสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนติบอดีกับไวรัส แต่มีการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี
เพิ่มจ�ำนวนในระดับที่ต�่ำ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยบางชิ้นระบุว่า
การเคลื่อนย้ายของเชื้อเอชไอวีจาก Trophoblasts ของรกไปยัง
เซลล์ T ชนิด CD4+ ได้เคยถูกแสดงให้เห็นผ่านการสัมผัสจากเซลล์
ถึงเซลล์โดยเกี่ยวข้องกับ LFA-1 ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นพบ
เหล่านี้ในห้องทดลองยังไม่มีความกระจ่างชัด ในงานวิจัยบางชิ้น
ระบุว่า การมีอยู่ของโพรไวรัล ดีเอ็นเอของเชื้อเอชไอวีทัยป์ 1
(HIV-1 proviral DNA) ในรกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจพบ
ไวรัสในเลือดจากสายสะดือของทารกแรกเกิด แต่เลือดจากสายสะดือ
ที่ให้ผลบวกต่อเชื้อเอชไอวีนั้นเคยถูกตรวจพบทั้ง ๆ ที่ไม่มีการ
พบว่ามีการติดเชื้อในรก ยิ่งไปกว่านั้น เชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 เคยถูก
พบในรกของหญิงตัง้ ครรภ์ทคี่ รบก�ำหนดทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีทกุ คนใน ลักษณะของไวรัสที่แพร่กระจาย (Characteristics of
การวิจัยครั้งนั้น แต่การแพร่เชื้อไวรัสไปสู่ทารกแรกเกิดนั้นกลับถูก the Transmitted Virus)
มีความเป็นไปได้ว่าตัวแปรที่ส�ำคัญของการแพร่กระจาย
พบไม่บอ่ ยนัก อาจเกิดจากการขับสารต่อต้านเชือ้ เอชไอวีออกมา
คือ ชนิดของไวรัสที่แพร่กระจายมาจากมารดา งานวิจัยที่ผ่าน ๆ
จากเซลล์รก เช่น LIF, SDF หรือฮอร์โมนเพศหญิง
การค้นพบเหล่านี้ท�ำให้ทราบว่า อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ มาท�ำให้ทราบว่า เชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 สายพันธุ์ต่าง ๆ นั้นมีระยะ
การติดเชือ้ ในทารกนัน้ สามารถเกิดขึน้ ในระหว่างการคลอดโดยการ เวลาในการแพร่กระจายที่แตกต่างกัน (เช่น ในมดลูกกับระหว่าง
สัมผัสสารคัดหลัง่ จากอวัยวะเพศหรือเลือดของมารดา การติดเชือ้ การคลอด) ยิง่ ไปกว่านัน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่า ช่วงเวลาทีม่ กี าร
จากช่องทางดังกล่าวสามารถอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ งในการติดเชือ้ แพร่เชือ้ เอชไอวีในระหว่างการตัง้ ครรภ์นนั้ สามารถใช้ในการตัดสิน
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเยื่อถุงน�้ำคร�่ำของตัวอ่อนมีการปริแตกออกเป็น สายพันธุข์ องไวรัสบางชนิดทีส่ ง่ ผ่านไปสูท่ ารกได้ ในบางกรณีลำ� ดับ
เวลานานกว่า 4 ชั่วโมงก่อนการคลอด แม้ว่าจะไม่พบข้อสังเกต เบสของสารพันธุกรรมไวรัสที่หลากหลายถูกตรวจพบจากทารกที่
ดังกล่าวในงานวิจยั ชิน้ หนึง่ ก็ตาม แต่การแพร่เชือ้ เอชไอวีในระหว่าง ติดเชือ้ นัน้ แสดงว่ามีการแพร่เชือ้ ได้หลายช่วงเวลา ในกรณีนสี้ ายพันธุ์
การคลอดก็เป็นค�ำอธิบายเดียวทีว่ า่ ทารกฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน ต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันจากร่างกายของแม่ก็ถูกตรวจพบ
สามารถติดเชื้อเพียงคนเดียวได้อย่างไร และเหตุใดทารกแฝดที่ ในทารกแฝดทีม่ คี วามเหมือนกัน สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่กระจาย
2
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ของเชื้อไวรัสที่หลากหลาย งานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่า เราสามารถ
แยกแยะเชือ้ ไวรัสของมารดาและเชือ้ ไวรัสของทารกแรกเกิดได้จาก
คุณสมบัติทางโมเลกุลและทางชีวภาพที่แตกต่างกัน จากที่เห็นใน
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค PCR มักจะพบไวรัสจากมารดาที่เป็น
สายพันธุห์ ลักสายพันธุเ์ ดียว การแพร่เชือ้ ไวรัสจ�ำเพาะบางชนิดไป
สู่ทารกอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความสามารถในการจดจ�ำของ
cytotoxic-T-cell ในมารดานั้นลดลง ยกตัวอย่างเช่น ไวรัสที่ถูกส่ง
ผ่านไปนัน้ อาจเป็นไวรัสชนิด X4 ทีร่ นุ แรงกว่าและเพิม่ จ�ำนวนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยที่จะพบในร่างกายของมารดา
แต่ก็ถูกส่งผ่านไปสู่ทารกได้ ไวรัสจากมารดาที่มีคุณสมบัติเด่น ทั้ง
ในด้านการเพิม่ จ�ำนวนเร็ว และด้านท�ำลายเซลล์ (cytophatic) รวม
กับลักษณะทางชีวภาพ X4 นั้น ถูกพิจารณาให้เป็นปัจจัยความ
เสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่ทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัย
ชิ้นหนึ่งระบุว่า ไวรัส R5 ที่สามารถแบ่งตัวได้ในเซลล์ CD4+
เป้าหมายในร่างกายของเด็กนัน้ ถือว่าเป็นตัวแพร่กระจาย ในงานวิจยั
อีกชิ้นหนึ่ง เชื้อเอชไอวีทัยป์ 1 ทั้งหมดที่แยกออกมาได้จากทารก
4 คน มีคณ
ุ สมบัตทิ างชีวภาพเป็น R5 phenotype แต่กระนัน้ ก็ตาม
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ไวรัส ทั้ง X4 และ X5 นั้นสามารถ
แพร่กระจายได้ บางทีในกรณีเหล่านีป้ จั จัยหลักทีใ่ ช้ตดั สินอาจไม่ใช่
ความสามารถในการเหนี่ยวน�ำการเกิด syncytium แต่เป็นความ
สามารถในการเพิ่มจ�ำนวน การค้นพบเหล่านี้สวนทางกับความรู้
บางอย่างที่ว่า ไวรัสสายพันธุ์ R5 ที่ไม่ท�ำลายเซลล์มีความชอบ
เซลล์แมคโครฟาจ (noncytopathic macrophage-tropic) คือ ไวรัส
ที่สามารถแพร่กระจาย เนื่องจากมันสามารถท�ำให้ macrophage
ในรกเกิดการติดเชื้อได้ ซึง่ ช่องทางนี้หากมีความเกี่ยวข้องจริงก็คง
เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในมดลูกเท่านั้น
นอกจากนี้ความแตกต่างทางเซรุ่มวิทยานั้นอาจเกี่ยวข้อง
ด้วย มีการตรวจพบไวรัสที่ต่อต้านแอนติบอดีในร่างกายของแม่
หรือไวต่อแอนติบอดีชนิดส่งเสริม (Enhancing antibody) ในเซรุ่ม
ของมารดานั้นถูกพบในทารกแรกเกิด การพบแอนติบอดีชนิด
ส่งเสริมนั้นสามารถอธิบายรายงานเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี
จากมารดาสู่ลูกที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้จะมีแอนติบอดีจ�ำนวนมากใน
ร่างกายของมารดาท�ำจ�ำเพาะต่อบริเวณ V3 ของ gp120 และที่
บริเวณคุ้มกันหลักของ gp41 immunodominant
ส�ำหรับเรื่องการให้ทารกกินนมมารดา เชื้อที่แยกได้จาก
เลือดและน�ำ้ นมแม่นนั้ ถูกพบว่าเป็นเชือ้ ชนิดเดียวกัน ท�ำให้เชือ่ ว่า
มีการเชื่อมถึงกันของไวรัสในเลือดกับน�้ำนม อย่างไรก็ตาม จาก
การสังเกตสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ งานวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่ามี
การแบ่งแยกส่วน (Compartmentalization) ของเชือ้ เอชไอวีทยั ป์ 1

ระหว่างขอบเขตของเลือดและน�ำ้ นม ดังนั้น การแพร่เชื้อจากแม่สู่
ลูกจึงไม่อาจท�ำนายได้โดยการเพิ่มจ�ำนวนของไวรัสในพลาสมา
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว การติดเชือ้ ผ่านน�ำ้ นมแม่นนั้ อาจเกิดขึน้ โดยไวรัส R5
เป็นหลัก เนือ่ งจากปริมาณของเซลล์ macrophage ทีต่ ดิ เชือ้ จ�ำนวน
มากที่มีอยู่ใน colostrum และในน�ำ้ นมแม่ในระยะแรก
ดังนั้น ในการสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
นัน้ ดูเหมือนว่าจะเกิดขึน้ โดยการสนับสนุนจากตัวแปรต่าง ๆ ทีถ่ กู
สังเกตจากการที่มีสภาวะทางคลินิกที่ไม่ดี ได้แก่ มีปริมาณของ
ไวรัสในพลาสมาทีม่ าก เชือ้ เอชไอวีสายพันธุท์ เี่ พิม่ จ�ำนวนได้อย่าง
รวดเร็ว และจ�ำนวนเซลล์ CD4+ ที่น้อย หากปัจจัยที่มีผลต่อการ
แพร่เชือ้ เอชไอวีจากแม่เป็นสิง่ ทีเ่ ราทราบโดยแน่ชดั เราคงจะก�ำหนด
เป้าหมายของการหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสได้ดีกว่านี้ ยังดีที่ใน
ปัจจุบันมีการทดลองใช้ยาต้านไวรัส การบ�ำบัดกับสตรีมีครรภ์
แม้เพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ ระหว่างการคลอดก็สามารถลดความเสีย่ ง
ของการติดเชื้อของทารกได้อย่างมาก
ผลการทดลองในระยะแรก ๆ นั้นเป็นไปในทางที่ดีมาก
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก โดยการใช้ยาต้าน
ไวรัส AZT การลดปริมาณ RNA ของไวรัสลงให้ตำ�่ กว่า 500 ชิ้นต่อ
มิลลิเมตร (copies/ml) นั้นสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อก่อนการ
คลอดลงได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีสตรีทมี่ ปี ริมาณเชือ้ เอชไอวีทยั ป์ 1
สูง และได้รับยา AZT นั้นสามารถแพร่เชื้อไวรัสที่ไวต่อ AZT ไป
ยังทารกแรกเกิดได้ ล่าสุดที่ผ่านมาการให้ยาต้านไวรัสบ�ำบัดแบบ
ผสม หรือแม้แต่การให้ยาต้านไวรัส nevirapine ครัง้ เดียวให้กบั สตรี
มีครรภ์อย่างเดียว หรือให้กับทารกจนถึงอายุ 3 วันแรกเกิดนั้น
ช่วยลดการแพร่เชือ้ จากแม่ลงได้อย่างเห็นได้ชดั การให้ยาต้านไวรัส
nevirapine ครัง้ เดียวกับทารกนัน้ สามารถปกป้องทารกจากการติดเชือ้
ได้เช่นกัน ในปัจจุบันการให้ยาต้านไวรัสแบบผสม HAART กับ
สตรีมคี รรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ ท�ำให้การแพร่เชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู ในหลาย
ประเทศในยุโรปนั้นลดลงอย่างมาก และเป็นไปได้ว่าลดลงเหลือ
น้อยกว่า 1% ในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรนั้น การให้ยาต้าน
ไวรัส AZT ทางการกินเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงก่อนคลอดนั้น
สามารถลดการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ถึง 40% โดยรวมถึงการให้
ทารกกินนมจากแม่ด้วย วิธีการนี้มีประโยชน์เช่นกัน เพียงแต่มี
ประสิทธิภาพน้อยกว่าการให้ยาเป็นระยะเวลานานตามมาตรฐาน
โดยหลักการแล้ว การให้ทารกกินนมผงแทนนมแม่นนั้ เป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อหลังการคลอดได้ จากงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ทุก ๆ 10 เท่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปริมาณไวรัสอิสระ
และไวรัสทีต่ ดิ กับเซลล์ในน�ำ้ นมแม่นนั้ จะเพิม่ โอกาสในการทีท่ ารก
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แรกเกิดจะติดเชื้อให้สูงขึ้นถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบาง
ชิ้นระบุว่า การให้ทารกกินนมจากอกแม่อย่างเดียวติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่ม
ให้นมแม่ทนั ทีหลังการคลอดนัน้ ไม่ได้ทำ� ให้มคี วามเสีย่ งในการติดเชือ้
หลังจากระยะเวลา 6 เดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับทารกที่ไม่เคย
กินนมแม่เลย ความสามารถในการต่อต้านเชือ้ โรคในเชิงโภชนาการ
ของนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศต้องให้
ความสนใจ ในขณะที่การให้นมจากอกแม่นั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อ
ความอยู่รอดของทารก
นอกเหนือจากการให้ยาต้านไวรัสแล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ เช่น
การติดตามเฝ้าดูแม่ในระหว่างการท�ำคลอด การท�ำความสะอาด
ช่องคลอด และการก�ำจัดสารคัดหลัง่ จากอวัยวะเพศและเลือดของ
แม่ออกจากตัวทารกในทันที อย่างไรก็ตาม ในรายงานชิน้ หนึง่ ระบุ
ว่า การท�ำความสะอาดช่องคลอดก่อนการคลอดนัน้ ไม่ได้มผี ลอะไร
กับความเสีย่ งในการแพร่เชือ้ เอชไอวีแต่อย่างใด การเลือกช่วงเวลา
ในการผ่าคลอดคือวิธที สี่ ามารถลดความเสีย่ งของการแพร่เชือ้ จาก
แม่สลู่ กู ได้ แม้กระทัง่ ในช่วงเวลาทีแ่ ม่ได้รบั ยาต้านไวรัส AZT ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีความเสี่ยงจากการผ่าตัด ดังนั้น อย่างน้อย
ทีส่ ดุ บางวิธที กี่ ล่าวมาก็ชว่ ยลดการแพร่เชือ้ เอชไอวีในช่วงก่อนการ
คลอดได้ สิ่งส�ำคัญก็คือ หากเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม การให้
ยาต้านไวรัสเป็นวิธกี ารทีม่ คี วามแน่นอนทีส่ ดุ ในการลดการแพร่เชือ้
จากแม่สู่ลูก
ประเทศไทยพบการระบาดของเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ประชากร
เฉพาะ ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และต่อมาได้มี
การระบาดเข้าสู่กลุ่มประชากรต่าง ๆ เช่น กลุ่มหญิงบริการ กลุ่ม
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และกระจายเข้าสู่กลุ่มประชากร
ปกติเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ท�ำให้มผี ปู้ ว่ ยทีม่ อี าการภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรทางศาสนา และองค์กรเอกชน ด้วยอาการที่แตกต่างกัน
ในอดีตการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี การวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส และการให้การดูแลรักษาเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
เนื่องจากองค์ความรู้ไม่ได้มีการกระจายสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง
ทั้งยังขาดความพร้อมของเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย และยาที่
ใช้ในการรักษามีจำ� กัด รวมถึงการมีมาตรฐานทีแ่ ตกต่างกันตามแต่
ความช�ำนาญของสถานบริการ
ส�ำหรับกระบวนการจัดท�ำแนวทางการตรวจวินิจฉัย และ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประกอบด้วย 1) ด้าน
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2) ด้านการดูแลรักษาผู้
ติดเชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์สำ� หรับผูใ้ หญ่ 3) ด้านการดูแลรักษา
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ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำ� หรับเด็ก และ 4) ด้านการดูแล
รักษาหญิงตัง้ ครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีมบี คุ ลากรจากทุกภาคส่วน ทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และน�ำแนวทางจากประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ WHO มาเป็นหลักในการพัฒนา รวมถึง
มีการน�ำข้อมูลการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมาใช้เป็นองค์ประกอบ
A. การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี และการตรวจ
ติดตามการรักษา (HIV laboratory for diagnosis and monitoring)
· การให้การปรึกษา และตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ
เอชไอวี โดยผู้ให้บริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ
(Provider-Initiated Counseling and Testing: PICT)
· การขยายกลุม่ บุคคลทีค่ วรได้รบั การพิจารณาวินจิ ฉัย
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
· แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีส�ำหรับเด็กที่
มีอายุน้อยกว่า 18 เดือน
· การเน้นย�้ำการใช้งานชุดตรวจหา antibody ต่อเชื้อ
เอชไอวีด้วยชุดตรวจที่มีความไวสูง
· ระดับ CD4 และ viral load ต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เริ่ม หรือการเปลี่ยนยา
· การประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
B. การดูแลรักษาผูใ้ หญ่ตดิ เชือ้ เอชไอวี (Management
of HIV-infected adults)
· การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบองค์รวม
· การคัดกรองโรคร่วม เช่น ตับอักเสบ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส มะเร็งต่าง ๆ
· การส่งเสริมสุขภาพ
· การวางแผนครอบครัว และการคุมก�ำเนิด
· โภชนาการ
· การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัส รวมถึง
สูตรการรักษาทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบบริการทัง้ ประเทศ

สูตรยาใหม่ การปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ
· การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แนะน�ำหลังได้รับการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส
· การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อมีการรักษาล้มเหลว
· การส่งต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในภาวะต่าง ๆ
· การปรับการรับประทานยาต้านไวรัสในช่วงถือศีลอด
· การให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อตับอักเสบร่วมด้วย
· การให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดที่
ได้รับ methadone
· การให้วัคซีนในผู้ป่วยผู้ใหญ่
C. การดูแลรักษาเด็กติดเชือ้ เอชไอวี (Management of
HIV-infected children)
· ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับวัคซีน
มาก่อน
· การให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่
ติดเชื้อเอชไอวี
· การวินิจฉัยว่าทารกไม่ติดเชื้อเอชไอวีในกรณีที่ไม่ได้
รับประทานนมมารดา
· การประเมิน และเตรียมความพร้อมของเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีก่อนเริ่มยาต้านไวรัส
· เกณฑ์การเริ่มใช้ยาต้านไวรัส
· การฉีดวัคซีนกระตุ้นซ�้ำในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีสุขภาพดีขึ้นแล้วจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
· การดูแลด้านสังคมและจิตใจ
· การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยวัยรุ่น
D. การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่
ทารกด้วยยาต้านไวรัส (Prevention of mother-to-child
transmission)
· การให้คำ� แนะน�ำปรึกษาแบบคู่ หมายถึง การให้การ
ปรึกษาทีป่ ระกอบด้วยผูใ้ ห้การปรึกษา และผูร้ บั การ
ปรึกษาคือ หญิงตัง้ ครรภ์ และสามีของหญิงตัง้ ครรภ์
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้และร่วมกัน
ดูแลสุขภาพของมารดา ทารก และแก้ปัญหาที่
เกีย่ วข้องกับการติดเชือ้ เอชไอวี โดยให้ความส�ำคัญ
กับการหาสิง่ ทีเ่ ป็นส่วนร่วมของทัง้ คูม่ ากกว่าประเด็น
ทีเ่ ป็นเรือ่ งส่วนตัวของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะประเด็น
ที่แตกต่างกัน และท�ำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกัน
โดยเน้นถึงการมองปัญหาปัจจุบนั และการแก้ปญ
ั หา

มากกว่าการค้นหาเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีประโยชน์
การให้การปรึกษาแบบคู่สามารถท�ำได้ทั้งแบบทีละ
คู่หรือท�ำเป็นกลุ่มก็ได้ โดยการให้ค�ำปรึกษาแบบคู่
จะช่วยลดปัญหาการเปิดเผยผลเลือดต่อคู่ได้ดีขึ้น
และท�ำให้เกิดการดูแลคูท่ ตี่ ดิ เชือ้ หรือคูท่ มี่ ผี ลเลือด
ต่างได้อย่างเหมาะสม การใช้ศักยภาพของคู่ หรือ
ครอบครัวจะสามารถแก้ปญ
ั หาได้ดกี ว่าการใช้ศกั ยภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์แต่เพียงผู้เดียว
· การบริการหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีผลการตรวจเชื้อ
เอชไอวี และไม่ได้ฝากครรภ์
· การให้ยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ จาก
มารดาสู่ทารก ซึ่งคือการให้ยาต้านไวรัส 3 ชนิดใน
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเอชไอวี
· การให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในหญิง
ตั้งครรภ์
· การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในหญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ด้รบั
ยาต้านไวรัสสูตร HAART โดยเฉพาะการตรวจ
Glucose Challenge Test (GCT)
E. การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
(Opportunistic infections: Prophylaxis and treatment)
· ระดับ CD4 ในการหยุด primary และ secondary
prophylaxis ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยทั้ง
ผู้ใหญ่และเด็ก เป็นต้น
การติดเชือ้ เอชไอวีจากมารดาสูท่ ารกเป็นสาเหตุหลักของ
การติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กถ้าไม่มีการป้องกัน 25-40% ของเด็กที่
คลอดจากมารดาติดเชือ้ เอชไอวีจะติดเชือ้ เอชไอวี ในประเทศไทย
เริม่ มีรายงานการติดเชือ้ เอชไอวีในหญิงตัง้ ครรภ์ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2531
จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญหาการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
จากมารดาสู่ทารก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายระดับประเทศ
ให้สถานบริการของรัฐด�ำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากมารดาสู่ทารก โดยผสมผสานเข้ากับระบบบริการของ
โรงพยาบาลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 จากรายงานการเฝ้าระวังของส�ำนัก
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าค่ามัธยฐานการติดเชื้อ
เอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็น 0.65% จาก
รายงานข้อมูลการประเมินผลการป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
จากมารดาสู่ทารกในระดับชาติของกระทรวงสาธารณสุขในปี
พ.ศ. 2550 พบว่าอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีจากมารดาสูท่ ารกเหลือ
2.8% จากเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด แต่
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ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มีเพียง 39% อย่างไรก็ตาม หญิงตัง้ ครรภ์
ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีอัตราการฝากครรภ์ต�่ำกว่าหญิงตั้งครรภ์
ทั่วไปคือ มาฝากครรภ์เพียง 87% โดยค่ามัธยฐานของอายุครรภ์
ที่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีมาฝากครรภ์อยู่ที่ 19 สัปดาห์
โดยเกือบ 1 ใน 4 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีมาฝากครรภ์
หลังอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ไปแล้ว ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
และได้รับการตรวจ CD4 พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งมีระดับ CD4
มากกว่า 350 cells/mm3
แนวทางการให้การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจาก
มารดาสูท่ ารก การปรึกษาแบบคู่ ส่วนการด�ำเนินงานโครงการเพือ่
หากรวมเด็กทีเ่ สียชีวติ ด้วยพบอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีจากมารดา ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ นั้น กรมอนามัยจะเป็นหน่วยงานที่
สูท่ ารก 5.6% อุปสรรคส�ำคัญทีอ่ ตั ราการติดเชือ้ เอชไอวีจากมารดา ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากการด�ำเนินการต้องใช้
สู่ทารกในประเทศไทยยังสูงอยู่ เนื่องมาจากหญิงตั้งครรภ์ 56% เวลา ดังนัน้ ในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มคี วามพร้อม หรือยังไม่สามารถด�ำเนิน
ไม่ได้รบั การตรวจระดับ CD4 ในขณะมาฝากครรภ์ ท�ำให้หญิงตัง้ ครรภ์ งานได้ ให้ใช้แนวทางการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่
เหล่านี้ไม่ได้รับสูตรยาที่เหมาะสมตามข้อแนะน�ำของกระทรวง ทารกตามข้อแนะน�ำของกรมอนามัยเดิมร่วมกับการให้ยา HAART
สาธารณสุข นอกจากนี้ผลการประเมินยังพบว่ามีเด็กเพียง 54% ในหญิงตั้งครรภ์ที่มี CD4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 350 cells/mm3 ทุก
ที่กลับมารับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ณ สถานพยาบาล ราย ส�ำหรับสถานที่ที่มีความพร้อมในการด�ำเนินงาน ทั้งด้านการ
บริหารจัดการ การเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยา และการดูแลติดตาม
ที่คลอด
จากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า ในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป ผู้ป่วย สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน�ำในตอนต่อไป
มีอัตราฝากครรภ์มากกว่า 95% ในจ�ำนวนนี้ผู้ที่เข้ามาฝากครรภ์
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D. 1 per 10 million
E. none of the above
1. What type of virus is the human immunodeficiency
virus (HIV)?
A. ribonucleic acid (RNA) virus
B. DNA virus
C. RNA retrovirus
D. DNA retrovirus
E. none of the above
2. What is the most common mode of transmission
of HIV-1?
A. fecal-oral
B. parenterally
C. sexually
D. perinatally
E. none of the above

6. Which of the following increases the risk of perinatal
HIV transmission?
A. high maternal plasma HIV-RNA level
B. premature delivery
C. prolonged rupture of membranes
D. all of the above
E. none of the above
7. What is the rate of perinatal transmission in women
given HAART (Highly active antiretroviral therapy)?
A. < 2%		
B. 8%
C. 15%		
D. 25%
E. 50%

8. What is the risk of transmission of HIV to the newborn
from breastfeeding?
A. increased
3. What is the median time interval from asymptomatic
B. decreased
viremia to the acquired immunodeficiency syndrome
C. remains the same
in HIV infection?
D. unknown
A. 2 years
B. 5 years
E. none of the above
C. 10 years
D. 20 years
E. none of the above
9. Which of the following is the principal target cell of
the human immunodeficiency virus?
+
4. What CD4 count is definitive for a diagnosis of
A. CD4 lymphocyte
acquired deficiency syndrome (AIDS)?
B. CD8 lymphocyte
A. < 50/µL
C. monocyte
B. < 100/µL
D. erythrocyte
C. < 200/µL
E. none of the above
D. < 500/µL
E. none of the above
10. All of the following vaccinations should be routinely
administered to an HIV-infected patient except:
5. What is the risk of HIV transmission by screened
A. pneumococcal vaccine
blood?
B. hepatitis B vaccine
A. 1 per 20,000
C. influenza vaccine
B. 1 per 500,000
D. varicella vaccine
C. 1 per 2 million
E. none of the above
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