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ถาตรวจ

ผลเลือดบวก

ดวยสิทธิประกันสุขภาพ ที่

เอช

ดูแลนายเองนะ

อะไรคือระดับซีดี 4

กินยาตานไวรัสแลวดียงั ไง

ซีดี 4

ที่มีระดับ

ฉันพรอมกินยาแลวหรือยัง?

ถามมา—
ถามมา—ตอบไป

คุณตองเขาใจวาหากตนเองยังไมมีอาการปวย
ประโยชนจากการกินยาอาจยังเห็นไมชัดในทันที แต
การกินยาจะมีประโยชนตอรางกายของคุณในระยะยาว
และชวยลดการถายทอดเชื้อสูแฟนของคุณไดดวย
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ยาตานไวรัสกินยังไงนา...

ยาตานไวรัส
Anti Retroviral Therapy
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ปจจุบันมียาตานเชื้อไวรัสเอชไอวีอยูมากกวา 20 ชนิด โดยแตละ
ชนิดทําหนาที่ในการขัดขวางการเพิ่มจํานวนของเอชไอวีในแตละขั้นตอน
แตกตางกันไป ยาตานไวรัสเอชไอวีจะยับยั้งไวรัสเอชไอวีไมใหเพิ่มจํานวน
มากขึ้น เมื่อกินยาตานไวรัสเอชไอวีจะทําใหปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
ลดนอยลง เม็ดเลือดขาวซีดี 4 เพิ่มขึ้นและจะสงผลใหรางกายฟนตัว
แข็งแรง ไมปวยจากโรคฉวยโอกาสหรือภาวะแทรกซอน
ผูที่มีเชื้อเอชไอวีตองไดรับยาตาน
ไวรัสอยางนอย 3 ชนิด ในเวลาเดียวกัน
การใชยาตานไวรัสพรอมกัน 3 ชนิด
จะมีประสิทธิภาพมากกวาการใชยาแตละ
ชนิดแยกกัน และยังจะชวยลดความเสี่ยง
ในการดื้อยาดวย
ยาตานไวรัสเอชไอวี สามารถจัดเปน 4 กลุม ไดแก
☺ กลุม เอ็นอารทีไอ (NRTI) - ยับยั้งการสรางสายพันธุกรรมของเชื้อ
☺ กลุม เอ็นเอ็นอารทีไอ (NNRTI) - ยับยั้งการสรางสายพันธุกรรม
ของเชื้อ เหมือน NRTI แตทํางานกันคนละแบบ
☺ กลุม โปรติเอสอินฮิบิเตอร หรือ พีไอ (PI) - ยับยั้งเอ็นไซมใช
สรางโปรตีนในการผลิตไวรัสตัวใหม
☺ กลุมอินทิเกรสอินฮิบิเตอร (Integrase inhibitor) - ยับยั้งการ
รวมสายพันธุกรรมของเชื้อเขากับ CD4
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1. กลุม เอ็นอารทีไอ (NRTI)
(NRTI) ไดแกตัวยา
o เอแซดที (AZT)
o ดีดีไอ (ddI)
o ดีโฟรที (d4T)
o 3ทีซี (3TC)
o อะบาคาเวียร (Abacavir หรือ ABC)
o เท็นโนโฟเวียร (Tenofovir หรือ TDF)

2. กลุม เอ็นเอ็นอารทีไอ (NNRTI)
(NNRTI) เชน
o เนวิราปน (Nevirapine หรือ NVP) และ
o เอฟฟาไวเรนซ (Efavirenz หรือ EFV)
o ริวพิวารีน (Rilpivarine หรือ RPV)
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3. กลุม โปรติเอสอินฮิบเิ ตอร หรือ พีไอ (PI)
(PI) เชน
• โลพินาเวียร (Lopinavir หรือ LPV) หรือ คาเล็ทรา
(Kaletra หรือ LPV/r เปนยารวมเม็ดของโลพินาเวียร
และ ริโทนาเวียร - LPV+RTV)
o อะทัสนาเวียร (Atazanavir หรือ ATV)
o ดารุนาเวียร (Darunavir หรือ DRV)
o ซาควินาเวียร (Saquinavir หรือ SQV)
o อินดินาเวียร (Indinavir หรือ IDV)
o ริโทนาเวียร (Ritonavir หรือ RTV)

ตัวอยางสูตรยาตานไวรัสทีใ่ ชในประเทศไทย
ตัวอยาง
ท ี่ 1

มักใชเปนสูตรเริม่ ตน

เชน

4. กลุมอินทิเกรสอินฮิบิเตอร (Integrase
(Integrase Inhibitor)
Inhibitor) เชน

เท็นโนโฟเวียร + 3ทีซี + เอฟฟาไวเรนซ
(TDF+3TC+EFV)

o ราลเทกาเวียร (Raltegravir หรือ RAL)
เอแซดที + 3ทีซี + เนวิราปน (AZT+3TC+NVP)
Integrase
Inhibitor
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ตัวอยาง
ที่ 2

นอกจากนี้ยังมีการผลิตยาตานไวรัสเม็ดรวมโดยนํายา 3 ชนิด
มารวมในเม็ดเดียวดวย เชน
มักใชเมือ่ ดือ้ ยา หรือแพยา
เท็นโนโฟเวียร + เอฟทีซี + เอฟฟาไวเรนซ
(TDF+3TC+EFV) เชน ยาชือ่ อะทริปลา ((Atripla
Atripla)
Atripla)

เอแซดที 3ทีซี เนวิราปน รวมกันเปนยาชื่อ
จีพโี อเวียรแซด ((GPO
GPOGPO-virZ)

เชน
เอแซดที + 3ทีซี + โลพินาเวียร/ริโทนาเวียร
(AZT+3TC+LPV/RTV)
เท็นโนโฟเวียร + 3ทีซี + โลพินาเวียร/ริโทนาเวียร
(TDF+3TC+LPV/RTV)
เท็นโนโฟเวียร + 3ทีซี + อะทัสนาเวียร/ริโทนาเวียร
(TDF+3TC+ATV/RTV)
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ปจจุบันองคการเภสัชกรรมของไทยสามารถผลิตยาเหลานี้ไดเอง
ผานการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพของยาวาไมตาง
จากยาตนกําเนิดจากตางประเทศ ที่สําคัญมาก คือการที่องคการเภสัช
กรรมผลิตไดเองทําใหยามีราคาถูกลงมาก
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สูตรยาตานไวรัสมาตรฐานสําหรับผูที่ไมเคยกินยาตานฯมากอน

ยามีหลายสูตรร…
…
เราจะเหมาะสมกับสูตรไหน

ยากลุม เอ็นอารทไี อ

*ควรใชยารวมเม็ดจะดีกวา
การใชยาแยกเม็ด*
แนะนํา

ป จ จุ บั น มี ข อ ส รุ ป ที่ ชั ด เจ นแล ว ว า สู ต รยาที่ มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อและเปนมาตรฐานสําหรับคนที่
ไมเคยกินยาตานฯ มากอน คือ สูตรยาตานไวรัส 3 ชนิด
ขึ้นไป ยาทั้ง 3 ชนิดนั้นเลือกจากกลุมยาอยางนอย 2 กลุม
ซึ่ ง การได รั บ ยาต า นฯสู ต รมาตรฐานร ว มกั บ การกิ น ยาที่
ตอเนื่องและตรงตอเวลา โอกาสดื้อยาจะเกิดไดนอยมาก หรือ
อาจไมดื้อยาเลยตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม หามกินยาตานฯ
เพียงชนิดเดียวหรือ 2 ชนิด เพราะเชื้ออาจดื้อยา หรือการ
รักษาอาจไมไดผลเลย
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ยากลุม เอ็นเอ็น
อารทไี อ

ยาตัวทีส่ าม
อื่นๆ

แนะนํา

แนะนํา

ในกรณีที่
ยาเม็ดรวมสูตร - เท็น
ผูปวย
โนโฟเวียร รวมกับเอฟทีซี
โลพินาเวีย/
+
เอฟฟาไวเรนซ ไมสามารถกิน
เชน ทีโน-เอ็ม
ยา เอ็น-เอ็น ริโทนาเวีย
เท็นโนโฟเวียร + สามทีซี
อารทไี อ ได

หรือทางเลือก

หรือ

หรือ

อะบาคาเวีย + สามทีซี
เอแซดที + สามทีซี

ริวพิวารีน
เนวิราปน

อะทัสนาเวียร/
ริโทนาเวียร

อยางไรก็ดี เอชไอวีเปนไวรัสที่มีอัตราการกลายพันธุสูงมาก เมื่อผูที่มี
เชื้อไดรับยาไประยะหนึ่งแลว มักจะมีไวรัสบางสวนกลายพันธุจนรอดจากฤทธิ์
ของยา (ดื้อยา) และเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในรางกายแมผูติดเชื้อจะยังไดรับยาตาน
ไวรั ส อยู ก็ ต าม เมื่ อ เกิ ด การดื้ อ ยาแล ว ก็ จ ะไม ส ามารถใช ย าตั ว นั้ น ต อ ไปได
จําเปนตองมีการเลือกใชยาตัวใหมมาแทนตามดุลพินิจของแพทย

23

นอกจาก “ตรงเวลา”
ตรงเวลา” แลว ยาบางชนิด
จําเปนตองกินใหสมั พันธกับอาหารดวยนะ

กินยาตานฯ อยางไรใหไดผลดี?
การใชยาตานไวรัสเอชไอวี จําเปนตองกินตรงเวลาและ
สม่ําเสมอ เพราะการกินยาตรงเวลาจะทําใหระดับยาในกระแสเลือด
คงที่ ทําใหการรักษาไดผลดีและลดโอกาสการดื้อยา เราจึงควร
ทําความเขาใจวิธีกินยาตานฯ ใหถูกตอง
⇒ ยาที่กินวันละ 1 ครั้ง ตองกินเวลาเดียวกันทุกวัน เชน ถากิน 9
โมงเชาก็ตองเปน 9 โมงเชาทุกวัน โดยดูดวยวาตองกินกอนหรือ
หลังอาหาร (เชน ยาบางตัวตองกินหลังอาหารมื้อหนัก เปนตน)
⇒ ยากอนนอน เปนยาที่กินกอนนอนครั้งเดียวและตองกินเวลา
เดียวกันทุกวัน มักเปนยาที่มีผลขางเคียงทําให มึนงง หรืองวง
นอน เชน เอฟฟาไวเรนซ ถากินยาแลวนอนก็จะชวยใหอาการ
พวกนี้ลดนอยลงได
⇒ ยาที่กินวันละ 2 ครั้ง ปกติมักเขียนไวหนาซองยา วา เชา-เย็น
ที่ถูกตองจะตองกินยาหางกัน 12 ชั่วโมง เชน กิน มื้อแรกตอน
8 โมงเชา มื้อที่ 2 ก็ตองกินตอน 2 ทุมของทุกวัน
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⇒

⇒

⇒

ยากอนอาหาร ยาประเภทนี้ตองกินตอนทองวาง เพราะจะชวย
ใหยาดูดซึมไดดีและไมถูกทําลายโดยน้ํายอยอาหารที่มีฤทธิ์เปน
กรด (ตองทองวางจริงๆ คือ ไมมีอาหารเลย ยกเวนน้ําหรื อ
เครื่องดื่มบางประเภทที่กินกับยาได) เชน ดีดีไอ ควรกินยา
อยางนอยครึ่งชั่วโมงกอน แลวคอยกินอาหาร
ยาหลังอาหาร ยาประเภทนี้ดูดซึมเวลาที่ในกระเพาะมีอาหาร
เชน อะทัสนาเวียร ควรกินหลังอาหาร
แตอยาลืมวาตองเปนเวลาเดียวกันทุกวัน ทั้งยากอนอาหาร
และหลังอาหาร
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การตรวจไวรัลโหลดคืออะไร
การตรวจไวรัลโหลด หรือ วีแอล (viral load หรือ VL)
คือการตรวจนับจํานวนเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด เปนวิธีการวัด
ประสิทธิภาพของยาตานไวรัสที่ไวที่สุด ไวรัลโหลดสูง ไวรัลโหลดต่าํ
หมายถึงถากินยาตานไวรัสไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใน 3-6 เดือน
ก็จะสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได เมื่อตรวจ
ไวรัลโหลดจะตรวจไมพบปริมาณไวรัส
หรือไวรัลโหลดนอยกวา 50 ตัวตอ
เลือด 1 ซีซี ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จ
ในการรักษาดวยยาตานไวรัส
ปจจุบันภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่
กินยาตานไวรัสจะไดรับการตรวจไวรัลโหลดปละ 1 ครั้ง เพราะเมื่อ
ยาไมสามารถกดเชื้อได อยางแรกที่จะเพิ่มขึ้นคือไวรัลโหลด หลังจาก
นั้น (หลายเดือนหรืออาจเปนป) ซีดี4 จึงจะเริ่มลดลง สําหรับผูที่กิน
ยาสม่ําเสมอ แตไวรัลโหลดเกิน 1,000 ตัว (ตามแนวทางการตรวจ
รักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ป 2557) ตอง
ไดรับการตรวจหาเชื้อดื้อยา จากนั้นก็จะปรับสูตรยาตามผลของการ
ตรวจ โดยชุดสิทธิประโยชนของแทบทุกระบบหลักประกันสุขภาพก็ให
ตรวจเชื้อดื้อยาได (บัตรทอง, ประกันสังคม, หรือขาราชการ)
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การตรวจไมพบปริมาณไวรัส
(Undetectable viral load)
การตรวจหาปริมาณไวรัสจะมีคาที่ต่ําที่สุดของจุดที่สามารถวัด
ได (cut-off point) คาที่ต่ํากวานี้ถือวาไมสามารถเชื่อถือคานั้นได
ซึ่งอาจเรียกไดอีกอยางวาขอจํากัดของการวัด วิธีตรวจแบบไวรัลโหลด
ปจจุบัน มักมีคาต่ําที่สุดที่ตรวจไดตั้งแต 10 — 50 ตัวตอ 1 ซีซี หาก
ปริมาณไวรัสต่ํากวานี้จะถือวาเปน undetectable ซึ่งหมายถึงตรวจ
ไมพบปริมาณไวรัสนั่นเอง
อยางไรก็ ตามแมวาปริมาณไวรัสจะต่ํามากจนไมสามารถตรวจ
พบไดก็ไมไดหมายความวาเชื้อเอชไอวีหายไปจากกระแสเลือด ยังมีความ
เปนไปไดที่เชื้อเอชไอวีจะยังคงมีอยูในเลือดในปริมาณที่ต่ํามากๆ จนไม
สามารถตรวจวัดได (เนื่องมาจากขอจํากัดของวิธีการตรวจวัด) และ
เนื่องจากการตรวจหาปริมาณไวรัสเปนเพียงการตรวจหาไวรัสที่อยูใน
เลือดจึงมีความเปนไปไดที่ปริมาณไวรัสในตําแหนงอื่นของรางกาย เชน
ที่ตอมน้ําเหลือง หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ อาจมีมากพอที่จะตรวจพบได
เชื้อเอชไอวีจะเกิดการดื้อยาไดก็ตอเมื่อเชื้อยังสามารถเพิ่มจํานวน
ไดตามปกติ ในขณะที่ผูปวยทานยาตานไวรัสอยู หากปริมาณไวรัสถูก
กดใหต่ําลงมากๆ การที่จะเกิดการดื้อยาก็จะถูกชะลอออกไป หรืออาจ
ไมเกิดการดื้อยาขึ้นเลย ซึ่งแปลวายาตานชนิดนั้นยังคงใหผลดีอยู
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การดูแลสุขภาพกรณีทยี่ งั ไมเริม่ กินยา
กินอาหารที่มีประโยชน สะอาด ไมกินอาหารสุกๆดิบๆ ดื่มน้ํา
สะอาด เพื่อลดการปวยจากโรคระบบทางเดินอาหาร
☺ ออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ ไมเครียด
☺ ดูแลตนเองเบื้องตน เมื่อเจ็บปวยรีบพบแพทย
☺ ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ งดสารเสพติด
เชน เหลา บุหรี่ ฯลฯ
☺ มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน
เพื่อปองกันการรับเชื้อเพิ่มและถายทอดเชื้อ
☺ ติดตามตรวจหาจํานวน ซีดี 4 และตรวจประเมินสุขภาพ ตามนัด
ทุก 6 เดือน

การประเมินเพือ่ รักษาดวยยาตานไวรัสมีอะไรบาง

กอนเริม่ รักษา

☺

ตองประเมินสิง่ เหลานี้
นะครับ

ประเมินสุขภาพของผูที่มีเชื้อเอชไอวี
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ซักประวัติ และตรวจร างกาย เช น ประวั ติก ารติด เชื้ อ
หรือเจ็บปวยที่ผานมา เคยปวยเปนโรคฉวยโอกาสหรือ
ปวยเปนโรครวม (วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับ
อักเสบซี ซิฟลิส เปนตน) เคยกินยาตานไวรัสมากอน
หรือไม เคยแพยาอะไร
เคยรั ก ษาโรคฉวยโอกาส หรื อ กิ น ยาป องกั น โรคฉวย
โอกาส กอนรักษาหรือหลังรักษาหรือไม
เตรียมตัวพรอมกอนกินยาตานไวรัส ใหความรู ความ
เขาใจ ประเมินความพรอมทั้งกายและใจ เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการกินยาตานไวรัสอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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หลังการรักษา....
ประเมินทางหองปฏิบตั ก
ิ าร









จํานวนซีดี4 ในอดีตถึงปจจุบัน โดยผูที่ยังไมไดเริ่มยาตานไวรัส
นั้นควรตรวจประเมินระดับซีดี4 อยางสม่ําเสมอเพื่อดูภาวะ
ภูมิคุมกันของตนเองวาอยูในระดับใด โดยทั่วไปหากภูมิคุมกันซีดี4
ยังสูงมากกวา 500 ตัว อาจจะตรวจอยางนอยทุก 6-12 เดือน
แตหากระดับต่ํากวา 500 ตัว ก็ควรจะเริ่มยาตานไวรัส ไมควร
ปลอยทิ้งไว เพราะจะมีโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
และเสียชีวิตได ดังนั้นคาซีดี4 กอนเริ่มยาจึงควรเปนคาที่ตรวจไม
เกิน 3 เดือนกกอนเริม่ ยาตานไวรัส
ตรวจเลือดพื้นฐานกอนกินยา ดูคาการทํางานของตับ ดูการ
ทํางานของไต ความสมบูรณของเม็ดเลือด ระดับน้ําตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด เปนตน
เอ็กเรยปอด
ตรวจหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ซิฟลิส และหากพบเชือ้
ซิฟลสิ ตองรักษาใหหายขาด
ตรวจหาโรคไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

ทางคลินิกจะนัดประเมินเปนระยะ โดยในชวงเริ่มกินยาใหมๆ
หมอจะนัดเร็วและบอยครั้ง แตก็ขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของแตละ
โรงพยาบาลดวย ตัวอยางเชน
1. ประเมินสุขภาพของผูมีเชื้อเอชไอวีหลังเริ่มยา นัดทุก 2
สัปดาห ใน 2 เดือนแรก
 ซักประวัติและตรวจรางกาย อาการเดิมดีขึ้นหรือไม
มีอาการใหมเกิดขึ้นบางไหม มีอาการจากการแพยา
หรือผลขางเคียงของยาหรือไม
 การกินยาเปนอยางไร กินถูกวิธี สม่ําเสมอ ตรง
เวลาหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง
 มีปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกินยา สภาพจิตใจ
เปนอยางไร เปดเผยผลเลือด หรือหลบซอนกินยา
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2. ประเมินสุขภาพของผูมีเชื้อเอชไอวีหลังเริ่มยา นัดซ้ําทุก 2-3 เดือน
 ตรวจดูคาการทํางานของตับ
 ตรวจดูคาการทํางานของไต และตรวจปสสาวะ
3. ประเมินสุขภาพของผูมีเชื้อเอชไอวีหลังเริ่มยา นัดซ้ําทุก 6 เดือน
 ตรวจดูความสมบรูณของเม็ดเลือด
 ตรวจหาจํานวนซีดี 4 ซึ่งเมื่อเริ่มยาไปแลวควรจะเพิ่มขึ้น
(เพิ่มมากกวา 50 ตัวหลังกินยาครบ 1 ป)
 ตรวจหาจํานวนเชื้อในกระแสเลือด (VL) ซึ่งควรลดลง
(นอยกวา 50 ตัวตอเลือดหนึ่งซีซี)
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แนวทางการดูแลผูทอี่ าจมีปญหาดือ้ ยา
คนที่กินยาตานฯแลวยังมี
ไวรัลโหลดมากกวา 1,000 ตัว
กรณีนี้ยังไมสามารถสรุปไดทันที
วาผูนั้นมีปญหาดื้อยา สิ่งที่ตอง
พิจารณาตอคือ คนหาวาการกิน
ยามีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม
เพราะการขาดยาก็ทําใหไวรัล
โหลดสูงขึ้นได หากพบวากินยา
ไมตอเนื่องหรือหยุดยาเอง ก็ควร
แกปญหาเรื่องการกินยากอน แต
ถาสามารถกินยาไดสม่ําเสมอ
ประมาณ 1—2 เดือนแลว กรณี
นี้จึงจะตรวจไวรัลโหลดซ้ํา ถา
ไวรัลโหลดยังสูงเกิน 1,000 ตัว
จึงจะสงตรวจเชื้อดื้อยา
สิ่งสําคัญคือ คนที่กินยา
ไมตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนสูตร
ยาตานไวรัสจะไมเปนการ
แกปญหาเพราะสุดทายแลวผูมี
เชื้อรายนั้นก็จะดื้อตอยาทุกตัว
แมวาจะเปลี่ยนสูตรไปแลว
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เนื่องจากยังคงกินยาไมตอเนื่อง
ตอไปอีก ดังนั้น กอนตรวจไวรัล
โหลด ทุกคนควรไดรับบริการ
ปรึกษาขอมูลเกี่ยวกับยาสูตร
สํารอง เพื่อเตรียมความพรอมทั้ง
ดานความรูสึก และการวาง
แผนการกินยา
หากกินยาตานไวรัส
สม่ําเสมอและยังไมไดตรวจไวรัล
โหลด แลวพบวาปริมาณซีดี 4
ไมเพิ่ม หรือ ซีดี 4 ลดลง หรือ
มีโรคฉวยโอกาสเกิดขึ้นหลังจาก
กินยาตานไวรัสมาแลวประมาณ
1 ป อาจแสดงใหเห็นวา ยาตาน
ไวรัสสูตรนี้ใชไมไดผลมาระยะ
หนึ่งแลว ตองรีบพิจารณาเรื่อง
การตรวจไวรัลโหลดและตรวจหา
เชื้อดื้อยาตอไป ดังนั้น การบอก
ประวัตกิ ารใชยาที่แทจริงจะเปน
ประโยชนในการรักษาอยางมาก

โรคฉวยโอกาสทีพ
่ บบอย.....

“การตรวจคัดกรองโรคฉวยโอกาสและโรครวม

นัน้ มีความสําคัญมาก เพราะโรคฉวยโอกาส คือ
โรคที่ปว ยเนือ่ งจากภาวะภูมคิ มุ กันบกพรองซึง่
สวนใหญเกิดจากเชือ้ โรคทีม่ อี ยูแ ลวในรางกาย
แตปะทุขนึ้ มา เมือ่ ปริมาณซีดี 4 ลดต่าํ จนไม
สามารถควบคุมและกําจัดเชือ้ โรคได”
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โรคฉวยโอกาสที่พบบอย ไดแก เชื้อราในปาก เชื้อราในหลอด
อาหาร ริ้วขาวขางลิ้น ตุมพีพีอี วัณโรค ปอดอักเสบพีซีพี เปนตน
โรคฉวยโอกาสบางอยางอาจตอ งรั กษากอ นเริ่ มยาตา นไวรั ส
เชน การรักษาวัณโรค
โรคฉวยโอกาสที่ควรตรวจทันทีเมื่อพบวามีผลเลือดบวก ไดแก
1. วัณโรค โดยสวนใหญเกิดจากการปะทุของเชื้อที่มีอยูเดิมในรางกาย
ซึ่งเคยไดรับมาในอดีต ถาระบบภูมิคุมกันอยูในระดับที่ดีเชื้อวัณโรค
จะถูกควบคุมอยูในปอด แตถาภูมิคุมกันบกพรองเชื้อก็จะปะทุขึ้นมา
ผูมีเชื้อควรตองตรวจเพราะ
 รอยละ 80 ของคนไทยมีเชื้อวัณโรคอยูในรางกาย แตถูก
ควบคุมอยูดวยระบบภูมิคุมกัน
 การกินยารักษาวัณโรค ตองใชเวลานานและยาบางตัวมีผล
ตอการรักษาดวยตานไวรัส
2. การติดเชือ้ ไวรัสซีเอ็มวี ((CMV
CMV)
CMV) พบบอยที่จอประสาทตา
(retina) และพบบอยในรายที่มีซีดี 4 นอยกวา 100 ตัว/ซีซี ผู
มีเชื้อควรตองตรวจเพราะในระยะเริ่มตนมักไมมีอาการแตจะพบ
อาการเมื่อตาเริ่มฝา หรือมองไมเห็นแลว อยางไรก็ตาม การรักษา
จะชวยไมใหโรคลุกลาม แตไมสามารถทําใหตากลับมาเห็นชัดได
เหมือนเดิม
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....โรคอืน่ ๆทีอ่ าจพบไดในผูทมี่ เี ชือ้ เอชไอวี
1. การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี สวนใหญรับเชื้อมาจากเพศสัมพันธที่ไม
ปองกัน หรือรับเชื้อจากแม ผูมีเชื้อเอชไอวีควรตองตรวจหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ดวยเหตุผลตอไปนี้
♦ มีวัคซีนใหฉีดปองกันได ถายังไมติดเชื้อ
♦ เปนโรคที่ไมมีอาการในกรณีเปนเรื้อรัง แตสามารถนําไปสู
การเกิดตับแข็งและมะเร็งตับได
♦ การตรวจจะชวยปองกันคู ถามีเพศสัมพันธที่ไมปองกัน
♦ การตรวจจะชวยในการวางแผนการรักษาไปพรอมกับการรับ
ยาตานไวรัส ถามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีรวมดวย
2. ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิดซี สวนใหญรับเชื้อมาจากการใชยาเสพติด
ชนิดฉีดเขาเสน สวนนอยอาจติดจากเพศสัมพันธที่ไมปองกัน ผูมีเชื้อ
เอชไอวีควรตองตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีดวยเหตุผลตอไปนี้
♦ เปนโรคที่ไมแสดงอาการ แตสามารถนําไปสูการเกิดตับแข็ง
และมะเร็งตับได
♦ การตรวจจะชวยในการวางแผนการรักษาดวยยาตานไวรัส ถา
มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีรวมดวย
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การแพยาตานไวรัส
กับผลขางเคียงของยาตานไวรัส
เหมือนหรือตางกัน?
การแพยาไมเหมือนกับผลขางเคียงของยานะ
การแพยา คือกินยาตัวนัน้ แลวเกิดอาการแพ โดยไมสามารถ
คาดการณไดวา ผูใ ชยาคนใดจะเกิดอาการเหลานีข้ นึ้ และอาการ
เหลานีพ้ บไดในผูท ใี่ ชยาบางรายเทานัน้ เชน มีผนื่ ขึน้ อาจมีอาการ
คันรวมดวย แตถาแพยารุนแรงจะมีอาการไข ริมฝปากบวม ตาแดง
หรือรุนแรงถึงขัน้ ตาบอด เสียชีวติ ได ถาเราแพยาตัวใด ก็จะแพยา
ตัวนัน้ ตลอดไป จึงควรจดจําชือ่ ยาไวเพือ่ แจงกับแพทย หรือทีมดูแล
รักษาไมใหสงั่ ยาตัวนัน้ ใหกนิ อีก
ผลขางเคียงของยา คือ อาการขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได
กับผูท ี่ใชยาไดทกุ คนเพราะเปนอาการทีเ่ กิดจากกลไกการ
ออกฤทธิข์ องยาตามปกติ ผลขางเคียงของยาจึงเปน
อาการอันไมพงึ ประสงคทพี่ บไดบอ ยกวาการแพยามาก
ยาแตละชนิดไมเหมือนกัน และอาการทีเ่ กิดขึน้ อาจ
แตกตางไปในแตละคน บางคนกินยาตัวเดียวกันอาจมี
ผลขางเคียง บางคนอาจไมมีอาการขางเคียงเลยก็ได

ผลขางเคียงบางอยางไมรุนแรง อาจเพียงรบกวนชีวิตประจําวัน
เชน คลื่นไส มึนงง แตผลขางเคียงบางอยางอาจรุนแรงมาก และตอง
หยุดยาหรือเปลี่ยนยา ผูรับยาตองระวังอาการเตือนที่อาจจะนําสู
ผลขางเคียงที่รุนแรงเพราะอาจทําใหเสียชีวิตหรือพิการ เชน
• ภาวะกรดในเลือด มักพบอาการเหนื่อยโดยไมมีสาเหตุมากอน
รวมกับอาการปวดทอง คลื่นไส เพลีย เพราะไมมีการตรวจ
ติดตามทางหองปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงบอกไดวาเกิดภาวะนี้
ดังนั้นการสังเกตอาการจึงเปนสิ่งสําคัญ
• ซีด ตับอักเสบ มักพบความผิดปกติจากการตรวจเลือดกอน
การเกิดอาการ แตควรสังเกตอาการดวย เชน เปลือกตาดาน
ในดูสีซีด หนาซีด ตัว-ตา เหลือง
เจาหนาที่คลินิกมักเปนผูติดตามผลขางเคียงและการการรักษา แต
จากการทํางานในอดีตพบวาการโทรคุย-ปรึกษาเพื่อนกอนมาคลินิกจะชวย
สรางความเขาใจใหกับผูรับบริการไดมากขึ้น เจาหนาที่คลินิกอาจ
ประสานงานกับแกนนําในพื้นที่เพื่อชวยพูดคุยเรื่องอาการนําของ
ผลขางเคียงที่รุนแรงกับเพื่อน เพื่อชวยเตรียมความพรอมอีกแรงหนึ่ง
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อาการขางเคียงทีพ
่ บบอยของ
ยาตานไวรัสและการดูแลตนเอง

ยาตานไวรัสบางตัวมีอาการขางเคียงคลายๆกัน
ตารางในหนาถัดไป
จะสรุปอาการขางเคียงที่พบบอยจากการกินยาตานไวรัส
ขอใหผูกินยาศึกษาใหเขาใจ หมั่นสังเกตอาการของตน
และเตรียมเบอรติดตอของคลินิกไวใกลมือ
เพื่อจะไดโทรปรึกษาอาการ
หรือเขาพบแพทยในกรณีฉุกเฉินไดทันที
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ทองเสีย

อาการ
กินอาหารออน กินนอยแตบอยขึ้น ดื่มน้ํา มีไข ถายเหลวมากขึ้น มีมูกเลือดปน
สะอาดและน้ําเกลือแร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด น้ําหนักลด

ดูแลตัวเองที่บาน

ปากแหงมากขึ้น กลืนอาหาร
ลําบาก

ควรรีบพบแพทยหากมีอาการ

คลืน่ ไส
อาเจียน
ปรึกษาแพทย กินยาพรอมอาหารไดไหม กิน มีไข อาเจียนมีเลือดปน อาเจียน
นอยแตบอยขึ้น ดื่มน้ําสะอาดและน้ําเกลือแร ติดตอกันเกิน 1 วัน รูสึกกระหายน้ํา
แตกินอะไรไมได
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด

ปากแหง
บวนน้ําดวยน้ําเกลืออุนๆ ดื่มน้ําสะอาด
(ไมคอยพบในยา มากๆ หลีกเลี่ยงของหวานจัด กาแฟ
สูตรปจจุบัน) น้ําอัดลม

ดูแลตัวเองที่บาน

มือเทาชา ปวด สวมถุงเทา รองเทาที่ไมรัดแนนเกินไป แชเทา ปวดรุนแรงขึน้ ปวดเวลาเดิน ไม
สามารถใชมือทํากิจกรรมประจําวันได
(ไมคอยพบในยา ในน้ําอุนและใชผานวดเบาๆ
สูตรปจจุบัน)

อาการ

ควรรีบพบแพทยหากมีอาการ

ปวดหัว

นวดบริเวณขมับ นอนพักในที่ที่ไมมีเสียงหรือ มองภาพไมชัด ปวดศีรษะรุนแรงขึ้น กิน
แสงรบกวน ประคบผาเย็นบริเวณหนาผากและ ยาไมหาย มีอาการไขสูง หรืออาเจียน
ดวงตา กินยาแกปวดเพื่อบรรเทาอาการ

ใชโลชั่นบรรเทาอาการคัน ดูแลผิวหนัง
ใหสะอาด หลีกเลี่ยงแดด หลีกเลี่ยงน้ํา
รอนและสบู

ซีด เลือด คอยสังเกตอาการ ถาซีดมากใหพบแพทย การ รูสกึ เหนื่อยงาย เปนมากขึ้น เดินเซ ทรง
ซีดนี้เปนอาการขางเคียงของยา ไมไดเกิดจาก ตัวไมอยู วิงเวียน มึนงง
จาง
การขาดธาตุเหล็ก
ผื่น
คันผิวหนัง

มีไข ตัวเหลืองมากขึ้น เหนื่อยออนเพลีย
เบื่ออาหาร มือ เทาและทองบวม

มีไขรวมดวย เจ็บคอตาแดง ผื่นมีตุมน้ําใสๆ
เพิ่มขึ้น

อาการตัว ดื่มน้ํามากๆ นอนพักผอนใหเพียงพอ
เหลือง
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การเตรียมความพรอมในการกินยาตานไวรัส
หาความรูเรื่องการรักษาดวยยาตานฯ อยางรอบดาน เชน
• สูตรยาที่ใชรักษา ชนิดยาที่ใชกิน วิธีการกิน การเก็บรักษายา
• การดูแลอาการขางเคียง
• ประเมินจิตใจตัวเอง ถามใจตัวเองกอนวา
พรอมหรือยังที่จะกินยาอยางตอเนื่องทุก
วัน พรอมหรือยังที่จะใชชีวิตแบบที่ตอง
กินยาตานไวรัสเปนประจําและตอเนื่อง
• ประเมินความพรอมดานการเงินที่จะตอง
เสี ย ค า ใช จ า ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว ในอนาคต
ระยะยาว เชน คาการรักษาที่ไมสามารถเบิกจายไดตามสิทธิ์ (กรณีที่
ไมมีสวัสดิการรักษาพยาบาล ตองจายเงินเอง) คาเดินทางไปตรวจ
และรับยา รวมถึงรายไดที่ขาดหายไปในชวงที่ไมไดทํางานดวย
• วางแผนรั บ มื อ กั บ ผลข า งเคี ย งที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากการใชยาอยางรอบคอบ
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