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สำหรับ “Patient Voice” ซึ่งแนะนำเสียงของผูติดเชื้อ HIV 
ทางวิดีโอ โปรดดูที่เว็บไซตสำหรับผูติดเชื้อ HIV และ
บุคคลทั่วไป “LiVLife”
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แตเนื่องจากแตละคนมีปริมาณไวรัสและความเร็วในการลุกลามของโรคที่แตกตางกัน 
จึงขอใหตั้งใจฟงคำอธิบายจากแพทยอยางดี

(หรือเรียกอีกอยางวา ART = อารต)
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ในกรณีที่พบการติดเชื้อ HIV จากการตั้งครรภ โดยทั่วไปจะใชวิธีการรักษาโดยใชยาตาน HIV โดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทำไดเมื่อพบการติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงระยะแรกของการตั้งครรภ เพื่อสุขภาพรางกายของมารดาและเพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อจากมารดาสูบุตร เนื่องจากยาที่เลือกจะแตกตางจากยาที่แนะนำโดยทั่วไปเล็กนอย 
จึงตองปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญดาน HIV

ทุกปจะมีการเผยแพรหนังสือตางๆ เชน ""แนวทางปฏิบัติในการรักษาโดยใชยาตาน HIV: 
http://www.haart-support.jp/guideline.htm*"" และ
"‘คูมือการรักษา’ สำหรับการติดเชื้อ HIV: http://www.hivjp.org/" ซึ่งการจับคูยาที่แนะนำจะคอยๆ 
เปลี่ยนไป แตแนวความคิดพื้นฐานที่ “ใหใชยาหลายชนิดรวมกัน
โดยเลือกจากยากวา 20 ชนิด” นั้นยังคงไมเปลี่ยนไป ปจจุบันมียาบางชนิดที่สามารถเลือกการรักษาที่ใชยา 
2 ชนิดรวมกันไดแลว
ปจจุบันยาสวนใหญจะเปนยาที่รวมตัวยาหลายชนิดเขาดวยกันเปนยาเม็ดเดียว และรับประทานครั้งละ 
1-2 เม็ด วันละครั้ง
ในการเลือกยา ใหพิจารณาเงื่อนไขตอไปนี้ตามสถานการณของแตละคน
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ตัวอยาง: เซลลเม็ดเลือดแดง 
เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ฯลฯ

ตัวอยาง: น้ำตาลในเลือด, 
คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด, 
AST (GOT), ALT (GPT), 
γ-GTP และ ครีเอตินีน เปนตน

สามารถตรวจสอบวามีโรคติดตอที่มา
ตามชองทางเดียวกับ HIV หรือไมไดตัวอยาง: ไวรัสตับอักเสบ A, B 

และ C, STD (โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ) เชน โรคซิฟลิส และ 
โรคท็อกโซพลาสโมซิส เปนตน
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กรณีที่เริ่มการรักษาไดยาก

(มีบางกรณีที่อาจจำเปนตองเริ่มการรักษาทันที ซึ่งจะขึ้นอยูกับอาการ)



กรณีที่เริ่มการรักษาไดยาก

(มีบางกรณีที่อาจจำเปนตองเริ่มการรักษาทันที ซึ่งจะขึ้นอยูกับอาการ)



ผูปวยบางรายใชการตั้งปลุกหรือระบบสั่นในโทรศัพทมือถือ 
หรือใชฟงกชันการแจงเตือนทางเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 
บางก็ใชแอปพลิเคชันชวยเหลือ เคล็ดลับที่จะไมทำใหลืมก็คือ
การรับประทานยาในเวลาที่ตัวเองกำหนดไว

จุดประสงคของการรักษา คือ เพื่อยับยั้งใหปริมาณไวรัส (ปริมาณ HIV-RNA) อยูต่ำกวา
ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได ดังนั้นจึงขอใหรับประทานยาและเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลเปนประจำอยางตอเนื่อง



ผูปวยบางรายใชการตั้งปลุกหรือระบบสั่นในโทรศัพทมือถือ 
หรือใชฟงกชันการแจงเตือนทางเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 
บางก็ใชแอปพลิเคชันชวยเหลือ เคล็ดลับที่จะไมทำใหลืมก็คือ
การรับประทานยาในเวลาที่ตัวเองกำหนดไว

จุดประสงคของการรักษา คือ เพื่อยับยั้งใหปริมาณไวรัส (ปริมาณ HIV-RNA) อยูต่ำกวา
ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได ดังนั้นจึงขอใหรับประทานยาและเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลเปนประจำอยางตอเนื่อง



มีรายงานลาสุดระบุวา หากมีการรักษาและอยูในสภาพที่มีปริมาณไวรัสต่ำกวาปริมาณต่ำสุดที่สามารถ
ตรวจพบไดตอเนื่องเปนเวลาไมต่ำกวา 6 เดือน คูนอนจะไมติดเชื้อ HIV* เพื่อคูนอนของคุณแลว การรักษา
อยางเหมาะสมและตอเนี่องถือเปนสิ่งสำคัญ นอกจากนี้แลว ขอใหมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย เชน 
ใชถุงยางอนามัย เพื่อปองกันการติดเชื้อทางเพศอื่น ๆ

การวางแผนการตั้งครรภสามารถกระทำควบคูไปกับการรักษาโรค HIV อยางตอเนื่องได อยางไรก็ตาม “การตั้งครรภ
โดยมีการวางแผน” ซึ่งตองมีความเขาใจและเตรียมความพรอมสำหรับสถานการณการรักษา การปองกันการติดเชื้อ
ไปยังอีกฝาย และการปองกันการแพรเชื้อจากมารดาสูบุตร ฯลฯ ถือเปนสิ่งสำคัญ
ในกรณีที่ฝายหญิงติดเชื้อ HIV จำเปนตองระมัดระวังเกี่ยวกับยาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อตั้งครรภและผลขางเคียงของยา
นั้นดวย
ในกรณีที่ฝายชายติดเชื้อ HIV หากตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในไกดไลน เชน ปริมาณไวรัสในเลือดต่ำกวาปริมาณต่ำสุดที่
สามารถตรวจพบไดตอเนื่องมาเปนเวลาระยะหนึ่ง วากันวา สามารถที่จะตั้งครรภตามธรรมชาติได 1)

ทั้งนี้ หากมีเพศสัมพันธตามธรรมชาติอยูหลายครั้ง แตยังไมสามารถตั้งครรภได ก็สามารถเลือกที่จะเขารับการรักษา
ภาวะการมีบุตรยากไดอีกดวย 2)

หากมีความประสงคที่จะตั้งครรภและคลอดบุตรในอนาคตอันใกล โปรดปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่โดยเร็ว
• หากฝายชายติดเชื้อ HIV: ในกรณีที่ทำการผสมเทียมหรือการปฏิสนธินอกรางกาย จะมีวิธีการกำจัด
   เชื้อ HIV ในน้ำอสุจิ 1)2)

• หากฝายหญิงติดเชื้อ HIV: จำเปนตองปองกันการติดเชื้อซึ่งกันและกัน และปองกันการแพรเชื้อจาก
   มารดาสูบุตร
โปรดปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการ ความเสี่ยงของแตละวิธีการ และสถาบันทางการแพทยที่ใหบริการ
ดานการผสมเทียมและการปฏิสนธินอกรางกาย รวมถึงกรณีที่ติดเชื้อ HIV ทั้งสองฝายดวย การคุมกำเนิดโดยเครงครัด
อยางเปนประจำถือเปนสิ่งสำคัญ เพื่อการตั้งครรภโดยมีการวางแผนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
                                                          *หมายถึง การตั้งครรภจากการมีเพศสัมพันธตามปกติ โดยไมไดรับการรักษาทางการแพทย

อางอิง:
1) ไกดไลนโดย NICE;
 https://www.nice.org.uk/guidance/cg156/ifp/chapter/HIV-hepatitis-B-and-hepatitis-C
 (เรียกดูเมื่อเดือนตุลาคม 2020)
2) คุจิ นาโออากิ และคณะ., การวิจัยดานเวชศาสตรการเจริญพันธุสำหรับผูติดเชื้อ HIV; 2017, เงินชวยเหลือคาใชจายใน
 การสำรวจโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมงานบริหารของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประจำป 2015-2017 
 (โครงการวิจัยมาตรการเกี่ยวกับโรคเอดส)

*Alison J Rodger et al. JAMA 2016; 316: 171-181
  Alison J Rodger et al., Lancet2019; 393: 2428-38
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ดานการผสมเทียมและการปฏิสนธินอกรางกาย รวมถึงกรณีที่ติดเชื้อ HIV ทั้งสองฝายดวย การคุมกำเนิดโดยเครงครัด
อยางเปนประจำถือเปนสิ่งสำคัญ เพื่อการตั้งครรภโดยมีการวางแผนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
                                                          *หมายถึง การตั้งครรภจากการมีเพศสัมพันธตามปกติ โดยไมไดรับการรักษาทางการแพทย

อางอิง:
1) ไกดไลนโดย NICE;
 https://www.nice.org.uk/guidance/cg156/ifp/chapter/HIV-hepatitis-B-and-hepatitis-C
 (เรียกดูเมื่อเดือนตุลาคม 2020)
2) คุจิ นาโออากิ และคณะ., การวิจัยดานเวชศาสตรการเจริญพันธุสำหรับผูติดเชื้อ HIV; 2017, เงินชวยเหลือคาใชจายใน
 การสำรวจโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมงานบริหารของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประจำป 2015-2017 
 (โครงการวิจัยมาตรการเกี่ยวกับโรคเอดส)

*Alison J Rodger et al. JAMA 2016; 316: 171-181
  Alison J Rodger et al., Lancet2019; 393: 2428-38
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สำหรับ “Patient Voice” ซึ่งแนะนำเสียงของผูติดเชื้อ HIV 
ทางวิดีโอ โปรดดูที่เว็บไซตสำหรับผูติดเชื้อ HIV และ
บุคคลทั่วไป “LiVLife”


