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การดูแลรักษาผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี 
(Management of HIV-Infected Adult) 

นางสคุนธา  โชติวัฒนปรีชากุล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการคลินิก ARV  



การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจติดตามการรักษา 
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HIV Laboratory for Diagnostic and 
Monitoring 



(HIV Testing and Counselling; HTC) 
• การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การให้ข้อมูลในด้าน
ต่างๆ  

• จ าเป็นต้องกระท าโดยกระบวนการสมัครใจ 

• มีการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม หรือให้ค ายินยอมด้วย
วาจา (Verbal consent)  

• ต้องให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้เอชไอ
วีทุกครั้งเสมอ  
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ผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 

1. ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงที่เข้าได้กับการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ 

2. ผู้ที่มีหรือเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ทั้งนี้ รวมถึงเพศสัมพันธ์
ระหว่างชาย-ชาย หญิง-หญิง หรือชาย-หญิง 

3. ผู้ป่วยวัณโรค 

4. ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

5. ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและใช้เข็มร่วมกัน 

6. หญิงตั้งครรภ์และสามี 

7. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี 

8. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
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General development of HIV immunoassays since 1985; generations of assays 



แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก 
ทีม่ีอายุตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป 

• ต้องมีมาตรการป้องกันการเปิดเผยผลการตรวจ  

• วิธีการรายงาน 
• รายงานผลลบ (anti-HIV negative) เมื่อผลชุดตรวจแรกเป็นไม่มีปฏิกิริยา (non-

reactive)  
• รายงานผลบวก (anti-HIV positive) เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 ชุดตรวจในการ

ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการเดียวกัน ให้ผลมีปฏิกิริยา (reactive) ตรงกัน 
• รายงานผลสรุปไม่ได้ (inconclusive) เมื่อผลขัดแย้งกัน 3 ชุดตรวจในการทดสอบ

โดยห้องปฏิบัติการเดียวกัน ให้ติดตามผู้มารับบริการเจาะเลือดตรวจซ้ าที่ 2 สัปดาห์ 
และ/หรือ 1 เดือน หากผลยังคงเป็น “สรุปไม่ได”้ เช่นเดิม ให้สรุปว่าผลเป็นลบและ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้การปรึกษาควรเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่าง
เคร่งครัด 
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การตรวจซ้ าครั้งที่ 2  

• เพื่อเป็นการป้องกัน human error ในการป้องกันการเจาะ
เลือดสลับคน การสลับตัวอย่างระหว่างขนส่งหรือขณะตรวจ
วิเคราะห์ หรือสลับผลการตรวจ ควรใส่ค าแนะน าว่า “แนะน า
ให้ส่งตัวอย่างที่สองเพื่อป้องกันการสลับคน” ไปพร้อมกับการ
แจ้งผลการตรวจตัวอย่างที่ 1 ในกรณีรายงานผลการตรวจ
เป็นบวก  
• การเจาะเลือดและส่งตัวอย่างที่ 2 อาจด าเนินการพร้อมกับการ

ส่งตรวจหาจ านวน CD4 เพื่อประหยัดเวลาและจ านวนครั้งที่ผู้
ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต้องมารับบริการที่สถานบริการ  
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การตรวจซ้ า (retesting)  
• การตรวจซ้ ากรณีผลตรวจครั้งแรกเป็น “ลบ” มีบุคคลจ านวนหนึ่งที่มีความจ าเป็นต้อง

ตรวจซ้ า ถึงแม้ผลตรวจครั้งแรกจะให้ผลลบ โดยเฉพาะบุคคลที่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ 

• การตรวจซ้ าในกรณีผลตรวจครั้งแรกเป็น “สรุปผลไม่ได้”  ซึ่งอาจจะเกิดจาก  
• ผู้ที่เพิ่งติดเชื้อใหม่ (seroconversion) ผลตรวจซ้ าจะเปลี่ยนจาก “สรุปผลไม่ได้” เป็น “ผลบวก” 
• การเกิดผลบวกปลอม (fasle positive) ผลตรวจซ้ าจะเปลี่ยนจาก “สรุปผลไม่ได้” เป็น “ผลลบ” 

หรือผลเป็น “สรุปผลไม่ได้” เหมือนเดิม  

• การตรวจซ้ าในกรณีผลตรวจครั้งแรกเป็น “บวก”  
• ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ แต่ไม่พบหลักฐานแสดงผลตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจากห้องปฏิบัติการที่ได้

มาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง หรือปรากฏอยู่ใน OPD card ของผู้รับบริการใน
สถานพยาบาลสระใคร  

• ผู้รับบริการที่ส่งต่อจากสถานบริการแห่งอื่น ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
• ผู้ที่ CD4 ไม่ลดลงในระยะ  5 ป ี
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การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารก 

• ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีแอนติบอดีต่อเอชไอวีของแม่
ส่งผ่านมาทางสายรกและอยู่ในร่างกายเด็กนานถึง 24 เดือน  
• ปัจจุบันห้องปฏิบัติการหลายแห่งใช้ชุดการตรวจที่มีทั้งแอนติเจนและ

แอนติบอดีซึ่งมีความไวมากขึ้น ท าให้บางครั้งเด็กที่ไม่ติดเชื้อที่อายุ 18-24 
เดือน บางรายอาจตรวจพบ anti-HIV : positive 
• เด็กอายุต่ ากว่า 12 เดือน ไม่ให้ใช้วิธีตรวจหา anti-HIV แตแ่นะน าให้ใช้การ

ตรวจหาเชื้อไวรัสหรือส่วนประกอบของไวรัส (PCR) 
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การดูแลรักษาผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอว ี

13 

When and what to start ART 
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เป้าหมายของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  
 

• เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้ต่ าที่สุด (< 50 copies/mL) 
และนานที่สุด  

• ท าให้ระดับ CD4 กลับสู่ระดับปกติมากที่สุด ท าให้ผู้ป่วยไม่เสี่ยงต่อโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี (AIDS- related 
illness) และลดโรคแทรกซ้อนที่ไม่สัมพันธ์กับต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
(Non AIDS-related illness)  

15 



• ต้องเตรียมผู้ติดเชื้อให้พร้อมกับการต้องรับประทานยาตลอดชีวิต 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญมาก 

• ผูต้ิดเชื้อเอชไอวีต้องทราบถึงความส าคัญของการมาติดตามการ
รักษาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
• กรณีที่เป็นเด็กจ าเป็นต้องคุยกับผู้ดูแลและผู้เก่ียวข้อง 
• ต้องค านึงถึงทางเลือกของผู้ป่วยในกรณีที่ไม่เลือกการกินยาเป็น

สิทธิของผู้ป่วย 

การเตรียมตัวผู้ติดเชื้อส าหรับการเริ่มยาต้านไวรัส 
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การซักประวัติก่อนเริ่มยาต้านไวรัส 
 

• ความเสี่ยงของการได้รับเชื้อดื้อยาผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือการใช้สารเสพติดทาง
หลอดเลือดด า 

• ประวัตโิรคร่วม 
• ประวัตเิกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอาหารเสริมหรือการรักษาทางเลือก ควรซักประวัติทุก

ครั้งที่มารับการรักษา 
• ประวัตยิาที่ใช้อยู่เป็นประจ า หรือยาที่ใช้ในการรักษาอยู่ รวมถึงการใช้สารเสพติด 
• ประวัตผิู้ดูแลผู้ให้การสนับสนุนในการกินยาเพ่ือประเมินความพร้อมของผู้ดูแล 
• ประวัตเิพ่ิมเติมในกรณีที่สงสัยการดื้อยามาก่อน ได้แก่ ประวัติการกินยาต้านไวรัสเดิม 

การได้ยาป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ประวัติการดื้อยาหรือผลการ
ตรวจการดื้อยา ความสม่ าเสมอในการกินยาระดับ CD4 ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงท่ีผ่าน
มา ประวัติการดื้อยา หรือผลการตรวจการดื้อยา 
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What to start :   

NNRTI:  
• NVP, EFV 
• ETR, RPV 

NRTI:  
• d4T, AZT 
• 3TC, FTC 
• TDF, TAF 
• ABC 

INI 
• RAL 
• EVG/c 
• DTG 

PI:  
• LPV/R, ATV/R 
• DRV/R 
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สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะน าเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก 

19 



ยาต้านไวรัสที่แนะน าให้ใชเ้ป็นสูตรแรกในประเทศไทยคือ NRTIs + NNRTIs 
ได้แก่ TDF/FTC/EFV เนื่องจากเป็นสูตรที่ได้ผลในการควบคุมไวรัสได้ดีมี
ผลข้างเคียงน้อย(CNS S/E , การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต)และใช้วันละ
ครั้ง 

What to Start : เริ่มยาอะไร 
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การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก  
Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission 

(PMTCT) 
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การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก 
กรณีที่ 1: หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสก่อนเริ่มตั้งครรภ์ 

ก่อนคลอด 
เริ่มยาทันทีโดยไม่ค านึงถึงระดับ 

CD4 

 
ระหว่างคลอด 

หลังคลอด 

แม ่ ทารก 

สูตรแรกที่แนะน า: 
TDF/FTC/EFV  
สูตรทางเลือก#: 
AZT + 3TC + LPV/r หรือ 
TDF+3TC+LPV/r  หรือ TDF/FTC+LPV/r 

ให้ยาชนิดเดิม + AZT 

300 mg ทุก 3 ชม. หรือ 

600 mg ครั้งเดียวจน

คลอดเสร็จ  (VL<50 

cpm งด AZT ได้) 

 

ให้ยาต่อ

หลังคลอด

ในหญิง 

ตั้งครรภ์ทุก

ราย 

AZT  syrup 4 mg/kg  

ทุก 12 ชม. นาน 4 สัปดาห์  

(เริ่มภายใน 1 ชม. หลังคลอดดีที่สุด) 

*หมายเหตุหากคลอดจากแม่ที่เสี่ยงสูง 

เด็กควรได้รับยา 3 ตัว(ที่ รพ.นค) 

•หากมีประวัติเสี่ยงดื้อยา แนะน าให้เริม่ด้วยสูตร ทางเลือก TDF/FTC (หรือ TDF+3TC) + LPV/r หรือ AZT + 3TC + 
LPV/r 
•เป้าหมายรับยา ARV ป้องกันแม่สู่ลูกเพื่อลด VL เร็วที่สุด เป้า VL น้อยกว่า 50 copies/ml ก่อนคลอด 1 เดือน 
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การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

กรณีที่ 2: หญิงตั้งครรภ์ที่เคยได้รับยาต้านไวรัสก่อนเริ่มตั้งครรภ์  

 
ก่อนคลอด 

 

 
ระหว่างคลอด 

หลังคลอด 

แม ่ ทารก 

สามารถใช้ยาสูตรเดิม
ต่อได้  
(โดยติดตามค านึงให้ใช้สูตร
ที่ท าให้ระดับ VL < 50 
copies/mL) 

ให้ยาชนิดเดิม + AZT 300 

mg ทุก 3 ชม. หรือ 600 mg 

ครั้งเดียวจนคลอดเสร็จ 
(VL<50 cpm งด AZT ได้) 

 

 

ให้ยาสูตรเดิมก่อนเปลี่ยน 

หรือปรับสูตรยาตามแนว

ทางการดูแลรักษาผู้ใหญ ่

AZT (syr) 4 mg/kg  

ทุก 12 ชม. นาน 4 สัปดาห์  

(เร่ิมภายใน 1 ชม.  

หลังคลอดดีที่สุด) 

*หมายเหตุหากคลอดจากแม่ที่เสีย่งสูง 

เด็กควรได้รับยา 3 ตัว 
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•ติดตาม VL เป้าหมาย VL น้อยกว่า 50 copies/ml ก่อนคลอด 1 เดือน 



แนวทางการวินิจฉัยและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
ในทารกความเสี่ยงต่างๆ 

ทารกทุกรายที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายควรได้รับ                                                           
การประเมินความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

ประเมินความเสี่ยง (VL, ประวัติมารดา) 

ความเสี่ยงทั่วไป 
Standard risk 

ความเสี่ยงสูง 
High risk 

• VL ใกล้คลอด>50 copies/mL 
• กรณีไม่มีผล VL ให้ใช้ประวัติแม่กินยาต้านไวรัส ≤12
สัปดาห์ก่อนคลอด หรือแม่กินยาไม่สม่ าเสมอ 

• AZT 4 สัปดาห์ 
• นัดตรวจ PCR 1,2-4 เดือน ตรวจ PCR แรกเกิดถ้าท า
ได้ 

• AZT+3TC+NVP 6 สัปดาห์  
• นัดตรวจ PCR ที่แรกเกิด, 1, 2 และ 4 เดือน 
  

ตรวจ anti HIV ที่อายุ 24 เดือนขึ้นไป 

• VL ใกล้คลอด ≤ 50 copies/mL 
• กรณีไม่มีผล VLให้ใช้ประวัติแม่ฝากครรภ์และได้รับยา
ต้านไวรัส  >12สัปดาห์ 
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การป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ี
(HIV Prevention) 
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Post-exposure prophylaxis 

PEP 



แนวปฏิบัติเมื่อบคุลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง ขณะท างาน 

ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือ body 
fluids ต าหรือบาด 

ไม่ต้องบีบเค้นบริเวณท่ีสัมผัส ล้างด้วยน้ าสะอาดหรือ
น้ าสบู่ เช็ดด้วย  70% alcohol หรือ betadine 
solution หรือ 5% chlorhexidinegluconate 

พิจารณาให้ oPEP โดยเลือกสูตร
ยาต้านไวรัสตามตารางท่ี 7-7 

Source มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ 
HIV หรือ เลือดหรือ body fluids ที่
สัมผัสน่าจะเป็นของผู้ติดเชื้อ HIV 

ไม่ต้องให ้oPEP และไม่ต้อง
ติดตามบุคลากรที่สัมผัส 

Source มีผล anti-HIV +ve และ
บุคลากรที่สัมผัสมีความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อ HIV 

Source มีผล anti-HIV -ve ไม่ทราบว่า Source ติดเชื้อ HIV หรือไม่ หรือ 
ไม่ทราบ Source 

เจาะเลือดบุคลากรเพ่ือตรวจ anti-
HIV ภายใน 24 ชม.หลังสัมผัส 

ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อขอทราบรายละเอียด 
source และตรวจ anti-HIV ของ source ในกรณีท่ียัง

ไม่ทราบสถานะ 

ประเมินความเสี่ยงและให้
ค าแนะน า 

ซักประวัติรายละเอียดของการสัมผัสและบันทึกหลักฐาน 

แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบ 

บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน้ าสะอาด
หรือ 0.9% NSS มากๆ 

 

ล้างตาด้วยน้ าสะอาดหรือ  
0.9% NSS มากๆ 

เลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้า
ปาก 

 

เลือดหรือสารคัดหลั่ง กระเด็น
เข้าตา 

เลือดหรือ body fluids กระเซ็นถูกผิวหนังที่ไม่
ปกต ิ

ไม่ใช่ ใช่ 
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oPEP 



ระดับของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี
และการแนะน า nPEP 

ลักษณะกิจกรรมตามระดับของ 
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี

1. ชนิดของการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 

 แนะน าให้ nPEP 
• การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและทางช่องคลอดทั้งเป็นฝ่าย
รับและฝ่ายรุกโดยไม่ใช้ถุงยางหรือถุงยางแตก รวมกรณีถูก
ข่มขืน และการมีเพศสัมพันธ์กับหญิง/ชายบริการทางเพศ การ
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น 

• การได้รับบาดเจ็บได้แก่ ถูกเข็มกลวงต านอกสถานพยาบาล 
หรือประสบอุบัติเหตุที่มีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มี
โอกาสแพร่เชื้อเอชไอวีสูง 

2. ชนิดของการสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าข้อ 1  

 พิจารณาให ้nPEP เป็นรายๆ ไป 
ปัจจัยท่ีเพิ่มความเสี่ยงและควรพิจารณาให ้nPEP ได้แก่ 

2.1 HIV-positive source และ  VL> 1,500 copies/mL 
2.2 ในกรณีมีเพศสัมพันธ์ทางปากเยื่อบุช่องปากมีรอยโรค

เป็นแผลหรือมีเหงือกอักเสบ 
2.3 มีการสัมผัสเลือดซึ่งมองเห็นได้ 
2.4 มีโรคที่ท าให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศหรือมี STI อื่นๆ 

• การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้องคชาตกับปากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับ
หรือฝ่ายรุกไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการหลั่งน้ าอสุจิ 

• การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากกับช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับ
หรือฝ่ายรุก 

• การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากกับทวารหนักไม่ว่าเป็นฝ่ายรับหรือ
ฝ่ายรุก 

ข้อพิจารณาในการให้ผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรแบ่งตามชนิดของการสัมผัส 
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nPEP 



ข้อพิจารณาในการให้ HIV nPEP แบ่งตามชนิดของการสัมผัส 

ระดับของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
และการแนะน า nPEP 

ลักษณะกิจกรรมตามระดับของ 
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 

3. ชนิดของการสัมผัสที่ไม่มีความเสี่ยง 

 ไม่ต้องให้ nPEP 
• การจูบแบบปิดปาก (อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เป็นการจูบแบบ
เปิดปากและมีแผลในปาก หรือมีเลือดออกจากเหงือก) 

• การสัมผัสปากต่อปากโดยไม่มีการบาดเจ็บต่อเยื่อบุ เช่น การกู้
ชีพโดยใช้ปากต่อปาก 

• การกัดหรือถูกคนกัดโดยไม่มีเลือดออก 
• การถูกเข็มต าหรือของมีคมบาดนอก 
สถานพยาบาลโดยเป็นเข็มตัน (เช่น เข็มที่ใช้สักผิวหนังหรือเข็ม
เจาะเลือดปลายนิ้วที่ใช้ตรวจน้ าตาลในเลือด) และ เข็มหรือของ
มีคมนั้นไม่ได้มีการสัมผัสเลือดใหม่ๆ  

• การช่วยผู้อื่นส าเร็จความใคร่โดยไม่มีการแตกของผิวหนัง หรือไม่
มีการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง 
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สูตรยาต้านไวรัสส าหรับ HIV oPEP และ HIV nPEP 
สูตรยาต้านเอชไอวี** หมายเหตุ 

สูตร
แนะน า 

TDF 300 มก. + 3TC 300 มก.
วันละครั้ง 

 + • RPV 25 มก. วันละครั้ง 
28 วัน 

ไม่มี CNS side effect ,ปรับยา
ตามไต 

สูตร 
ทางเลือก 

TDF 300 มก. + FTC 200 มก. 
วันละครั้ง 

 + • EFV 600 มก. วันละครั้ง 
(สูตร Teevir) 
28 วัน 
 

ห้ามใช ้EFV ร่วมกับยา กลุ่ม 
ergotamine เช่น cafergot และ
ต้องแนะน าไม่ให้ผู้สัมผัสเชื้อใช้ยา
หรือซื้อยาแก้ปวดไมเกรนเอง 

กรณ ี
Pt.ไต 

AZT 300 มก. ทุก 12 ชม. แทน TDF ในสูตรแนะน า หรือสูตรทางเลือก ในผู้ที่มี CrCl < 60 มล./นาท ี
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•1.) กรณีเริ่มยา HIV oPEP และ nPEP ประสานคลินิก ARV เพื่อเบิกยาและให้ค าแนะน าการใช้ยาการปฏิบัติตัว
และการตรวจติดตามผล 
•2.) ยาต้านเชื้อไวรัสส าหรับ HIV oPEP และ nPEP สามารถรับประทานได้ทันทีเมื่อแพทย์สั่งและปรบัใช้ยาตาม
เวลาหรือมื้ออาหารปกติได้ (ไม่ต้องเวลาเดียวกันกับที่เริ่มยา) 
•3.) กรณีนอกเวลาสามารถโทรประสานติดต่อก่อนเริ่มยา 
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ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ี
สูตรยาต้านไวรัส สูตร 1 โรงพยาบาลสระใคร ส าหรับ HIV 

oPEP และ nPEP  
Tenofovir 300 mg + Lamivudine 300 mg + Rilpivarine 25 mg วันละครั้ง 

28 วัน 
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ภาคผนวก 
ยา ขนาดยา/วนั วิธีการใชย้า หมายเหต ุ

EFAVIRENE 600 MG 

(EFV) 

600 MG 1 เม็ดทุก 24 ชัว่โมงเย็น เน่ืองจากมีผลตอ่ CNS แนะน า

ทานกอ่นนอน 

LAMIVUDINE 150 MG (3TC) 150 MG 1 เม็ดทุก 12 ชัว่โมง   

LAMIVUDINE 300 MG (3TC) 300 MG 1 เม็ดทุก 24 ช ัว่โมง   

LOPINAVIR/RITONAVIR 

200/50MG/TAB(LPV/ r) 

800/200MG 2 เม็ดทุก 12 ชัว่โมง ยาตา้นโครงการป้องกนัแมสู่ลู่ก

และผูป่้วยด้ือยา 

TENOFOVIR 300MG/TAB (TDF) 300MG 1 เม็ดทุก 24 ชัว่โมงเย็น ติดตาม Cr ทุก 6 เดือน 

ZIDOVUDINE 300 MG/CAP. (AZT) 300 MG 1 เม็ดทุก 12 ชัว่โมง   

ZILARVIR (AZT+3Tc) COMBINE 1 เม็ดทุก 12 ชัว่โมง ยาเฉพาะราย 

LOPINAVIR/RITONAVIR SOLUTION 

(LPV/ r) 

80/20MG/ML ขนาดยาตามพ้ืนท่ีผิว กุมารแพทยพิ์จารณาเร่ิมยา 

DIDANOSINE 200 mg (ddl) 200 mg ตามชว่งน ้าหนัก ส าหรับรับยาจากรพ.อ่ืน 

TENOFOVIR/EMTRICITABINE/EFAVIRENZ  

(TDF/FTC/EFV เม็ดรวม : Teevir®) 

300-200-600 mg 1 เม็ดทุก 24 ชัว่โมงเย็น ติดตาม Cr ทุก 6 เดือน 

RILPIVIRINE (RPV) 25 mg 1 เม็ดทุก 24 ชัว่โมงเย็น ใชก้รณีมีS/E EFV  



Thank you very much 
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