


สารบัญ

หนา้

แนวปฏิบัติการบริการเพื่อเริ่มยาต้านเอชไอวีทุกระดับ CD4 (โดยเร็ว)  1
การดูแลรักษาผู้ ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวี  2
การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำ หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  3
การเริ่มยาต้านเอชไอวี สำ หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  4
การเริ่มยาต้านเอชไอวี ในผู้ป่ว่ยที่มี โรคติดเชื้อฉวยโอกาส  5
การติดตามประเมินผลการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี 5
การเปลี่ยนสูตรยาต้านเอชไอวี ในรายที่ VL undetectable 5
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลว  6
ปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug-drug interaction) ที่สำ คัญ  7
การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 8
ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านเอชไอวี ในผู้ที่การทำ งานของไตบกพร่อง  9
ขนาดยาปกติและการปรับขนาดยาต้านเอชไอวี ในผู้ที่การทำ งานของตับบกพร่อง  10
การกินยาต้านเอชไอวีอย่างต่อเนื่องและสม่ำ เสมอ  11
Immune reconstitution inflammatory syndrome หรือ IRIS 11
การดูแลผู้ที่สงสัยว่าจะมีภาวะไตผิดปกติจากยา TDF  12
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไวรัสตับอักเสบบีร่วมด้วย (HBV/HIV co-infection)  13
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การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย (HCV/HIV Co-infection)  14
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความจำ เป็นต้องผ่าตัดรักษา  15
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและบุคคลข้ามเพศ 15
ขนาดฮอร์โมนที่แนะนำ และขนาดสูงสุดในกลุ่มคนข้ามเพศ  16
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการใช้สารเสพติด  17
การสร้างเสริมภูมิต้านทานด้วยวัคซีนในผู้ ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี  18
แนวทางการคัดกรองและรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี  19
การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ ในผู้ ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี  20
แนวทางการรักษาผู้ ใหญ่ที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  21
การติดตามผู้ติดเชื้อซิฟิลิส หลังรักษาซิฟิลิสครบ  22
แนวทางการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำ หรับผู้มีความเสี่ยง 22
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  23
การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเริ่ม HIV PrEP และการติดตามหลังกิน HIV PrEP  24
การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเริ่ม HIV PEP และการติดตามหลังกิน HIV PEP 24
สูตรยาต้านเอชไอวีสำ หรับ HIV oPEP และ HIV nPEP 24
แนวทางการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี : กรณีที่ ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องมาจากหลังคลอด  25
แนวทางการรักษาเด็กหรือทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี  26
ขนาดยาต้านเอชไอวีสำ หรับรักษาเด็ก  27 - 28
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การเริ่มยาต้านเอชไอวี ในผู้ป่วยที่มี โรคติดเชื้อฉวยโอกาส  29
การประเมินความถูกต้องและสม่ำ เสมอของการกินยาต้านเอชไอว ี 29
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากยาต้านเอชไอวี 29
การประเมินอาการและผลทางห้องปฏิบัติการหลังเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี  30
การปรับยาต้านเอชไอวี ในเด็กที่มีการตอบสนองต่อการรักษาดี  31
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลว  32
หลักการแปลผลการดื้อต่อยาต้านเอชไอวี โดยแบ่งตามกลุ่มยาต้านเอชไอวี  33
การเลือกสูตรยาต้านเอชไอวี ในเด็กที่มีการรักษาล้มเหลว 33
การเลือกสูตรยาต้านเอชไอวี ในเด็กที่มีการรักษาล้มเหลว  34
การติดตามการรักษาหลังเปลี่ยนยาต้านเอชไอวีเป็นยาสูตรใหม่ 34
การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีแบบเป็นองค์รวม และ Adherence ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด 34
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี  35
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี  36
แนวทางการคัดกรองและรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กหรือทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี  37
การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี  38
แนวทางการดำ เนินงานป้องกันการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำ หรับประเทศไทย 2563/2564 39 - 40 
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