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(1 มกราคม 2544 – 31 ธนัวาคม 2552) 

นิรมล  ปญัสวุรรณ   ส านกัระบาดวทิยา 
 

บทน า 
 

 การแพรร่ะบาดของโรคเอดสใ์นประเทศไทยเริม่เขา้สู่สถาบนัครอบครวั ในปี พ.ศ. 2532 เริม่
มกีารรายงานผู้ป่วยเอดส์ในเดก็รายแรกที่เกดิจากแม่ที่ตดิเชื้อเอ็ชไอว ีและจากขอ้มูลการเฝ้าระวงั
การตดิเชื้อเอ็ชไอวเีฉพาะพื้นที่ พบว่า เริม่ตรวจพบการติดเชื้อเอ็ชไอวใีนกลุ่มหญงิตัง้ครรภ์อย่าง
ชดัเจนใน ปี พ.ศ. 2534 ความชุกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและเพิม่ขึน้สูงสุดถงึ รอ้ยละ 2.29 ในปี พ.ศ. 
2538 หลงัจากนัน้มแีนวโน้มลดลงจนถงึปจัจุบนัความชุกของการตดิเชื้อเอ็ชไอวใีนหญงิตัง้ครรภ์
ลดลงเหลอื รอ้ยละ 0.87(1)  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยัได้ ด าเนินงานการป้องกนัการ
ถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากแม่สู่ลูกโดยด าเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ ซึ่งปจัจุบันมี
โรงพยาบาล จ านวน 900 แห่งที่ให้บรกิาร โดยได้เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมี
กจิกรรมหลกั 4 กจิกรรมไดแ้ก่ การใหก้ารค าปรกึษาแก่หญงิตัง้ครรภ ์ใหก้ารตรวจหาการตดิเชือ้เอช็
ไอวใีนหญงิตัง้ครรภ์โดยความสมคัรใจ การให้ยาเอแซดทรีะยะสัน้ในแม่ที่ตดิเชื้อเอ็ชไอวแีละเดก็ที่
คลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีและการใหน้มผสมแทนนมมารดาเป็นเวลา 12 เดอืน(2)  ในปี พ.ศ. 2547 
ไดม้กีารปรบัเปลีย่นสูตรยาต้านไวรสัเป็นเริม่ใหย้า AZT เมื่อตัง้ครรภ ์28 สปัดาห ์และ NVP 1 ครัง้
เมื่อมาคลอด และยาน ้า AZT 1 หรอื 6 สปัดาห์ แก่ทารกที่เกดิจากแม่ติดเชื้อ เอ็ชไอวี  เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการลดอตัราการถ่ายทอดเชือ้จากแมสู่่ลกู และในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้พิม่การใหย้าต้าน
ไวรสัสตูร HAART เช่น GPOvir® หรอื GPOvir-Z®   ในกรณีทีห่ญงิตัง้ครรภม์ขีอ้บ่งชีท้ีต่้องใชย้าต้าน
ไวรสัเพื่อการรกัษาโรคเอดส์ นโยบายปจัจุบนัจงึยงัคงมอีงค์ประกอบหลัก 4 กิจกรรมดงักล่าว 
รว่มกบัเพิม่การใหย้า AZT+3TC ต่ออกี 7 วนัแก่มารดาหลงัคลอดทีไ่ดร้บัยา NVP ในช่วงคลอด เพื่อ
ป้องกนัการเกดิเชือ้เอช็ไอว ีดือ้ยา NVP ซึง่เป็นไปตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก  (3) (WHO) 
นอกจากนัน้มารดาและครอบครวัที่ติดเชื้อ เอ็ชไอวี ต้องถูกส่งต่อบรกิารการดูแลรกัษาเอ็ชไอว ี
ต่อเนื่องต่อไป (4) 

ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั ส านักโรคเอดส ์วณั
โรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ และศูนยค์วามร่วมมอืไทย – สหรฐั ด้านสาธารณสุข มกีาร
พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคขึน้มา เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว โดย
ระบบเฝ้าระวังน้ีจะเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคญั ในการติดตามการด าเนินงานและประเมนิผลการ
ด าเนินงาน การใชย้าต้านไวรสั AZT ในหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้เอช็ไอวี ทีจ่งัหวดัสามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัท าโครงการศกึษาน าร่องเพื่อการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเดก็ที่คลอดจาก
แม่ตดิเชื้อเอ็ชไอว ีในพื้นที่ 4 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย สงขลา อุบลราชธานี และเพชรบุร ี
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2546 มกีารจดัตัง้ระบบเฝ้าระวงับูรณาการกบัระบบการตดิตามเดก็ 
ของกรมอนามยั ในจงัหวดัหนองคาย และแพร่ และขยายพื้นที่การเฝ้าระวงัเดก็ที่คลอดจากแม่ติด



 

เชือ้เอช็ไอวเีพิม่อกี 8 จงัหวดัเพื่อใหเ้ป็นตวัแทนเขตๆละ  1 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัจนัทบุร ีนครนายก 
ชยัภูม ินราธวิาส พระนครศรอียุธยา บุรรีมัย ์นครศรธีรรมราช และสุโขทยั ปี 2549 มถ่ีายทอดองค์
ความรู้ในการด าเนินงานเฝ้าระวงัเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวมีจีงัหวดัที่สนใจร่วมเข้าเป็น
หน่วยเฝ้าระวงัอีก 2 จงัหวดัคอืกรุงเทพมหานคร และปตัตานี รวมพื้นที่การเฝ้าระวงัฯทัง้หมด 
จ านวน 16 แห่ง 

การเฝ้าระวงัเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอว ีเป็นกระบวนการค้นหาปญัหาและติดตาม
ผลกระทบของการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแม่สู่ลูก อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อทราบอตัราการตดิเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู ตามลกัษณะของบุคคล เวลา สถานที ่และตดิตามการ
เขา้ถงึบรกิารและการใช้บรกิารในโครงการใช้ยาต้านไวรสัในหญงิตัง้ครรภ์  เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อ
เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู  
 
วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบของการเฝ้าระวงัเป็น hospital base surveillance โดยอาศยัการจดทะเบยีนเดก็ทุก
คนทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอวแีละตดิตามเดก็ดงักล่าวเป็นเวลา 2 ปี เพื่อทราบสถานภาพการตดิ
เชือ้ในเดก็  

ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กทุกคนที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลทุกแห่งใน 6 จงัหวดั
ไดแ้ก่จงัหวดัเชยีงราย สงขลา อุบลราชธานี เพชรบุร ีหนองคาย และแพร ่ 

เด็กทุกคนที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอว ีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถงึ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดัจนัทบุร ีชยัภูม ิ
อยธุยา นราธวิาส นครนายก บุรรีมัย ์นครศรธีรรมราช และสุโขทยั 

 เดก็ทุกคนที่คลอดจากแม่ตดิเชื้อเอ็ชไอว ีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลทุกแห่งใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
กรงุเทพมหานคร และปตัตานี 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ แบบรายงานการเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็
ไอว ี(แบบรายงาน 506/1ก) ทะเบยีนเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็ไอวี (E0/506/1ก) และฐานขอ้มลู
เดก็ที่คลอดจากแม่ตดิเชื้อเอ็ชไอว ีในระดบัจงัหวดั วเิคราะห์ขอ้มูลโดย โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบั
ระบบเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีโปรแกรม Epi info ค านวณค่าสถติ ิรอ้ยละ  

 

ผลการเฝ้าระวงั 
จากการเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็ไอว ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 พบว่า มเีดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาล
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้สิ้น 8,883 ราย ซึง่เป็นการรายงานจากโรงพยาบาลทัง้หมด 
220 แห่ง  



 

แมท่ีต่ดิเชือ้เอช็ไอวจี านวน 8,883 รายนัน้ เป็นแม่ทีฝ่ากครรภ ์8,171 ราย ไม่ฝากครรภ ์652 
ราย และไม่ทราบประวตักิารฝากครรภ ์60 ราย ส าหรบัแม่ที่มาฝากครรภน์ัน้เป็นแม่ทีท่ราบผลการ
ตดิเชือ้เอช็ไอวเีมือ่มาฝากครรภ ์จ านวน 5,647 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 69.1  รองลงมาคอื ก่อนตัง้ครรภ ์
จ านวน 1,969 ราย รอ้ยละ 24.1  ขณะมาคลอด  จ านวน 275 ราย  รอ้ยละ 3.3  และหลงัคลอด 
จ านวน 187 ราย รอ้ยละ 2.2 ตามล าดบั แม่ทีไ่ม่มกีารฝากครรภส์่วนใหญ่จะทราบผลการตดิเชือ้เอช็
ไอวขีณะมาคลอด รอ้ยละ 36.6 (ตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ระยะเวลาทีท่ราบผลการตดิเชือ้เอช็ไอวขีองแม่ จากการเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจาก

แมต่ดิเชือ้เอช้ไอว ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม 2552 
 

ระยะเวลาท่ีทราบผลการติดเช้ือเอช็ไอวี 
แม่ท่ีติดเช้ือเอช็ไอวี 

จ านวน ร้อยละ 
แม่มีการฝากครรภ ์                                    8,171 92.0 
   เมือ่มาฝากครรภ ์ 1,969 24.1 
   ก่อนตัง้ครรภ ์ 5,589 68.4 
   ขณะมาคลอด 275 3.3 
   หลงัคลอด 187 2.2 
   ไมท่ราบ 93 1.1 
แม่ไม่ฝากครรภ ์                                         652 7.4 
   ก่อนตัง้ครรภ ์ 179 27.4 
   ขณะมาคลอด 239 36.6 
   หลงัคลอด 200 30.6 
   ไมท่ราบ 20 3.0 
ไม่ทราบประวติัการฝากครรภ ์ 60 0.7 

 
แม่ทีค่ลอดทัง้หมด 8,883 ราย ส่วนใหญ่คลอดทางช่องคลอด 7,165 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

80.6 รองลงมา คอื ผ่าตดัทางหน้าทอ้ง 1,560 ราย รอ้ยละ 17.5  
การได้รบันมแม่ขณะอยู่โรงพยาบาล ไม่ได้รบันมแม่ จ านวน 8,477 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 

95.4 ไดร้บันมแม ่จ านวน 188 ราย รอ้ยละ 2.1 (ตารางที ่2 ) 
 
 
 



 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละวิธีการคลอดและการได้รบันมแม่ของทารกขณะอยู่ใน
โรงพยาบาล ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม 2552 

 
วิ ธีการคลอด/การได้ร ับนมแม่ของ
ทารกขณะอยู่ในโรงพยาบาล 

เดก็ท่ีคลอดจากแม่ติดเช้ือเอช็ไอวี 
จ านวน ร้อยละ 

วธิกีารคลอด 
 ทางช่องคลอด 
 ผ่าตดัทางหน้าทอ้ง 

 
7,165 
1,560 

 
80.6 
17.5 

การไดร้บันมแมข่ณะอยูโ่รงพยาบาล 
 ไดร้บั 
 ไมไ่ดร้บั 

 
188 

8,477 

 
2.1 
95.4 

 
 

การไดร้บัยาต้านไวรสัในกลุ่มแม่ทีม่าฝากครรภ ์พบว่า ไดร้บัยาต้านไวรสัทัง้ 3 ระยะ ไดแ้ก่
ขณะแมต่ัง้ครรภ ์ขณะคลอด และในเดก็แรกเกดิ จ านวน 6,290 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.9 ของแม่ตดิ
เชือ้เอช็ไอวทีีม่าฝากครรภ ์ส าหรบักลุ่มแมท่ีไ่มม่กีารฝากครรภ ์การไดร้บัยาต้านไวรสัส่วนใหญ่พบว่า 
ทารกไดร้บัยาต้านไวรสัขณะแรกเกดิ รอ้ยละ 55.9 รองลงมาคอื แม่ไดร้บัขณะคลอดและทารกไดร้บั
ขณะแรกเกดิ รอ้ยละ 31.5 และไมไ่ดร้บัยาตา้นไวรสัใดๆ รอ้ยละ 3.4 (ตารางที ่3) 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและรอ้ยละช่วงเวลาการไดร้บัยาตา้นไวรสั จ าแนกตามรายจงัหวดั จากการเฝ้า
ระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

 
การได้รบัยาต้านไวรสั แม่ท่ีติดเช้ือเอช็ไอวี 
แม่มีการฝากครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์คลอด และแรกเกดิ 6,290 76.9 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์และแรกเกดิ 517 6.3 
  ขณะแมค่ลอด และแรกเกดิ 560 6.8 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์และคลอด 16 0.2 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์ 23 0.3 
  ขณะแมค่ลอด 3 0.03 
  แรกเกดิ 539 6.5 
  ไมไ่ดร้บัยาต้านไวรสั 78 0.9 
  ไมท่ราบ 145 1.7 



 

ตารางท่ี 3  จ านวนและรอ้ยละช่วงเวลาการไดร้บัยาต้านไวรสั จ าแนกตามรายจงัหวดั จากการเฝ้าระวงัเดก็ที่
คลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 (ต่อ) 
 
การได้รบัยาต้านไวรสั แม่ท่ีติดเช้ือเอช็ไอวี 
แม่ไม่มีการฝากครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์คลอด และแรกเกดิ 33 5.0 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์และแรกเกดิ 11 0.2 
  ขณะแมค่ลอด และแรกเกดิ 206 31.5 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์และคลอด - - 
  ขณะแมต่ัง้ครรภ ์ - - 
  ขณะแมค่ลอด 3 0.4 
  แรกเกดิ 365 55.9 
  ไมไ่ดร้บัยาต้านไวรสั 22 3.4 
  ไมท่ราบ 12 1.8 

 
จากการตดิตามเพื่อทราบสถานภาพการตดิเชื้อเอ็ชไอวใีนเดก็ที่มอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 

18 เดอืน จ านวน 7,836 ราย มรีายงานการสรปุสถานถาพการตดิเชือ้เอช็ไอว ีจ านวน 6,353 ราย  
ในเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็ไอวอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 18 เดอืน ทีม่รีายงานการสรุป

สถานภาพการตดิเชือ้ จ านวน 6,353 รายนัน้ สามารถสรุปสถานภาพการตดิเชือ้เอช็ไอวไีด้ทัง้หมด 
5,244 ราย  โดยไม่ตดิเชือ้  4,974 ราย รอ้ยละ 94.8  ตดิเชือ้ 270 ราย รอ้ยละ 5.2 ไม่สามารถสรุป
การสถานภาพการตดิเชือ้ได ้จ านวน 1,109 ราย เนื่องจากตดิตามไม่ได ้ 997 ราย และเสยีชวีติก่อน
การวนิิจฉยั 112 ราย (ตารางที ่4) 

 
   



      ตารางท่ี 4 สถานภาพการตดิเชือ้เอช็ไอวขีองเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีจากการเฝ้าระวงัเดก็ที ่
คลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
การสรุปสถานภาพการตดิเชือ้ของเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิ
เชือ้เอช็ไอว ี

เดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี
จ านวน รอ้ยละ 

เดก็อายมุากกว่า หรอืเท่ากบั 18 เดอืน 
 เดก็ทีย่งัไมไ่ดร้บัรายงานส่วนที ่2* 
 เดก็ทีม่รีายงานส่วนที ่2 

7,836 
1,483 
6,353 

 
18.9 
81.1 

เดก็ทีส่ามารถสรปุสถานภาพของการตดิเชือ้เอช็ไอวไีด้ 
 ไมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี
 ตดิเชือ้เอช็ไอว ี

5,244 
4,974 
270 

 
94.8 
5.2 

เดก็ทีไ่มส่ามารถสรุปสถานภาพของการตดิเชือ้เอช็ไอวไีด้ 
 ตดิตามไมไ่ด ้
 เดก็เสยีชวีติก่อนใหก้ารวนิิจฉยั 

1,109 
997 
112 

 
89.9 
10.1 

 
*รายงานสว่นที ่2 คอื เดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็ไอวทีีส่ามารถสรุปสถานภาพการตดิเชือ้เอช็ไอวไีด้เมื่อ 
มผีลการตรวจวนิจิฉยัหาการตดิเชือ้เอช็ไอวดีว้ยวธิ ีPCR เมื่ออายุ 2, 4, และ 6 เดอืน และ Antibody เมื่อ 
อายุ 12 และ 18 เดอืน 

 

 
ในปี พ.ศ. 2552 จ านวนเดก็ทีส่ามารถสรปุสถานภาพการตดิเชือ้เอช็ไอวไีดท้ัง้หมด จ านวน 

5,244 ราย ตดิเชือ้เอช็ไอว ี270 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 เมือ่จ าแนกอตัราการตดิเชือ้เอช็ไอวตีามการไดร้บั
ยาตา้นไวรสั พบว่า การไดร้บัยา AZT ครบทัง้ 3 ระยะ คอื ขณะตัง้ครรภ ์ ขณะรอคลอด และแรกเกดิ 
อตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 6.1 การไดร้บัยา ขณะตัง้ครรภแ์ละแรกเกดิ อตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 5.0 และ
การไดร้บัยาขณะรอคลอดและแรกเกดิ อตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 12.8 ส่วนการไดร้บัยา AZT รว่มกบัยา
ตา้นไวรสัอื่น พบอตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 3.3 และไม่ไดร้บัยาตา้นไวรสัใด ๆ อตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 
21.3 (ตารางที ่5) 

 
 
  
 
 
 



 

ตารางท่ี 5 อตัราการตดิเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู จ าแนกตามมาตรการป้องกนัรายจงัหวดัจากการเฝ้าระวงัเดก็ที ่
                 คลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 

การได้รบัยาต้านไวรสั 
รวม 

เกิด ติดเช้ือ ร้อยละ 
จ านวนเดก็ท่ีสามารถสรปุ
สถานภาพการติดเช้ือเอช็ไอวีได้ 

5,244 270 5.2 

ไดร้บั  AZT เท่านัน้ 1,798 145 8.1 
ขณะตัง้ครรภ ์รอคลอด แรกเกดิ 1,139 69 6.1 
ขณะตัง้ครรภ ์และแรกเกดิ 160 8 5.0 
ขณะรอคลอด และแรกเกดิ 148 19 12.8 
ขณะตัง้ครรภ ์และรอคลอด 1 1 100.0 
ขณะตัง้ครรภเ์ท่านัน้ 9 0 0 
ขณะรอคลอดเท่านัน้ 2 1 50.0 
แรกเกดิเท่านัน้ 285 41 14.4 
ไดร้บั AZT รว่มกบัยาตา้นไวรสัอื่น 3,372 111 3.3 
ไดร้บัยาต้านไวรสัอื่นอย่างเดยีว 0 0 0 
ไมไ่ดร้บัยาตา้นไวรสั 47 10 21.3 
 

 จากการด าเนินงานเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอ็ชไอวตีัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถงึ ปี พ.ศ. 
2551 อตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแม่สู่ลูกมแีนวโน้มลดลงจาก รอ้ยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2544 ลดลง
เหลอื รอ้ยละ 3.2 ใน ปี พ.ศ. 2551  
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Definitive diagnosis

 
รปูที ่1 อตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู จากการเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี
จ าแนกรายปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2544 - 2551 

AZT mono 
HAART for CD4<200 
AZT/NVP for CD4> 200 
 



 

สรปุและอภิปรายผล 
จากการเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี พบว่า ในจ านวนแมท่ีต่ดิเชือ้เอช็ไอวมีา

คลอด 8,883 รายนัน้ ยงัคงมหีญงิทีไ่มฝ่ากครรภ ์ รอ้ยละ 7.4 และมเีดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอวี
ไดร้บันมแม่ขณะพกัหลงัคลอดในโรงพยาบาลถงึ รอ้ยละ 2.2 เนื่องจากการทราบผลการตดิเชือ้เอช็ไอวี
หลงัคลอดของแมท่ีไ่มฝ่ากครรภถ์งึ รอ้ยละ 30.6 ส าหรบัหญงิทีม่าฝากครรภไ์ดร้บัยาตา้นไวรสั AZT เป็น
ส่วนใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 89.4 ช่วงเวลาในการไดร้บัยาครบทัง้ 3 ระยะ ไดแ้ก่ ในขณะตัง้ครรภ ์รอคลอด 
และทารกแรกเกดิ รอ้ยละ 76.9 ในหญงิทีไ่มฝ่ากครรภก์ารไดร้บัยาตา้นไวรสั AZT ไดเ้ฉพาะในเดก็แรก
เกดิเป็นส่วนใหญ่ รอ้ยละ 55.9 การใหค้ าปรกึษาในหญงิตัง้ครรภเ์ป็นกระบวนการส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้เอช็ไอว ี และสนบัสนุนใหร้บัการตรวจหาเชือ้เอช็ไอว ี
รวมทัง้แจง้ใหท้ราบเกี่ยวกบัมาตรการการใหย้า เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู และสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ ใหเ้หน็ความส าคญัของการกนิยาใหไ้ดร้บัประสทิธภิาพสงูสุด  

เดก็อายมุากกว่าหรอืเท่ากบั 18 เดอืน 7,836 ราย มรีายงานส่วนที ่ 2 จ านวน 6,353 ราย 
สามารถสรุปสถานภาพการตดิเชือ้เอช็ไอวไีด ้ 5,244 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 82.5 มเีดก็ทีไ่มส่ามารถสรปุ
สถานภาพการตดิเชือ้ไดถ้งึ รอ้ยละ 17.4 โดยส่วนใหญ่จะตดิตามไมไ่ด ้ รอ้ยละ 89.9  ความสามารถใน
การสรุปการวนิิจฉยัในเดก็ใหไ้ดเ้รว็ทีสุ่ดมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อจ านวนเดก็ทีจ่ะสามารถใหก้ารสรปุการ
วนิิจฉยัได ้ เนื่องจากระยะเวลาในการตดิตามเดก็มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนเดก็ทีส่ามารถตดิตามมาตรวจ
เลอืดได ้ ยิง่ระยะเวลาทีจ่ะตดิตามเดก็ยาวออกไปจะมเีดก็ทีย่งัคงมาตดิตามทีโ่รงพยาบาลลดลง จาก
การศกึษาการมาโรงพยาบาลตามนดัของเดก็ทีค่ลอดจากแมต่ดิเชือ้เอช็ไอว ี พบว่า เดก็ทีม่อีาย ุ 6 เดอืน 
ยงัคงตดิต่อกบัโรงพยาบาลประมาณ รอ้ยละ 93 เดก็ทีอ่าย ุ 12 เดอืน ยงัคงมาตดิต่อกบัโรงพยาบาล
ประมาณ รอ้ยละ 83 และเดก็ทีม่อีาย ุ18 เดอืน ทีย่งัคงมาตดิต่อกบัโรงพยาบาลมเีพยีง รอ้ยละ 60 (5) 

เดก็ทีส่ามารถสรปุสถานภาพการตดิเชือ้ได ้ จ านวน 5,244 ราย พบอตัราการตดิเชือ้ 270 ราย 
อตัราการถ่ายทอดเชือ้ เท่ากบั 5.2 ปจัจบุนัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้เอช็ไอวใีนเดก็ทารกสามารถตรวจดว้ย 
PCR ไดใ้นช่วงเดก็มอีาย ุ 4 – 6 สปัดาห์(6) ซึง่ถา้สามารถตดิตามเดก็เพื่อมาตรวจเลอืดไดใ้นช่วงอายทุี่
เดก็มารบับรกิารขัน้พืน้ฐาน เช่น การรบัวคัซนี การรบันมผสมแทนนมมารดา ไดจ้ะท าใหท้ราบอตัราการ
ถ่ายทอดเชือ้ทีแ่ทจ้รงิได้ 

เมือ่จ าแนกตามการไดร้บัยาตา้นไวรสั พบว่า การไดร้บัยาตา้นไวรสั AZT อยา่งเดยีวครบทัง้ 3 
ระยะไดแ้ก่ ขณะตัง้ครรภ ์ขณะรอคลอด และเดก็แรกเกดิ พบอตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอว ี6.1 และการ
ไดร้บัยาตา้นไวรสั AZT รว่มกบัยาต้านไวรสัอื่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นยาเนวริาพนี (NVP) พบอตัราการ
ถ่ายทอดเชือ้ 3.3 มคีวามครอบคลุมลดลงจาก รอ้ยละ 83.0 เหลอืเพยีง รอ้ยละ 64.3 ของแมท่ีต่ดิเชือ้เอช็
ไอวแีละเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้เอช็ไอว ีอาจเน่ืองมาจากการปรบันโยบายการป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้
เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกูโดยการเพิม่ AZT+3TC นาน 7 วนัหลงัคลอดเพื่อลดการดือ้ยา NVP และการใหย้า
สตูร HAART ในหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้เอช็ไอวทีีม่คี่า CD4 ต ่ากว่า 200 cell/cu.mm หรอื มอีาการ  



 

อตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกูมแีนวโน้มลดลงตามแนวทางการด าเนินการป้องกนั
การถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู ในปี 2544 อตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีากแมสู่่ลกู รอ้ยละ 8.7 
โดยหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้ไดร้บัยา AZT เพยีงตวัเดยีว ปี 2547 มกีารปรบันโยบายเพิม่การใหย้า NVP 
อตัราการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวลีดลงเหลอื รอ้ยละ 4.1 และในปี 2549 มกีารปรบัเปลีย่นนโยบายโดยการ
ใหย้าสตูร HAART ในหญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้เอช็ไอวทีีม่คี่า CD4 ต ่ากว่า 200 cell/cu.mm หรอื มอีาการ 
อตัราการถ่ายทอดเชือ้จากแมสู่่ลกูลดลงเหลอื รอ้ยละ 3.2  
 
ข้อเสนอแนะ 

หญงิตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้เอช็ไอว ีประมาณ รอ้ยละ 8 ทีม่าฝากครรภช์า้ หรอืไม่ฝากครรภ ์จงึไม่ได้
รบัยาตา้นไวรสัขณะตัง้ครรภ ์และการไดร้บัยาต้านไวรสัไม่ครบในขณะตัง้ครรภ ์รอคลอด และทารกแรก
เกดิ รอ้ยละ 21.3 ของหญงิตดิเชือ้เอช็ไอวทีีม่าคลอดทัง้หมด ซึง่จะมผีลต่อการถ่ายทอดเชือ้เอช็ไอวจีาก
แมไ่ปสู่ลกูได ้ 

การวนิิจฉัยการตดิเชือ้ เอช็ไอว ีในเดก็ยงัไม่ครอบคลุม ประมาณ รอ้ยละ 33 เนื่องจากเดก็ขาด
การตดิตาม เสยีชวีติ หรอืการส่งรายงานล่าชา้ ซึง่อาจท าให้การคาดประมาณอตัราการตดิเชื้อจากแม่สู่
ลูกคลาดเคลื่อน จงึควรมกีารตดิตามเดก็ให้มคีวามครอบคลุมมากขึน้ ซงึในปจัจุบนัเดก็ทุกคนที่คลอด
จากแม่ที่ตดิเชือ้เอช็ไอวสีามารถตรวจหาการตดิเชือ้เอช็ไอวดีว้ยวธิ ีPCR ได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่
ประเทศ โดยการสนบัสนุนงบประมาณของส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

ควรมกีารวเิคราะหข์อ้มลูและใชข้อ้มลูเพื่อพฒันาคุณภาพบรกิาร และทบทวนการดูแลมารดาและ
ทารก การเขยีนบตัรรายงาน โดยศกึษาจากคู่มอืการด าเนินงานระบบเฝ้าระวงัเดก็ทีค่ลอดจากแม่ตดิเชือ้
เอ็ชไอวี หรอืสอบถามผู้รบัผิดชอบจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ควรมกีารให้ค าปรกึษาในหญิง
ตัง้ครรภ์ที่ตดิเชื้อเอ็ชไอว ีเพื่อการเขา้ถงึบรกิารการป้องกนัการตดิเชื้อเอ็ชไอวจีากแม่สู่ลูก และการให้
การปรกึษาเรื่องการใช้นมผสมเลี้ยงทารกแทนนมมารดา และการตรวจเลือดในเด็กทารกเพื่อสรุป
สถานภาพการตดิเชือ้  
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