ผลการเฝ้ าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี ใน 16 จังหวัด
(1 มกราคม 2544 – 31 ธันวาคม 2552)
นิรมล ปญั สุวรรณ

สานักระบาดวิทยา

บทนา
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยเริม่ เข้าสู่สถาบันครอบครัว ในปี พ.ศ. 2532 เริม่
มีการรายงานผู้ป่วยเอดส์ในเด็กรายแรกที่เกิดจากแม่ท่ตี ดิ เชื้อเอ็ชไอวี และจากข้อมูลการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อเอ็ชไอวีเฉพาะพื้นที่ พบว่า เริม่ ตรวจพบการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์อย่าง
ชัดเจนใน ปี พ.ศ. 2534 ความชุกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและเพิม่ ขึน้ สูงสุดถึง ร้อยละ 2.29 ในปี พ.ศ.
2538 หลังจากนัน้ มีแนวโน้ มลดลงจนถึงปจั จุบนั ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตัง้ ครรภ์
ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.87(1) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้ ดาเนินงานการป้องกันการ
ถ่ า ยทอดเชื้อ เอ็ ช ไอวีจ ากแม่ สู่ ลู ก โดยด าเนิ น การครอบคลุ ม ทุ ก พื้น ที่ท ัว่ ประเทศ ซึ่ง ป จั จุ บ ัน มี
โรงพยาบาล จ านวน 900 แห่ งที่ใ ห้บริการ โดยได้เ ริม่ ดาเนิ นการมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544 โดยมี
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมได้แก่ การให้การคาปรึกษาแก่หญิงตัง้ ครรภ์ ให้การตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ช
ไอวีในหญิงตัง้ ครรภ์โดยความสมัครใจ การให้ยาเอแซดทีระยะสัน้ ในแม่ท่ตี ดิ เชื้อเอ็ชไอวีและเด็กที่
คลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี และการให้นมผสมแทนนมมารดาเป็นเวลา 12 เดือน(2) ในปี พ.ศ. 2547
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นสูตรยาต้านไวรัสเป็ นเริม่ ให้ยา AZT เมื่อตัง้ ครรภ์ 28 สัปดาห์ และ NVP 1 ครัง้
เมื่อมาคลอด และยาน้ า AZT 1 หรือ 6 สัปดาห์ แก่ทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอ็ชไอวี เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการลดอัตราการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่ส่ลู กู และในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิม่ การให้ยาต้าน
ไวรัสสูตร HAART เช่น GPOvir® หรือ GPOvir-Z® ในกรณีทห่ี ญิงตัง้ ครรภ์มขี อ้ บ่งชีท้ ต่ี ้องใช้ยาต้าน
ไวรัส เพื่อ การรัก ษาโรคเอดส์ นโยบายปจั จุ บนั จึง ยัง คงมีอ งค์ป ระกอบหลัก 4 กิจกรรมดังกล่ า ว
ร่วมกับเพิม่ การให้ยา AZT+3TC ต่ออีก 7 วันแก่มารดาหลังคลอดทีไ่ ด้รบั ยา NVP ในช่วงคลอด เพื่อ
ป้องกันการเกิดเชือ้ เอ็ชไอวี ดือ้ ยา NVP ซึง่ เป็ นไปตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก (3) (WHO)
นอกจากนัน้ มารดาและครอบครัว ที่ติดเชื้อ เอ็ชไอวี ต้อ งถู ก ส่ งต่ อ บริการการดูแลรักษาเอ็ชไอวี
ต่อเนื่องต่อไป (4)
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สานักโรคเอดส์ วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข มีการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคขึน้ มา เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดย
ระบบเฝ้ า ระวัง นี้ จ ะเป็ นแหล่ ง ความรู้ท่สี าคัญ ในการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลการ
ดาเนินงาน การใช้ยาต้านไวรัส AZT ในหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ทีจ่ งั หวัดสามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาโครงการศึกษานาร่ องเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจาก
แม่ตดิ เชื้อเอ็ชไอวี ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย สงขลา อุบลราชธานี และเพชรบุร ี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2546 มีการจัดตัง้ ระบบเฝ้าระวังบูรณาการกับระบบการติดตามเด็ก
ของกรมอนามัย ในจังหวัดหนองคาย และแพร่ และขยายพื้นที่การเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติด

เชือ้ เอ็ชไอวีเพิม่ อีก 8 จังหวัดเพื่อให้เป็นตัวแทนเขตๆละ 1 จังหวัด ได้แก่จงั หวัดจันทบุร ี นครนายก
ชัยภูม ิ นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา บุรรี มั ย์ นครศรีธรรมราช และสุโขทัย ปี 2549 มีถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการดาเนินงานเฝ้าระวัง เด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวีมจี งั หวัดที่สนใจร่ว มเข้าเป็ น
หน่ วยเฝ้าระวังอีก 2 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร และปตั ตานี รวมพื้นที่การเฝ้าระวังฯทัง้ หมด
จานวน 16 แห่ง
การเฝ้าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี เป็ นกระบวนการค้นหาปญั หาและติดตาม
ผลกระทบของการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู ูก อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบอัตราการติดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู ตามลักษณะของบุคคล เวลา สถานที่ และติดตามการ
เข้าถึงบริการและการใช้บริการในโครงการใช้ยาต้านไวรัสในหญิงตัง้ ครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู
วิ ธีการเฝ้ าระวัง
รูปแบบของการเฝ้าระวังเป็ น hospital base surveillance โดยอาศัยการจดทะเบียนเด็กทุก
คนทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวีและติดตามเด็กดังกล่าวเป็ นเวลา 2 ปี เพื่อทราบสถานภาพการติด
เชือ้ ในเด็ก
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายคือ เด็ก ทุ ก คนที่ค ลอดจากแม่ติด เชื้อ เอ็ช ไอวี ระหว่ า งวัน ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลทุกแห่งใน 6 จังหวัด
ได้แก่จงั หวัดเชียงราย สงขลา อุบลราชธานี เพชรบุร ี หนองคาย และแพร่
เด็กทุกคนที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทีม่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จังหวัด ได้แก่จงั หวัดจันทบุร ี ชัยภูม ิ
อยุธยา นราธิวาส นครนายก บุรรี มั ย์ นครศรีธรรมราช และสุโขทัย
เด็กทุกคนที่คลอดจากแม่ตดิ เชื้อเอ็ชไอวี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31
ธัน วาคม พ.ศ. 2552
ที่ม ารับ บริก ารที่โ รงพยาบาลทุ ก แห่ ง ใน 2 จัง หวัด ได้ แ ก่ จ ัง หวัด
กรุงเทพมหานคร และปตั ตานี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวัง ได้แก่ แบบรายงานการเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ช
ไอวี (แบบรายงาน 506/1ก) ทะเบียนเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี (E0/506/1ก) และฐานข้อมูล
เด็กที่คลอดจากแม่ตดิ เชื้อเอ็ชไอวี ในระดับจังหวัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
ระบบเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี โปรแกรม Epi info คานวณค่าสถิติ ร้อยละ
ผลการเฝ้ าระวัง
จากการเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พบว่า มีเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี มารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ สิ้น 8,883 ราย ซึง่ เป็ นการรายงานจากโรงพยาบาลทัง้ หมด
220 แห่ง

แม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวีจานวน 8,883 รายนัน้ เป็นแม่ทฝ่ี ากครรภ์ 8,171 ราย ไม่ฝากครรภ์ 652
ราย และไม่ทราบประวัตกิ ารฝากครรภ์ 60 ราย สาหรับแม่ท่มี าฝากครรภ์นัน้ เป็ นแม่ทท่ี ราบผลการ
ติดเชือ้ เอ็ชไอวีเมือ่ มาฝากครรภ์ จานวน 5,647 ราย คิดเป็ นร้อยละ 69.1 รองลงมาคือ ก่อนตัง้ ครรภ์
จานวน 1,969 ราย ร้อยละ 24.1 ขณะมาคลอด จานวน 275 ราย ร้อยละ 3.3 และหลังคลอด
จานวน 187 ราย ร้อยละ 2.2 ตามลาดับ แม่ทไ่ี ม่มกี ารฝากครรภ์ส่วนใหญ่จะทราบผลการติดเชือ้ เอ็ช
ไอวีขณะมาคลอด ร้อยละ 36.6 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระยะเวลาทีท่ ราบผลการติดเชือ้ เอ็ชไอวีของแม่ จากการเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจาก
แม่ตดิ เชือ้ เอ้ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาที่ทราบผลการติ ดเชื้อเอ็ชไอวี
แม่มีการฝากครรภ์
เมือ่ มาฝากครรภ์
ก่อนตัง้ ครรภ์
ขณะมาคลอด
หลังคลอด
ไม่ทราบ
แม่ไม่ฝากครรภ์
ก่อนตัง้ ครรภ์
ขณะมาคลอด
หลังคลอด
ไม่ทราบ
ไม่ทราบประวัติการฝากครรภ์

แม่ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี
จานวน
ร้อยละ
8,171
92.0
1,969
24.1
5,589
68.4
275
3.3
187
2.2
93
1.1
652
7.4
179
27.4
239
36.6
200
30.6
20
3.0
60
0.7

แม่ทค่ี ลอดทัง้ หมด 8,883 ราย ส่วนใหญ่คลอดทางช่องคลอด 7,165 ราย คิดเป็ นร้อยละ
80.6 รองลงมา คือ ผ่าตัดทางหน้าท้อง 1,560 ราย ร้อยละ 17.5
การได้รบั นมแม่ขณะอยู่โรงพยาบาล ไม่ได้รบั นมแม่ จานวน 8,477 ราย คิดเป็ นร้อยละ
95.4 ได้รบั นมแม่ จานวน 188 ราย ร้อยละ 2.1 (ตารางที่ 2 )

ตารางที่ 2 จานวนและร้อ ยละวิธ ีการคลอดและการได้รบั นมแม่ของทารกขณะอยู่ใ น
โรงพยาบาล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2552
วิ ธี ก ารคลอด/การได้ ร ับ นมแม่ ข อง
ทารกขณะอยู่ในโรงพยาบาล
วิธกี ารคลอด
 ทางช่องคลอด
 ผ่าตัดทางหน้าท้อง
การได้รบั นมแม่ขณะอยูโ่ รงพยาบาล
 ได้รบั
 ไม่ได้รบั

เด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอ็ชไอวี
จานวน
ร้อยละ
7,165
1,560

80.6
17.5

188
8,477

2.1
95.4

การได้รบั ยาต้านไวรัสในกลุ่มแม่ทม่ี าฝากครรภ์ พบว่า ได้รบั ยาต้านไวรัสทัง้ 3 ระยะ ได้แก่
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ ขณะคลอด และในเด็กแรกเกิด จานวน 6,290 ราย คิดเป็ นร้อยละ 76.9 ของแม่ตดิ
เชือ้ เอ็ชไอวีทม่ี าฝากครรภ์ สาหรับกลุ่มแม่ทไ่ี ม่มกี ารฝากครรภ์ การได้รบั ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่พบว่า
ทารกได้รบั ยาต้านไวรัสขณะแรกเกิด ร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ แม่ได้รบั ขณะคลอดและทารกได้รบั
ขณะแรกเกิด ร้อยละ 31.5 และไม่ได้รบั ยาต้านไวรัสใดๆ ร้อยละ 3.4 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละช่วงเวลาการได้รบั ยาต้านไวรัส จาแนกตามรายจังหวัด จากการเฝ้า
ระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การได้รบั ยาต้านไวรัส
แม่มีการฝากครรภ์
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ คลอด และแรกเกิด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ และแรกเกิด
ขณะแม่คลอด และแรกเกิด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ และคลอด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์
ขณะแม่คลอด
แรกเกิด
ไม่ได้รบั ยาต้านไวรัส
ไม่ทราบ

แม่ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี
จานวน
ร้อยละ
6,290
76.9
517
6.3
560
6.8
16
0.2
23
0.3
3
0.03
539
6.5
78
0.9
145
1.7

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละช่วงเวลาการได้รบั ยาต้านไวรัส จาแนกตามรายจังหวัด จากการเฝ้าระวังเด็กที่
คลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ต่อ)
การได้รบั ยาต้านไวรัส
แม่ไม่มีการฝากครรภ์
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ คลอด และแรกเกิด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ และแรกเกิด
ขณะแม่คลอด และแรกเกิด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์ และคลอด
ขณะแม่ตงั ้ ครรภ์
ขณะแม่คลอด
แรกเกิด
ไม่ได้รบั ยาต้านไวรัส
ไม่ทราบ

แม่ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี
จานวน
ร้อยละ
33
5.0
11
0.2
206
31.5
3
0.4
365
55.9
22
3.4
12
1.8

จากการติดตามเพื่อทราบสถานภาพการติดเชื้อเอ็ชไอวีในเด็กที่มอี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ
18 เดือน จานวน 7,836 ราย มีรายงานการสรุปสถานถาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวี จานวน 6,353 ราย
ในเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 เดือน ทีม่ รี ายงานการสรุป
สถานภาพการติดเชือ้ จานวน 6,353 รายนัน้ สามารถสรุปสถานภาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้ทงั ้ หมด
5,244 ราย โดยไม่ตดิ เชือ้ 4,974 ราย ร้อยละ 94.8 ติดเชือ้ 270 ราย ร้อยละ 5.2 ไม่สามารถสรุป
การสถานภาพการติดเชือ้ ได้ จานวน 1,109 ราย เนื่องจากติดตามไม่ได้ 997 ราย และเสียชีวติ ก่อน
การวินิจฉัย 112 ราย (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สถานภาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวีของเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี จากการเฝ้าระวังเด็กที่
คลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การสรุปสถานภาพการติดเชือ้ ของเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ
เชือ้ เอ็ชไอวี
เด็กอายุมากกว่า หรือเท่ากับ 18 เดือน
 เด็กทีย่ งั ไม่ได้รบั รายงานส่วนที่ 2*
 เด็กทีม่ รี ายงานส่วนที่ 2
เด็กทีส่ ามารถสรุปสถานภาพของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้
 ไม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
 ติดเชือ้ เอ็ชไอวี
เด็กทีไ่ ม่สามารถสรุปสถานภาพของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้
 ติดตามไม่ได้
 เด็กเสียชีวติ ก่อนให้การวินิจฉัย

เด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
จานวน
ร้อยละ
7,836
1,483
18.9
6,353
81.1
5,244
4,974
270

94.8
5.2

1,109
997
112

89.9
10.1

*รายงานส่วนที่ 2 คือ เด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวีทส่ี ามารถสรุปสถานภาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้เมื่อ
มีผลการตรวจวินจิ ฉัยหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีดว้ ยวิธี PCR เมื่ออายุ 2, 4, และ 6 เดือน และ Antibody เมื่อ
อายุ 12 และ 18 เดือน

ในปี พ.ศ. 2552 จานวนเด็กทีส่ ามารถสรุปสถานภาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้ทงั ้ หมด จานวน
5,244 ราย ติดเชือ้ เอ็ชไอวี 270 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.2 เมือ่ จาแนกอัตราการติดเชือ้ เอ็ชไอวีตามการได้รบั
ยาต้านไวรัส พบว่า การได้รบั ยา AZT ครบทัง้ 3 ระยะ คือ ขณะตัง้ ครรภ์ ขณะรอคลอด และแรกเกิด
อัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 6.1 การได้รบั ยา ขณะตัง้ ครรภ์และแรกเกิด อัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 5.0 และ
การได้รบั ยาขณะรอคลอดและแรกเกิด อัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 12.8 ส่วนการได้รบั ยา AZT ร่วมกับยา
ต้านไวรัสอื่น พบอัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 3.3 และไม่ได้รบั ยาต้านไวรัสใด ๆ อัตราการติดเชือ้ ร้อยละ
21.3 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราการติดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู จาแนกตามมาตรการป้องกันรายจังหวัดจากการเฝ้าระวังเด็กที่
คลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การได้รบั ยาต้านไวรัส
จานวนเด็กที่สามารถสรุป
สถานภาพการติ ดเชื้อเอ็ชไอวีได้
ได้รบั AZT เท่านัน้
ขณะตัง้ ครรภ์ รอคลอด แรกเกิด
ขณะตัง้ ครรภ์ และแรกเกิด
ขณะรอคลอด และแรกเกิด
ขณะตัง้ ครรภ์ และรอคลอด
ขณะตัง้ ครรภ์เท่านัน้
ขณะรอคลอดเท่านัน้
แรกเกิดเท่านัน้
ได้รบั AZT ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น
ได้รบั ยาต้านไวรัสอื่นอย่างเดียว
ไม่ได้รบั ยาต้านไวรัส

เกิ ด
5,244

รวม
ติ ดเชื้อ
270

ร้อยละ
5.2

1,798
1,139
160
148
1
9
2
285
3,372
0
47

145
69
8
19
1
0
1
41
111
0
10

8.1
6.1
5.0
12.8
100.0
0
50.0
14.4
3.3
0
21.3

จากการดาเนินงานเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวีตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ.
2551 อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู ูกมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2544 ลดลง
เหลือ ร้อยละ 3.2 ใน ปี พ.ศ. 2551
10

ร้อยละ

8

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

6
Definitive diagnosis
4
2
0
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

พ.ศ.

รูปที่ 1 อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู จากการเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
จาแนกรายปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 - 2551

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี พบว่า ในจานวนแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวีมา
คลอด 8,883 รายนัน้ ยังคงมีหญิงทีไ่ ม่ฝากครรภ์ ร้อยละ 7.4 และมีเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
ได้รบั นมแม่ขณะพักหลังคลอดในโรงพยาบาลถึง ร้อยละ 2.2 เนื่องจากการทราบผลการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
หลังคลอดของแม่ทไ่ี ม่ฝากครรภ์ถงึ ร้อยละ 30.6 สาหรับหญิงทีม่ าฝากครรภ์ได้รบั ยาต้านไวรัส AZT เป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.4 ช่วงเวลาในการได้รบั ยาครบทัง้ 3 ระยะ ได้แก่ ในขณะตัง้ ครรภ์ รอคลอด
และทารกแรกเกิด ร้อยละ 76.9 ในหญิงทีไ่ ม่ฝากครรภ์การได้รบั ยาต้านไวรัส AZT ได้เฉพาะในเด็กแรก
เกิดเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.9 การให้คาปรึกษาในหญิงตัง้ ครรภ์เป็ นกระบวนการสาคัญทีท่ าให้เกิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอ็ชไอวี และสนับสนุ นให้รบั การตรวจหาเชือ้ เอ็ชไอวี
รวมทัง้ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการการให้ยา เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู และสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ ให้เห็นความสาคัญของการกินยาให้ได้รบั ประสิทธิภาพสูงสุด
เด็กอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 เดือน 7,836 ราย มีรายงานส่วนที่ 2 จานวน 6,353 ราย
สามารถสรุปสถานภาพการติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้ 5,244 ราย คิดเป็น ร้อยละ 82.5 มีเด็กทีไ่ ม่สามารถสรุป
สถานภาพการติดเชือ้ ได้ถงึ ร้อยละ 17.4 โดยส่วนใหญ่จะติดตามไม่ได้ ร้อยละ 89.9 ความสามารถใน
การสรุปการวินิจฉัยในเด็กให้ได้เร็วทีส่ ุดมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อจานวนเด็กทีจ่ ะสามารถให้การสรุปการ
วินิจฉัยได้ เนื่องจากระยะเวลาในการติดตามเด็กมีความสัมพันธ์กบั จานวนเด็กทีส่ ามารถติดตามมาตรวจ
เลือดได้ ยิง่ ระยะเวลาทีจ่ ะติดตามเด็กยาวออกไปจะมีเด็กทีย่ งั คงมาติดตามทีโ่ รงพยาบาลลดลง จาก
การศึกษาการมาโรงพยาบาลตามนัดของเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี พบว่า เด็กทีม่ อี ายุ 6 เดือน
ยังคงติดต่อกับโรงพยาบาลประมาณ ร้อยละ 93 เด็กทีอ่ ายุ 12 เดือน ยังคงมาติดต่อกับโรงพยาบาล
ประมาณ ร้อยละ 83 และเด็กทีม่ อี ายุ 18 เดือน ทีย่ งั คงมาติดต่อกับโรงพยาบาลมีเพียง ร้อยละ 60 (5)
เด็กทีส่ ามารถสรุปสถานภาพการติดเชือ้ ได้ จานวน 5,244 ราย พบอัตราการติดเชือ้ 270 ราย
อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เท่ากับ 5.2 ปจั จุบนั การวินิจฉัยการติดเชือ้ เอ็ชไอวีในเด็กทารกสามารถตรวจด้วย
PCR ได้ในช่วงเด็กมีอายุ 4 – 6 สัปดาห์(6) ซึง่ ถ้าสามารถติดตามเด็กเพื่อมาตรวจเลือดได้ในช่วงอายุท่ี
เด็กมารับบริการขัน้ พืน้ ฐาน เช่น การรับวัคซีน การรับนมผสมแทนนมมารดา ได้จะทาให้ทราบอัตราการ
ถ่ายทอดเชือ้ ทีแ่ ท้จริงได้
เมือ่ จาแนกตามการได้รบั ยาต้านไวรัส พบว่า การได้รบั ยาต้านไวรัส AZT อย่างเดียวครบทัง้ 3
ระยะได้แก่ ขณะตัง้ ครรภ์ ขณะรอคลอด และเด็กแรกเกิด พบอัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี 6.1 และการ
ได้รบั ยาต้านไวรัส AZT ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นยาเนวิราพีน (NVP) พบอัตราการ
ถ่ายทอดเชือ้ 3.3 มีความครอบคลุมลดลงจาก ร้อยละ 83.0 เหลือเพียง ร้อยละ 64.3 ของแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ช
ไอวีและเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี อาจเนื่องมาจากการปรับนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชือ้
เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู โดยการเพิม่ AZT+3TC นาน 7 วันหลังคลอดเพื่อลดการดือ้ ยา NVP และการให้ยา
สูตร HAART ในหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวีทม่ี คี ่า CD4 ต่ากว่า 200 cell/cu.mm หรือ มีอาการ

อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู มีแนวโน้มลดลงตามแนวทางการดาเนินการป้องกัน
การถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู ในปี 2544 อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจากแม่ส่ลู กู ร้อยละ 8.7
โดยหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ ได้รบั ยา AZT เพียงตัวเดียว ปี 2547 มีการปรับนโยบายเพิม่ การให้ยา NVP
อัตราการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีลดลงเหลือ ร้อยละ 4.1 และในปี 2549 มีการปรับเปลีย่ นนโยบายโดยการ
ให้ยาสูตร HAART ในหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวีทม่ี คี ่า CD4 ต่ากว่า 200 cell/cu.mm หรือ มีอาการ
อัตราการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่ส่ลู กู ลดลงเหลือ ร้อยละ 3.2
ข้อเสนอแนะ
หญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี ประมาณ ร้อยละ 8 ทีม่ าฝากครรภ์ชา้ หรือไม่ฝากครรภ์ จึงไม่ได้
รับยาต้านไวรัสขณะตัง้ ครรภ์ และการได้รบั ยาต้านไวรัสไม่ครบในขณะตัง้ ครรภ์ รอคลอด และทารกแรก
เกิด ร้อยละ 21.3 ของหญิงติดเชือ้ เอ็ชไอวีทม่ี าคลอดทัง้ หมด ซึง่ จะมีผลต่อการถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีจาก
แม่ไปสู่ลกู ได้
การวินิจฉัยการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ในเด็กยังไม่ครอบคลุม ประมาณ ร้อยละ 33 เนื่องจากเด็กขาด
การติดตาม เสียชีวติ หรือการส่งรายงานล่ าช้า ซึง่ อาจทาให้การคาดประมาณอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่
ลูกคลาดเคลื่อน จึงควรมีการติดตามเด็กให้มคี วามครอบคลุมมากขึน้ ซึงในปจั จุบนั เด็กทุกคนที่คลอด
จากแม่ท่ตี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวีสามารถตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีดว้ ยวิธ ี PCR ได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่
ประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณของสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ และทบทวนการดูแลมารดาและ
ทารก การเขียนบัตรรายงาน โดยศึกษาจากคู่มอื การดาเนินงานระบบเฝ้าระวังเด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้
เอ็ชไอวี หรือสอบถามผู้รบั ผิดชอบจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรมีการให้คาปรึกษาในหญิง
ตัง้ ครรภ์ท่ตี ดิ เชื้อเอ็ชไอวี เพื่อการเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีจากแม่สู่ลูก และการให้
การปรึก ษาเรื่อ งการใช้น มผสมเลี้ย งทารกแทนนมมารดา และการตรวจเลือ ดในเด็กทารกเพื่อ สรุป
สถานภาพการติดเชือ้
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