การสอบสวนผู้ป่วยโรคเอดส์
100 รายแรก
สิทธิด้านเอดส์
คือสิทธิมนุษยชน
ร่วมพิทักษ์สิทธิ์
ร่วมรับผิดชอบ

คํานํา
ประเทศไทยมีการรายงานผูป้ ว่ ยเอดส์ รายแรกในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากเป็ นโรคติดต่อ
การรายงานผูป้ ่วยระยะแรก เป็ นการรายงานตามระบบเฝ้าระวังปกติ โดยใช้บตั รรายงาน 506
ในการรายงานผูป้ ่วยมีทงั ้ ผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ่วยเอดส์ ซึ่งข้อมูลจากการรายงาน มีไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ใช้ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ จึงต้องมีการสอบสวนผูป้ ว่ ยทีถ่ ูกรายงานทุก
ราย เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคตามนิยามของ WHO ตรวจสอบข้อมูลทีส่ าํ คัญทางระบาดวิทยา
พฤติกรรมเสีย่ งและแหล่งของการติดเชือ้
การศึกษารายงานสอบสวนผูป้ ่วยเอดส์ 100 รายแรกของประเทศไทยครัง้ นี้ ทําให้ทราบ
ข้อมูลทีส่ าํ คัญ ด้านปจั จัยเสีย่ งทีน่ ําไปสูก่ ารติดเชือ้ โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส และรูปแบบของการ
ระบาด จนทําให้เกิดระบบเฝ้าระวังโรคด้านเอดส์ในเวลาต่อมา และมีการพัฒนารูปแบบของการ
รายงานผูป้ ว่ ยเอดส์ รวมทัง้ ทําให้เกิดมาตรการทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
การบริการโลหิตทีป่ ลอดภัย โดยหวังว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่บุคลากรที่
ทํางานด้านเอดส์ต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทํา
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สารบัญ
หน้า

คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หา
วัตถุประสงค์การศึกษา
ขอบเขตในการศึกษา
นิยามศัพท์
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์
เอดส์คอื อะไร
คําจํากัดความ
มีความเป็ นมาอย่างไร
เอดส์เกิดจากเชือ้ อะไร
การแพร่และการติดต่อของเชือ้
เชือ้ ทําให้เกิดอะไร
การแพร่เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์ของ
ศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข
การตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์
การตรวจหาการติดเชือ้ เอดส์
การใช้คา่ CD ลิมโฟซัยท์ในการติดตามผูป้ ว่ ย
การวินิจฉัยโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
การรักษา
การรักษาทางกาย
การรักษาทางใจ
การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
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III

สารบัญ (ต่อ)
การป้องกัน
หลักการป้องกันโรคเอดส์
การป้องกันการติดเชือ้ เอดส์สาํ หรับ
บุคลากรทางการแพทย์
การป้องกันการติดเชือ้ เอดส์สาํ หรับบุคคลทัวไป
่
การควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ โรคเอดส์
การให้คาํ ปรึกษาแนะนําในการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์
นิยามทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
บทที่ 3 ระเบียบวิธกี ารดําเนินการวิจยั
รูปแบบการศึกษา
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่  สรุปและอภิปรายผล
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

IV

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

หน้า

















บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคเอดส์ มีการรายงานครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2524 จากนัน้ เริม่
มีรายงานในประเทศอื่นๆ เพิม่ มากขึน้ สําหรับประเทศไทยมีการรายงานผูป้ ่วยโรคเอดส์ราย
แรกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีในเดือนกันยายน 2527 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปญั หา
โรคเอดส์ ซึ่งเป็ นป ญั หาสาธารณสุขที่เ กิดขึ้นใหม่ แต่ มคี วามสําคัญทัง้ ในระดับของโลกและ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็ นโรคติดต่อทีม่ คี วามรุนแรงส่งผลกระทบต่อทัง้ โครงสร้างของระบบการ
สาธารณสุขและปญั หาเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม มีผปู้ ่วยเพิม่ จํานวนขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในระยะ
เริ่ม ต้ น โรคเอดส์ ได้ถู ก กํ า หนดให้เ ป็ น โรคติด ต่ อ ที่ต้ อ งแจ้ง ความตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 ดังนัน้ สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแห่ง ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะต้องรายงานผูป้ ่วยทุกรายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
และยกเลิกการแจ้งความเมื่อเดือนสิงหาคม 3
แต่ได้ขอความร่วมมือหน่ วยบริการ
สาธารณสุขในการรายงานโรค
กรมควบคุมโรค ได้จดั ตัง้ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ดําเนินการรวบรวมรายงานและ
สรุปสถานการณ์โดยสํานักระบาดวิทยา(ในขณะนัน้ คือกองระบาดวิทยา)เป็ นผูร้ วบรวมรายงาน
การรายงานในระยะแรกๆ เป็ นการรายงานลับ เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่บตั รรายงาน 506 ซึ่งใช้ใน
การรายงานของระบบเฝ้าระวังโรคปกติ(เพิม่ โรคเอดส์ใช้รหัสโรค 60) แต่ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จาก
เครื่อ งมือ ดัง กล่ า ว มีไ ม่ เ พีย งพอในการตอบคํ า ถามทางระบาดวิท ยา เนื่ อ งจากมีล ัก ษณะ
ธรรมชาติของการเกิดโรคที่แตกต่างจากโรคอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมา จึงได้มกี ารเปลี่ยนแปลง
และพัฒนารูปแบบการรายงาน โดยใช้บตั รรายงานเฉพาะทีเ่ รียกว่าบัตรรายงาน 506/1 การเฝ้า
ระวังโรคพบปญั หาการส่งรายงานทีม่ จี ํานวนน้อยและล่าช้า ทําให้ไม่ทราบความครบถ้วนของ
การรายงาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 252 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารและควบคุมโรคเอดส์
เนื่องจากมีจํานวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ อย่างรวดเร็ว และคาดว่าปญั หาเอดส์จะทวีความรุนแรงมากขึน้
จํ า เป็ นต้ อ งระดมทุ ก หน่ วยงานมาร่ ว มดํ า เนิ น การเพื่ อ ป้ องกั น และควบคุ ม โรคเอดส์
กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สํานักระบาดวิทยา เป็ นศูนย์กลางการเฝ้าระวังโรคเอดส์
โดยรับมอบงานด้านการเฝ้าระวังโรคจากศูนย์ป้องกันโรคเอดส์ มีหน้าที่เฝ้าระวังโรคเอดส์ใน
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ประเทศไทย ติดตามสถานการณ์สอบสวนโรคและศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคเอดส์ ทัง้ นี้
ศู น ย์ข้อ มู ล สํ า นั ก ระบาดวิท ยา ได้ร ับ รายงานผู้ป่ ว ยที่ย ัง ไม่ มีก ารสอบสวนเพื่อ ยืน ยัน การ
วินิจฉัยโรคตามหลักระบาดวิทยา จํานวน 500 ราย และเพิม่ มากขึ้นเป็ น 1,000 รายในเวลา
ต่อมา
ในปี พ.ศ. 25 จึงได้มกี ารอบรมการสอบสวนโรคตามเงื่อนไข โดยการเข้าพบผูป้ ่วย
ใช้วธิ เี ดียวกับการให้การปรึกษาและมีการพัฒนาการสอบสวนโรคให้เหมาะสมกับโรคเรือ้ รัง ซึง่ มี
ธรรมชาติของการเกิดโรคทีแ่ ตกต่างจากโรคติดต่อทัวไป
่ การสอบสวนโรคมีลกั ษณะข้อมูลผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ป็ นความลับไม่ระบุช่อื พฤติกรรมเสีย่ งของผูป้ ่วยมีความสอดคล้องกับการเกิดโรค และเป็ น
เหตุให้งานสอบสวนโรคเริม่ ดําเนินการ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและทราบข้อมูล
ทัวไปของผู
่
ป้ ่วย ลักษณะอาการทางคลินิกและการเกิดโรค พฤติกรรมเสีย่ ง รวมทัง้ แหล่งโรคที่
คาดว่าผูป้ ่วยได้รบั การติดเชือ้ ต่อมาได้ยกเลิกการสอบสวนโรคในระดับจังหวัด เนื่องจากทําให้
เกิดปญั หาในการดํารงชีวติ ประจําวันของผูป้ ่วยเกิดผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน จึงมีการ
สอบสวนโรคโดยสํานักระบาดวิทยาเป็ นผู้ดําเนินการ ใช้วธิ ีนัดสถานที่ให้ผู้ท่ถี ูกรายงานเป็ น
ผู้ป่วยเอดส์ทุ ก รายได้ทําการสอบสวนในสถานที่ทําการของทางราชการ เช่น โรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด งดการติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัย และหาข้อมูลเพิม่ เติมในลักษณะการเกิดโรค และองค์ประกอบของการเกิดโรค
ในระยะเวลาต่อมาผูป้ ่วยเพิม่ จํานวนมากขึน้ จึงกําหนดเงื่อนไขให้สอบสวนโรคเฉพาะ
รายทีร่ ายงานปจั จัยเสีย่ งจากการรับเลือด โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสบางโรค และปจั จัยเสีย่ งทีไ่ ม่เคย
มีการรายงานมาก่อน

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์จากการสอบสวนโรค
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย

ขอบเขตในการศึกษา
ศึก ษาข้อ มูล จากรายงานการสอบสวนโรคเอดส์เ ฉพาะราย ของสํา นัก ระบาดวิท ยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ง ดํ า เนิ น การสอบสวนผู้ป่ว ยเอดส์ทุ ก รายที่ไ ด้ร ับ รายงาน จํ า นวน
00 ราย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.  - 3
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นิยามศัพท์
การสอบสวนโรค หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการเกิดโรค ภัย ไข้ เจ็บ และเหตุการณ์ผดิ ปกติทเ่ี ป็ นปญั หาสาธารณสุข ด้วย
วิธีก ารรวบรวมข้อ มู ล รายละเอีย ดในทางระบาดวิท ยา สิ่ง แวดล้อ ม และการชัน สู ต รทาง
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้ได้ความรูท้ ่สี ามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคภัย ไข้ เจ็บ และ
เหตุ การณ์ ผดิ ปกตินัน้ ได้ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และสถิติ ที่มเี หตุ ผลเชื่อถือได้
พิสจู น์ได้ตามหลักวิชาการดังกล่าว
การสอบสวนโรคเฉพาะราย หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่
สนใจหรือเป็ นปญั หาสําคัญจากผู้ป่วยทีละราย โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินงาน ได้แก่ รวบรวม
ข้อ มูล การป่ว ยของผู้ป่ว ยโดยการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตในขณะซัก ถาม ค้น หาขอบเขตการ
กระจายของโรคในคน (ค้นหาผูส้ มั ผัสและผูป้ ่วยรายอื่น) เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ควบคุมโรค และ
เขียนรายงานการสอบสวนโรค
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ หมายถึง ผูป้ ว่ ยประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภทต่อไปนี้
ประเภทที่  ผูป้ ว่ ยเอดส์ทุกกลุ่มอายุทม่ี อี าการชีบ้ ่งของภาวะภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม
ประเภทที่  ผูป้ ว่ ยเอดส์ทุกกลุ่มอายุ ทีพ่ บจํานวนเม็ดเลือดขาว CD ตํ่ากว่า  ต่อ
ไมโครลิตร หรือน้อยกว่าร้อยละ 
ประเภทที่ 3 ผูป้ ว่ ยเอดส์ในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ จากแม่
การสอบสวนผู้ป่วยโรคเอดส์เฉพาะราย หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกีย่ วกับผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทลี ะราย โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินงาน ได้แก่ รวบรวมข้อมูลการปว่ ยของ
ผูป้ ่วยโดยการสัมภาษณ์และสังเกต ในขณะซักถาม ค้นหาขอบเขตการกระจายของโรคในคน
(ค้นหาผู้ส มั ผัส และผู้ป่ว ยรายอื่น) เก็บ ตัวอย่างส่งตรวจ ควบคุมโรค และเขียนรายงานการ
สอบสวนโรค

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึงลักษณะทางระบาดวิทยาของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์จากการสอบสวนโรค
2. ได้ทราบถึงรูปแบบการระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษารายงานการสอบสวนโรคเอดส์ เ ฉพาะราย ของสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา
กระทรวงสาธารณสุข ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สุชาติ เลาหบริพตั ร, สุธดิ า สุทศั นีย์ และสมบัติ แทนประเสริฐสุข รายงานจํานวนผูป้ ่วย
โรคเอดส์ชาวไทย  รายทีไ่ ด้รบั การสอบสวนผูป้ ว่ ยเฉพาะรายเป็ นผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสติดเชือ้ เอดส์
จากการมีความสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ จํานวน  ราย (ร้อยละ 9.) นอกนัน้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับชาวต่างชาติใดเลย จํานวน  ราย (ร้อยละ .) โดยผูป้ ่วยทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมทางเพศเป็ นการรักร่วมเพศหรือรัก
สองเพศ แต่ผปู้ ่วยทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ทางเพศกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมเสีย่ งคือมี
สัมพันธ์กบั พนักงานบริการหญิง ในทารกที่ป่วยเป็ นเอดส์ เกิดจากมารดาติดเชื้อเอดส์ในขณะ
ตัง้ ครรภ์ การติดเชือ้ ฉวยโอกาสส่วนใหญ่เป็ นการติดเชือ้ Pneumocystis carinii pneumonia
บริเวณปอด จํานวน  ราย (ร้อยละ 9.) รองลงมาได้แก่ การติดเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis บริเวณปอด และอวัยวะอื่น ๆ จํานวน  ราย (ร้อยละ .) นอกนัน้ เป็ นการติด
เชือ้ Candiasis, Herpes simplex, Cryptosporidium, Histoplasmosis และเป็ นมะเร็งหลอด
เลือดชนิด Kaposi's sarcoma เพียง  ราย
พีระมน นิงสานนท์ รายงานผูป้ ่วยเอดส์ โดยจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนมากเป็ น
กลุ่มวัยทํางานทีม่ ี อายุระหว่าง  - 39 ปี โดยพบว่ากลุ่มอายุ 3 - 3 ปี มีผปู้ ว่ ยสูงสุด (ร้อยละ
.) รองลงมาอายุ  - 9 ปี , 3 - 39 ปี และ  -  ปี คิดเป็ นร้อยละ .3, . และ 9.
ตามลําดับ ส่วนกลุ่มอายุต่ําสุด คือกลุ่มอายุ  -  ปี ประมาณร้อยละ . โรคติดเชือ้ ฉวย
โอกาสทีไ่ ด้รบั รายงานมากทีส่ ุด อันดับแรก คือ Mycobacterium tuberculosis (Pulmonary or
extrapulmonary) 9,3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9. รองลงมา โรคปอดบวมจากเชื้อ
Pneumocystis carinii , ราย ประมาณร้อยละ .3, Cryptococcosis 3, ราย
ประมาณร้อยละ . Candidiasis ของหลอดอาหาร หลอดลมหรือปอด , ราย ประมาณ
ร้อยละ . และ Pneumonia Recurrent (bacteria) มากกว่า  ครัง้ ใน  ปี ประมาณ ร้อยละ
3.
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ทิพย์วมิ ล ตัง้ ชูทวีทรัพย์ และดุษฎี ศรีรตั น์ พ.ศ.  -  ได้ศกึ ษาถึงระบาดวิทยา
ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่าเพศชายมีอตั ราปว่ ยสูง
กว่าเพศหญิง กลุ่มอายุทม่ี อี ตั ราปว่ ยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ  – 3 ปี อาชีพใช้แรงงานพบมาก
ที่สุด ร้อยละ  ผู้ป่วยในกลุ่มแม่บ้าน ปจั จัยเสี่ยงที่สําคัญคือ เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร ประมง และผูใ้ ช้แรงงาน ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญคือ เพศสัมพันธ์และการใช้ยาเสพติดชนิด
ฉีดเข้าเส้น โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บในผูป้ ว่ ยอายุ  ปี ขน้ึ ไปคือ วัณโรค ส่วนในผูป้ ว่ ยอายุต่ํา
กว่า  ปี พบ Pneumocystis carinii pneumonia
ธิดา นิ่มมา ได้ศกึ ษาถึงสถานการณ์โรคจังหวัดตาก พ.ศ. 3 –  พบว่าผูป้ ว่ ย
โรคเอดส์สว่ นมากอยูใ่ นกลุ่มอายุ 3 - 3 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป
่ เกษตรกรรม
และอื่นๆ โดยเฉพาะแม่บ้าน ปจั จัยเสีย่ งมาจากเพศสัมพันธ์และยาเสพติดชนิดฉีด โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ วัณโรค
ณัฐวรรณ จันทนาคร ได้สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดพิจติ ร ปี 3 - 
พบว่า ผูป้ ่วยโรคเอดส์ กลุ่มอายุทพ่ี บสูงสุดคือ  – 3 ปี พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงแนวโน้มลดลง ปจั จัยเสีย่ งจากเพศสัมพันธ์สงู สุด รองลงมาติดเชือ้
จากมารดาพบมากกว่าร้อยละ 
มัล ลิกา สงเคราะห์ และฉัตรชัย สุขเกษม ได้ศึกษาถึงสถานการณ์ ผู้ป่วยเอดส์ใ น
ประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเอดส์ พ.ศ.  –  พบว่าแนวโน้มการปว่ ยและ
ตายในผูป้ ว่ ยเอดส์เพศชายเริม่ ลดลง แต่เพศหญิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนของ
ผูป้ ว่ ยเอดส์เพศชายต่อเพศหญิงลดลงเรื่อยๆ จาก : ในปี 33 เป็ น : พบว่าผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
มากกว่าครึง่ หนึ่งมีอายุระหว่าง  – 3 ปี โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บมากกว่าร้อยละ 3 คือ
ผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นวัณโรคร่วมด้วย ในปี  ปญั หาเอดส์ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคใต้จะเป็ นพืน้ ทีแ่ นวโน้มยังไม่ลดลงชัดเจน ปจั จัย
เสีย่ งจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นยังเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญในพืน้ ทีภ่ าคใต้
พงษ์รตั น์ ยอดแก้ว วันดี โพธิ ์พรหม และนิรมล รัตนสุพร ได้ศกึ ษาถึงสถานการณ์
โรคเอดส์ในจังหวัดท่องเทีย่ ว ประเทศไทย พ.ศ.  –  พบว่าอัตราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิงเท่ากับ .: มีปจั จัยเสีย่ งของการติดเชือ้ เอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ ร้อยละ . อยูใ่ นช่วง
อายุ  – 9 ปี ร้อยละ . ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัวไป
่ .9
สุชนิ เหลืองอุทยั รัตน์ และไพโรจน์ จันทรมณี ได้ศกึ ษาถึงระบาดวิทยาโรคเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชน ประเทศไทยปี 3 –  พบว่าผูป้ ว่ ยเอดส์ทอ่ี ยูใ่ นกลุ่มเยาวชนทีม่ อี ายุระหว่าง 
–  ปี คิดเป็ นร้อยละ . อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเป็ น .3: ปจั จัยเสีย่ งทาง
เพศสัมพันธ์เป็ นปญั หาหลักของเยาวชนหญิง ส่วนเพศชายจะมีปจั จัยเสีย่ งในเรื่องของการใช้ยา
เสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นจากร้อยละ 9.3 เป็ นร้อยละ . ในช่วงห้าปี แรกโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสที่
เป็ นปญั หาสําคัญและมีแนวโน้มสูงขึน้ คือ โรคปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carinii
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สุทธิดา บุญอาษา และวรชาติ จําเริญพัฒน์ ได้ศกึ ษาภาวะบ่งชีข้ องการมีภูมคิ ุม้ กันเสื่อม
ของผูป้ ว่ ยเอดส์จงั หวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 3 –  พบว่าโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บมากทีส่ ุด
3 อันดับแรกประกอบด้วย Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcosis และปอดบวมจาก
จากเชือ้ Pneumocystis carinii สําหรับ Mycobacterium tuberculosis และ Cryptococcosis
พบมากในช่วงอายุ ระหว่าง  – 9 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 3 – 39 ปี และช่วงอายุ  – 9
ปี ตามลําดับ การปว่ ยด้วยโรคปอดบวมจากจากเชือ้ Pneumocystis carinii, Candidiasis และ
Pneumonia recurrent พบมากในช่วงอายุ 3 – 39 ปี รองลงมาช่วงอายุ  – 9 ปี และช่วง
อายุ  – 9 ปี โดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพทีพ่ บการติดเชือ้ โรคฉวยโอกาสมากทีส่ ุด ได้แก่ กลุ่ม
ผูใ้ ช้แรงงาน ทัง้ เกษตรกรรม และรับจ้าง
ธรรมนู ญ คําชาลี และชฎาณัตถ์ ชิดชิกูล ได้ศกึ ษาถึงระบาดวิทยาผูป้ ่วยโรคเอดส์เพศ
หญิง ประเทศไทย พ.ศ. 3 –  พบว่าผูป้ ว่ ยโรคเอดส์เพศหญิงส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มวัย
เจริญพันธ์ มีปจั จัยเสีย่ งของการติดเชือ้ จากเพศสัมพันธ์ ร้อยละ . มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อย
ละ . พบภาคเหนือมีอตั ราปว่ ยสูงทีส่ ุด แต่มแี นวโน้มลดลง ส่วนภาคกลางมีแนวโน้มสูงขึน้
ในปี พ.ศ.  –  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บ
สูงสุดคือ โรคปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carinii คิดเป็ นร้อยละ 3.9

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์
เอดส์คืออะไร
คําจํากัดความ
โรคเอดส์ (AIDS หรือ Acquired Immune Deficiency Syndromes) เป็ นกลุ่มอาการ
ของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะเข้าไปทําลายเม็ดเลือดขาว
เป็ นผลให้ภูมคิ ุม้ กันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องลง ทําให้ตดิ เชือ้ โรคชนิดฉวยโอกาส เช่น ปอด
บวม วัณโรค หรือมะเร็งบางชนิดได้งา่ ยกว่าคนปกติ เช่น มะเร็งของหลอดเลือด อาการจะรุนแรง
และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ
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ความหมาย
A = Acquired หมายถึง สภาวะทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง มิได้เป็ นมาแต่กาํ เนิด
I = Immune หมายถึง ส่วนทีเ่ กีย่ วกับระบบภูมคิ มุ้ กัน หรือภูมติ า้ นทานของร่างกาย
D = Deficiency หมายถึง ความเสือ่ มลง
S = Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการ หรืออาการหลาย ๆ อย่างไม่เฉพาะทีร่ ะบบใด
ระบบหนึ่ง

มีความเป็ นมาอย่างไร
เมือ่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. Dr. Gottlieb และคณะ ได้รายงานผูป้ ว่ ยชายรักร่วมเพศ
(homosexual หรือ gay man)  คน ในลอสแองเจลิส โดยผ่านศูนย์ควบคุมโรค (Centers for
Disease Control, CDC) ของสหรัฐอเมริกาว่าได้พบผูป้ ว่ ยเป็ นโรคปอดอักเสบจากเชือ้
Pneumocystis carinii (Pneumocystis carinii pneumonia, PCP) ทุกคนมีประวัตแิ ข็งแรงก่อน
เจ็บปว่ ย ในเดือนสิงหาคมปี เดียวกันก็มรี ายงานผูป้ ว่ ย PCP และมะเร็งของเซลล์บุหลอดเลือด
(Kaposi's sarcoma, KS) ในชายรักร่วมเพศจากนิวยอร์คและแคลิฟอร์เนีย  คน ผูป้ ว่ ยมี
อาการรุนแรงและเสียชีวติ ในเวลา  เดือนถึง  ปี ตรวจพบภูมคิ มุ้ กันบกพร่องมาก โดยเฉพาะ
ภูมคิ มุ้ กันผ่านเซลล์ (Cell Mediated Immunity, CMI) จํานวน T-helper/inducer cell (CD+)
ลดลงมาก โรค PCP และ KS เกิดขึน้ หลังจากทีร่ ะบบภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม
ในปี พ.ศ.  พบผูป้ ว่ ยในกลุ่มผูฉ้ ีดยาเสพติด ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียทีไ่ ด้รบั ผลิตภัณฑ์จาก
เลือดผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เลือดทารกทีเ่ กิดจากมารดาฉีดยาเสพติดและหญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผูต้ ดิ เชือ้
ทําให้สนั นิษฐานได้วา่ เกิดการติดต่อได้ทางเลือด การได้รบั เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด ทาง
เพศสัมพันธ์ และถ่ายทอดจากมารดาสูท่ ารก ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาจึงได้ตงั ้ ชื่อโรคนี้
ว่า AIDS หรือ Acquired Immune Deficiency Syndromes หลังจากทีร่ ายงานในสหรัฐอเมริกา
ในเวลาต่อมามีรายงานผูป้ ว่ ยจากยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา เอเชีย จากประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
พ.ศ.  Dr. Luc Montagnier และคณะ จากสถาบันปาสเตอร์กรุงปารีส ประเทศ
ฝรังเศสเพาะเลี
่
ย้ งแยกเชือ้ ไวรัสก่อโรคเอดส์ได้เป็ นครัง้ แรก โดยเพาะเลีย้ งเซลล์ต่อมนํ้าเหลือง
ของชายรักร่วมเพศทีม่ อี าการต่อมนํ้าเหลืองโตหลายตําแหน่งให้ช่อื เชือ้ ทีพ่ บว่า
lymphadenopathy associated virus (LAV) สายพันธุ์ Bru (LAV BRU)
พ.ศ.  Dr.Robert Gallo และคณะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพาะเลีย้ งแยกเชือ้ ได้จากเม็ดเลือดขาวของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และผูต้ ดิ เชือ้ ระยะต่างๆ ตัง้ ชื่อเชือ้ ว่า
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Human T-cell lymphotropic virus type III (HTLV-III) สายพันธุ์ B (HTLV-IIIB) คณะของ
Gallo เคยแยกเชือ้ retroviruses ได้จากเซลล์ผปู้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว (hairy T-cell leukemia)
มาก่อนหน้านี้แล้ว  ตัวให้ช่อื ว่า Human T-cell leukemia virus type I และ II (HTLV-I, HTLVII)
ในปี เดียวกัน Jay Levy และคณะ เพาะเลีย้ งแยกเชือ้ ได้จากเม็ดเลือดขาวผูป้ ่วยโรค
เอดส์ได้เช่นกัน และ ตัง้ ชื่อว่า AIDS-associated retrovirus (ARV) สายพันธุ์ SF

เอดส์เกิดจากเชื้ออะไร
โรคเอดส์มสี าเหตุจากเชือ้ ไวรัส ทีม่ ชี ่อื ว่า Human Immunodeficiency Virus (HIV)
ปจั จุบนั นี้พบเชือ้ HIV สองชนิด คือ HIV- และ HIV- เชือ้ ทีเ่ ป็ นปญั หาก่อโรครุนแรงและ
แพร่กระจายทัวโลกคื
่
อ HIV- ส่วน HIV- มีความรุนแรงในการก่อโรคและแพร่กระจายน้อยกว่า
HIV- ผูต้ ดิ เชือ้ มีประวัตมิ าจากแอฟริกาตะวันตก พบในยุโรป อเมริกา และอินเดีย
ลักษณะของเชื้อ HIV
HIV- เป็ น RNA Virus ลักษณะเป็ นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - นาโน
เมตร แกนกลางเป็ นรูปทรงกระบอก (cylindrical) ทึบรังสีอเิ ล็คตรอน (electron-densed core)
ประกอบด้วยโปรตีนทีส่ าํ คัญคือ p (นํ้าหนักโมเลกุล  กิโลดาลตัน) มีเปลือก (envelope) ซึง่
มีกลัยโคโปรตีนเป็ นส่วนประกอบห่อหุม้ อยู่ กลัยโคโปรตีนทีส่ าํ คัญคือ gp มีลกั ษณะเป็ นตุ่ม
(knobs)
อยู่ด้านนอกสุดของตัวไวรัส และ gp
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น transmembrane
glycoprotein มียโี นม (genome) เป็ น RNA สายเดีย่ ว (single strand) แต่จะอยูเ่ ป็ น diploid
เสมอ
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สายพันธุข์ องเชื้อ
เชือ้ HIV- ทีแ่ ยกได้ในภูมภิ าคต่างกัน มี DNA sequence ทีต่ ่างกันทําให้แยกได้
ออกเป็ น subtype ต่าง ๆ โดยดูความแตกต่างของ env หรือ gag gene product สายพันธุท์ พ่ี บ
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เช่น MN, SF มีลกั ษณะใกล้เคียงกันต่างจากสายพันธุ์ทพ่ี บใน
แอฟริกา (Z, MAL, ELI) ในแอฟริกา และอเมริกาใต้พบเชือ้ ทีม่ ี subtypes แตกต่างกัน
สายพันธุข์ องเชือ้ HIV ทีแ่ ยกได้ในประเทศไทย พบได้อย่างน้อย  subtypes โดยมี
ความ แตกต่างของ amino acid ในส่วน V3 loop สายพันธุท์ แ่ี ยกได้จากผูต้ ดิ เชือ้ ในกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่เป็ นพวกฉีดยาเสพติดมีลกั ษณะใกล้เคียงกับเชือ้ ในยุโรปและอเมริกา และเชือ้ ทีแ่ ยกได้
ทีเ่ ชียงใหม่ซง่ึ เป็ นพวกติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์มลี กั ษณะใกล้เคียงกับเชือ้ ในแอฟริกา
ในขณะนี้พบเชือ้ ไวรัส HIV- ไม่ต่ํากว่า  subtypes คือ A-F, H และ O โดยพบใน
ภูมภิ าคแตกต่างกัน subtype A และ D พบในทวีปแอฟริกา subtype B พบในอมริกา, ยุโรป,
ออสเตรเลีย, ไทย, ญีป่ นุ่ และบราซิล subtype C พบทีแ่ อฟริกา , อินเดีย subtype E พบใน
ประเทศไทย, ประเทศแอฟริกากลาง, ญีป่ นุ่ subtype F พบทีร่ มู าเนีย, บราซิล subtype H พบที่
กาบอง, รัสเซีย และ subtype O พบจากคนและลิงชิมแปนซีทแ่ี คมารูนและกาบอง
ความแตกต่างของสายพันธุ์ อาจมีบทบาทในการก่อโรครุนแรงต่างกัน หรือมี cell
tropism ต่างกัน และอาจมีปญั หาในการเตรียมวัคซีน
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การแพร่และการติดต่อของเชื้อ
เชื้อทําให้เกิดอะไร
เมื่อเชื้อไวรัสเอดส์เข้าสู่ร่างกาย จะไปจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD+ (TLymphocytes) ซึง่ เป็ นเซลล์เป้าหมาย โดยไวรัสใช้ gp บนผิวนอกเซลล์จบั กับแอนติเจน
CD บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาว หลังจากนัน้ เชือ้ ไวรัสเอดส์จะเข้าไปในเซลล์ CD+ แล้วใช้
เอนไซม์ reversetranscriptase ของตัวมันเองเปลีย่ น RNA ของมันให้เป็ น DNA เพื่อจะ
integrate เข้าไปอยูใ่ น DNA ของเซลล์เม็ดเลือดขาวนัน้ ยีโนมของเชือ้ ไวรัสเอดส์จะแฝงตัวอยูใ่ น
เซลล์เม็ดเลือดขาว จนกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนัน้ จะโดนกระตุน้ ก็จะแบ่งตัวเพิม่ จํานวนและจะ
ทําให้ยโี นมของเชือ้ ไวรัสเอดส์มกี ารแบ่งตัวเพิม่ จํานวนตามไปด้วย เชือ้ ไวรัสเอดส์ทส่ี มบูรณ์
จํานวนมาก จะถูกสร้างขึน้ และถูกปลดปล่อยออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านัน้ เพื่อไปเข้า
เซลล์ CD+ อื่น ๆ ต่อ ๆ ไป ทําให้เซลล์ CD+ ในร่างกายติดเชือ้ และถูกทําลายลงในเวลา
อันรวดเร็ว เป็ นผลทําให้รา่ งกายไม่สามารถกําจัดเชือ้ โรคอีน่ ได้ ทําให้เกิดการติดเชือ้ ฉวยโอกาส
หรือเป็ นมะเร็งบางชนิดได้งา่ ย
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การแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย
เชื้อเอดส์ติดต่อกันทาง
1. ทางเพศสัมพันธ์

2. ทางเลือด
. ผลิตภัณฑ์เลือด

. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
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3.จากแม่ส่ลู กู ในครรภ์

อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์ของศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา






ผูต้ ดิ เชื้อเอดส์จะมีอาการแสดงของโรคแตกต่างกัน ตัง้ แต่ไม่มอี าการผิดปกติจนถึง
อาการของโรคมะเร็ง หรือโรคติดเชือ้ ทีร่ า้ ยแรงและเสียชีวติ อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
สภาพร่างกายของผูป้ ว่ ย และระยะเวลาตามการเปลีย่ นแปลงจากพยาธิสภาพหลังการ
ติดเชือ้
ผูไ้ ด้รบั เชือ้ เอดส์โดยไม่มอี าการและจัดอยูใ่ นระยะ early stages เพียงร้อยละ  เท่านัน้
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามขัน้ ตอนจนกระทังถึ
่ งขัน้ " full blown " และจัดเป็ นโรคเอดส์
โดยสมบูรณ์ และระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ รับเชือ้ เอดส์จนมีอาการครบถึงขัน้ เป็ นโรคเอดส์นนั ้
ยาวนานถึง  ปี เชือ้ เอดส์ทาํ อันตรายเฉพาะ CD (helper/Inducer) lymphocytesโดย
ลําดับ ซึง่ มีหน้าทีส่ าํ คัญของระบบภูมติ า้ นทานในร่างกาย ดังนัน้ การดําเนินการของโรค
จึงมีตงั ้ แต่ขนั ้ asymptomatic state ซึง่ ระบบภูมติ า้ นทานคนปกติจนกระทังเสื
่ ่อมช้าๆ
และจนไม่อาจทําหน้าทีไ่ ด้โดยสิน้ เชิง ซึง่ ช่วงนี้เองทีม่ กี ารติดเชือ้ อื่นๆ ทีค่ อยฉวยโอกาส
ทีร่ า่ งกายตกอยูใ่ นภาวะเพลีย่ งพลํ้า ติดตามด้วยมะเร็งบางชนิด จนในทีส่ ุดอาการแสดง
อื่น ๆ ของโรคเอดส์ปรากฏเด่นชัด
ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การตรวจยืนยันว่ามีการติดเชือ้ เอดส์ ไม่จาํ เป็ นต้องกังวล เพราะโอกาสที่
การติดเชือ้ นัน้ จะดําเนินต่อไปจนเป็ นโรคนัน้ มีเพียง  % และถ้าโชคร้ายเกิดการติด
เชือ้ การติดเชือ้ นี้จะดําเนินไปกว่าจะแสดงอาการเป็ นโรคเอดส์ตอ้ งใช้เวลานานถึง  ปี
ซึง่ ช่วงระยะเวลาเหล่านี้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เพียงแต่ไม่ให้มี
การติดเชือ้ ทีค่ อยจังหวะซํ้าเติม จึงสามารถยืดเวลาออกไปได้อกี นาน และดําเนินชีวติ
เหมือนคนทัวไปได้
่
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แต่เดิมมาศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งระยะต่างๆ ของการติดเชือ้ เอชไอวี
ออกเป็ น  ระยะ ) คือ
ระยะที่ 1 : ระยะติ ดเชื้ออย่างเฉี ยบพลัน (acute HIV infection)
-3 สัปดาห์หลังจากได้รบั เชื้อเอชไอวี จะมีอาการคล้ายไข้หวัด ต่อมนํ้ าเหลืองโต
(glandular fever-like illness) และอาจมีอาการของ encephalitis, meningitis, myelopathy และ
neuropathy อาการต่าง ๆ เหล่านี้หายไปได้เองภายใน - สัปดาห์ โดยทีอ่ าจมีอาการน้อยมาก
จนผูป้ ว่ ยไม่สงั เกต คิดว่าเป็ นไข้หวัดธรรมดาก็ได้
ระยะที่ 2 : ระยะติ ดเชื้อโดยไม่มีอาการ (asymptomatic infection)
คนไข้จะไม่มอี าการอะไรเลย แต่ถ้าเจาะเลือดตรวจ จะพบมีแอนติบอดีต่อเชิ้อเอชไอวี
โดยจะมีเลือดเอดส์บวกไปตลอดชีวติ แอนติบอดีหรือภูมคิ ุน้ เคยต่อไวรัสเอดส์จะเริม่ พบประมาณ
- สัปดาห์หลังได้รบั เชือ้ แต่อาจเนิ่นนานออกไปถึง 3 เดือนก็ได้ ดังนัน้ โดยทัวไปถ้
่ าเลย 
เดือนไปแล้ว แอนติบอดีต่อเชิอ้ เอชไอวียงั ให้ผลลบอยูห่ ลัง expose ต่อเชือ้ เอชไอวีเพียงครัง้
เดียว ก็ค่อนข้างมันใจได้
่
ว่าไม่มกี ารติดเชือ้ โรคเอดส์ อย่างไรก็ตามมีรายงานในกลุ่มชายรักร่วม
เพศในอเมริกาว่าอาจต้องรอไปนานถึง 3 ปี แอนติบอดีต่อเชิอ้ เอชไอวีจงึ จะให้ผลบวก
ระยะที่ 3
:
ระยะต่ อมนํ้ าเหลื องโตทัว่ ไป (persistent
generalised
lymphadenopathy,(PGL)
ระยะนี้จะเกิดหลังได้รบั เชิอ้ เอชไอวีนานเท่าไรยังไม่ทราบชัด คนไข้เองก็ไม่มอี าการอะไร
แต่ถา้ ตรวจร่างกายจะพบต่อมนํ้าเหลืองโตทัวตั
่ ว ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาให้คาํ จํากัด
ความของ PGL ว่า ต้องเป็ นต่อมนํ้าเหลืองตัง้ แต่  บริเวณขึน้ ไป โดยไม่นบั รวมต่อมนํ้าเหลืองที่
บริเวณขาหนีบ และต่อมนํ้าเหลือง  บริเวณนี้จะต้อง ไม่เป็ น draining chain ซึง่ กันและกัน
ต่อมนํ้าเหลืองทีโ่ ตนี้จะต้องมีขนาดตัง้ แต่  ซม. ขึน้ ไป และจะต้องโตอยูน่ านเกิน  เดือน ถ้าตัด
ชิน้ เนื้อของต่อมนํ้าเหลืองไปตรวจจะไม่พบพยาธิสภาพอะไร คือไม่ใช่มกี ารติดเชือ้ หรือเป็ นมะเร็ง
ของต่อมนํ้าเหลือง แต่มลี กั ษณะเป็ นแบบ reactive hyperpasia
ระยะที่ 4 : ระยะติ ดเชื้อมีอาการ (symptomatic HIV infection)
เป็ นระยะของการติดเชิอ้ เอชไอวีซง่ึ มีอาการ แบ่งย่อยได้เป็ น : ระยะที่ 4-A : Constitutional disease ตรงกับระยะ AIDS related complex (ARC)
เดิม คือมีอาการ
นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ (ลดเกิน  % ของนํ้าหนักดัง้ เดิม หรือเกิน 
กิโลกรัม หรือ  ปอนด์)
 ไข้ (เกิน 3 องศาเซลเซียส ) เรือ
้ รัง (เกิน  สัปดาห์) โดยไม่ทราบสาเหตุ
 ท้องเสียเรือ
้ รังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 เหงือ
่ ออกตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ
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เชือ้ ราในช่องปาก (Oral candidiasis)
งูสวัด (Herpes Zoster)

ระยะ 4-B : Neurological disease
โดยอาการเป็ นเรื่องของหลงลืมง่าย มีอาการทางจิตประสาท หรือมีอาการทาง
encephalitis, meningitis,myelopathy และ neuropathy คือมีอาการได้ทุกอย่างของระบบ
ประสาทส่วนกลาง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “HIV encephalopathy” หรือ “AIDS dementia” ลักษณะ
ของสมองเหีย่ ว (brain atrophy) เป็ นลักษณะทางเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทพ่ี บบ่อยทีส่ ดุ


ระยะที่ 4-C : Secondary infectious disease


definition

-C- : Specified secondary infectious disease listed in CDC surveillance

-C- : Other unspecified secondary infectious disease คือโรคติดเชือ้ ฉวย
โอกาสอื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้รวมอยูใ่ น surveillance definition เดิม


ระยะที่ 4-D : Secondary cancers
มะเร็งส่วนใหญ่ทพ่ี บคือ Kaposi’s sarcoma ส่วนน้อยอาจเป็ น primary central
nevous system lymphoma และ non-Hodgkin’s disease


ระยะที่ 4-E : Other conditions


กลุ่มนี้สาํ หรับผูป้ ่วยทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าไว้ในทัง้  กลุ่มข้างต้น เช่น มีโรคติด
เชื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นกลุ่ ม C
หรื อ มี อ าการนอกเหนื อ ที่ ร ะบุ
ในกลุ่ม A เป็ นต้น

การทีแ่ บ่งการติดเชือ้ HIV ออกเป็ นระยะต่าง ๆ เช่นนี้ เพราะ severity ต่างกัน คนทีเ่ ป็ น
ระยะที่  จะมีความผิดปกติทางภูมคิ มุ้ กัน มากกว่าคนทีเ่ ป็ นระยะที่ 3 และ  ตามลําดับ
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อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งอาการและอาการแสดงของผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ออกเป็ น 3 ระยะ

. ระยะติดเชือ้ เอดส์โดยไม่มอี าการ ตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์โดยการตรวจเลือด
หาแอนติบอดีต่อเชือ้ เอดส์โดยผูต้ ดิ เชือ้ ไม่มอี าการของโรคเอดส์เลย
. ระยะติดเชือ้ ทีม่ อี าการ (HIV Symptomatic) ซึง่ ได้แก่ผตู้ ดิ เชือ้ HIV และมีอาการ
หรืออาการแสดงบางอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบภูมคิ ุม้ กัน อาการเหล่านี้ประกอบด้วย อาการที่
เคยใช้ในระยะทีม่ อี าการสัมพันธ์กบั เอดส์ (ARC หรือ AIDS Related Complex) แต่เดิม และ
อาการอื่น ๆ ทีแ่ พทย์สงสัย การติดเชือ้ เอดส์ และผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์มอี าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ในระยะเวลาไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน
o มีไข้เกิน 3. องศาเซลเซียส เป็ นพักๆหรือติดต่อกัน
o อุจจาระร่วงอย่างเรือ
้ รัง
o นํ้ าหนักลดเกิน % ของนํ้ าหนักตัว
o ต่อมนํ้ าเหลืองโต มากกว่า  แห่งในบริเวณทีไ่ ม่ตด
ิ ต่อกัน
o เชือ
้ ราในปาก
o ฝ้าขาวในช่องปากจากเชือ
้ ไวรัส (Hairy Leukoplakia)
o โรคงูสวัด (Herpes Zoster)
3. ระยะป่วยเป็ นเอดส์ ตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์และมีโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสโรค
หนึ่งโรคใดหรือหลายโรค

การตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์
การตรวจหาการติดเชื้อเอดส์
สามารถตรวจหาการติดเชือ้ เอดส์ ได้จาก
. การซักประวัติและการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะผูม้ พี ฤติกรรมเสีย่ ง เช่น
Homosexual Bisexual, Addiction ฯลฯ ซึง่ เป็ นการคาดเดา
. การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ ซึง่ มีอยูห่ ลายวิธี หลังจากไดัรบั เชือ้ HIV เข้าสู่
ร่างกายประมาณ -3 สัปดาห์ จึงจะมีอาการแสดงออกแบบชนิดเฉียบพลัน (acute retroviral
syndrome) คือจะมีอาการไข้ เจ็บคอ ต่อมนํ้ าเหลืองโต มีอาการเหมือนเป็ นไข้หวัด (acute
infection mononucleosislike illness) ซึง่ จะมีอาการอยูป่ ระมาณ - สัปดาห์ ช่วงนี้เป็ นช่วงทีม่ ี
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เชือ้ ไวรัส (viremia) และตรวจพบแอนติเจน (antigenemia) ได้ ซึง่ อาจมีเวลา - สัปดาห์
เท่านัน้ หลังจากนัน้ อีกระยะหนึ่งจึงจะเริม่ ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชือ้ HIV (anti-HIV) ในกระแส
เลือด นอกจากนี้ยงั มีผปู้ ่วยอีกจํานวนมากอาจจะไม่มอี าการอะไรเลยในช่วงทีม่ เี ชือ้ ไวรัสและ
แอนติเจน
ดังนัน้ หลังจากได้รบั เชือ้ HIV ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีตอบสนอง และตรวจพบในซีรมั ่
ตัง้ แต่ระยะแรกของการติดเชือ้ จนถึงระยะทีม่ อี าการโรคเอดส์ ระยะหลังติดเชือ้ จนถึงตรวจพบ
แอนติบอดีใช้เวลานาน 3- สัปดาห์ (ส่วนใหญ่ประมาณ สัปดาห์) บางรายอาจนานถึง 
เดือน เรียกช่วงทีก่ ่อนตรวจพบแอนติบอดีน้ีว่า "window period" ในระยะ window period นี้
หากต้องการตรวจว่ามีการติดเชือ้ HIV หรือไม่ อาจใช้วธิ กี ารตรวจหาแอนติเจนช่วย
วิ ธีการตรวจเพื่อบ่งบอกการติ ดเชื้อ
การตรวจเพือ่ บ่งบอกการติดเชือ้ HIV นัน้ มี  วิธใี หญ่ ๆ คือ
Indirect method เป็ นการตรวจภูมคิ ุม้ กันทีร่ า่ งกายตอบสนองต่อเชือ้ ไวรัส ก็คอื การ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือ้ HIV
o Direct method เป็ นการตรวจหาตัวเชือ
้ ไวรัสโดยตรง ส่วนใหญ่ยงั เป็ นวิธที ใ่ี ช้ใน
การศึกษาวิจยั และมีขอ้ จํากัดในการใช้อยู่ ได้แก่ การตรวจหาแอนติเจนชนิด p และการ
ตรวจหายีโนมไวรัส
o

วิ ธีการตรวจแอนติ บอดีต่อเชื้อ HIV
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือ้ HIV เป็ นวิธที ใ่ี ช้ทวไป
ั ่ แอนติเจนทีใ่ ช้ตรวจหาแอนติบอดี
อาจเป็ นแอนติเจนของเชื้อไวรัสที่สกัดจากการเพาะเลี้ยงในเซลล์ หรือเป็ นแอนติเจนที่เป็ น
โปรตีนทีส่ ร้างโดยยีนจําเพาะของไวรัส เตรียมด้วยวิธพี นั ธุวศิ วกรรม หรือเป็ นแอนติเจนทีไ่ ด้จาก
การสังเคราะห์เปปไทด์ซ่ึงนํ้ ายาส่วนใหญ่จะประกอบด้ว ย
แอนติเจนจําเพาะส่วนที่ไม่
เปลีย่ นแปลงมาก (conserved region) ของ core antigen (p) และส่วนของ gp หรือ
gp ของเชือ้ HIV- และส่วน gp3 ของเชือ้ HIV- วิธกี ารตรวจจะแบ่งเป็ น  ขัน้ ตอน คือ
การตรวจกรองเบือ้ งต้ น (Screening test) วิธที ดสอบได้แก่ วิธอี ไี ลซ่า
(ELISA), วิธี gelatin particle agglutination (GPA)
o การตรวจยืนยัน (Confirmatory test) วิธท
ี ดสอบยืนยันทีใ่ ช้อยูม่ ี  วิธี คือ
immunoblot และ immunofluorescent assay (IFA) แต่ทน่ี ิยมใช้ในขณะนี้คอื immunoblot หรือ
เรียกว่า Western Blot (WB)
o
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การตรวจหาแอนติ เจน (p24 antigen)
p antigen เป็ นโปรตีนทีอ่ ยูใ่ นส่วนแกน (core protein) ของเชือ้ HIV ซึง่ จะมีการ
สังเคราะห์ขน้ึ ในเซลล์ทม่ี กี ารติดเชือ้ HIV และปล่อยออกมาสู่กระแสเลือดในระยะเริม่ แรกของ
การติดเชือ้ และระยะท้าย ๆ ของการดําเนินโรคเอดส์ ทําให้สามารถตรวจ p antigen ได้ใน
เลือดของผูม้ กี ารติดเชือ้ HIV ซึง่ จะมีรปู แบบของแอนติเจนในกระแสเลือดได้  ลักษณะ คือ
. พบทัง้ แอนติเจนอิสระ (free antigen) และ แอนติเจนอยู่รวมกับแอนติบอดี
(antigen-antibody complex)
. ไม่พ บแอนติเ จนในรูป แบบอิส ระในระยะแรก แต่ จ ะมีแ อนติเ จนรวมอยู่ก ับ
แอนติบอดี
3. พบแต่แอนติเจนอิสระ แต่ไม่พบแอนติเจนอยูร่ วมกับแอนติบอดี
. ไม่พบทัง้ แอนติเจนอิสระและแอนติเจนอยูร่ วมกับแอนติบอดี
นอกจากรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันทัง้  อย่างนี้แล้ว ยังพบว่าระดับแอนติเจนชนิด p ใน
กระแสเลือดยังมีการเปลีย่ นแปลงระดับขึน้ ๆ ลง ๆ (fluctuation) ได้ในเวลาทีต่ ่างกัน ซึง่ ทําให้
เกิดความสับสนในการตรวจหา และแปรผลทีไ่ ด้
ในปจั จุบนั เทคนิคการตรวจแอนติเจนทีใ่ ช้อยู่คอื วิธอี ไี ลซ่า (ELISA, enzyme-linked
immunosorbent assay) เท่านัน้ ซึง่ สามารถตรวจหาแอนติเจนอิสระได้ดี แต่ยงั ไม่มคี วามไวพอ
ในการตรวจหาแอนติเจนทีอ่ ยู่รวมกับแอนติบอดีจงึ จะต้องมีเทคนิคทีจ่ ะแยกแอนติเจนออกจาก
แอนติบอดีเสียก่อนทีจ่ ะมาทําการตรวจ (immune complex dissociation, ICD) นํ้ายาทีใ่ ช้
ตรวจหาแอนติเจนมีอยูห่ ลายบริษทั ได้แก่ Abbott, Coulter, Diagnostic Pasteur และ Organon
การตรวจหายีโนมของไวรัส
การตรวจหายีโนมของไวรัสเป็ นการตรวจหายีนหรือกรดนิวคลิอกิ ซึง่ อาจตรวจหาไวรัส
RNA หรือ proviral DNA วิธเี ดิมทีใ่ ช้คอื การทํา hybridization ซึง่ พบว่าไวไม่เพียงพอ ในปจั จุบนั
พบว่าวิธีท่ดี ที ่สี ุดคือ การตรวจหา
proviral DNA
ด้วยวิธีปฏิกิรยิ าลูกโซ่โพลีเมอเรส
(polymerase chain reaction, PCR)
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การใช้ค่า CD4 ลิมโฟซัยท์ในการติดตามผูป้ ่ วย
การติดเชือ้ HIV ทําให้เกิดพยาธิสภาพมากมายในคนไข้ เซลล์เป้าหมายทีส่ าํ คัญของเชือ้
HIV ทีเ่ ข้าไปเจริญเติบโตและแบ่งตัวทําลายเซลล์ คือ เซลล์ลมิ โฟซัยท์ชนิด CD จะทําให้เกิด
ภาวะภูมคิ ุม้ กันบกพร่องหรือทีเ่ รียกว่าโรคเอดส์ในทีส่ ุด การลดจํานวนลงของเซลล์ CD เป็ นตัว
บ่งชีถ้ งึ ความรุนแรงในผูป้ ว่ ยเป็ นอย่างดี เราสามารถแบ่งการลดลงของ CD ลิมโฟซัยท์ได้เป็ น
 ระยะด้วยกัน คือ
ระยะที่  ซึง่ มักเกิดขึน้ ภายหลังจากการรับเชือ้ HIV แล้วเกิด seroconversion ภายใน
 ถึง  เดือน ระดับของจํานวน CD จะลดจากระดับปรกติประมาณ , เซลล์ต่อลบ.มม.
ลงมาเป็ น  เซลล์ต่อลบ.มม. ในระยะที่  นัน้ ระดับของจํานวน CD ลิมโฟซัยท์ จะอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างคงที่ ระยะนี้อาจกินเวลานานหลายๆ ปี ทเี ดียว หลังจากระยะนี้ไปแล้ว คนไข้จะ
เริม่ มีอาการต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กบั โรคเอดส์ เรียกระยะที่ 3 นี้ว่า ARC (AIDS Related Complex)
ซึง่ จํานวน CD ลิมโฟซัยท์ จะลดลงอย่างรวดเร็วจนเข้าระยะสุดท้ายคือเป็ นโรคเอดส์เต็มขัน้ ซึง่
คนไข้จะมีจาํ นวนเซลล์ CD ลดลง จนถึงแก่กรรม ซึง่ จํานวนเซลล์ CD นัน้ น้อยกว่า 
เซลล์ต่อลบ.มม. และมีอตั ราส่วนของเซลล์ CD ต่อ CD น้อยกว่า . ส่วนอัตราร้อยละของ
เซลล์ CD นัน้ น้อยกว่า  ในระยะนี้คนไข้มกั จะเสียชีวติ จาก โรคแทรกซ้อนต่างๆ
ดังนัน้ การใช้ค่าของ CD จะเป็ นประโยชน์ต่อการพยากรณ์การดําเนินของโรค และ
ติดตามผลการรักษาได้ จากการศึกษาโดยการติดตามผูป้ ว่ ยนาน  ปี พบว่าโอกาสทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้
HIV จะเป็ นโรคเอดส์เมือ่ จํานวน CD ลิมโฟซัยท์
- ตํ่ากว่า  เซลล์ต่อลบ.มม. คิดเป็ นร้อยละ 
- -99 เซลล์ต่อลบ.มม. คิดเป็ นร้อยละ 
- 3-399 เซลล์ต่อลบ.มม. คิดเป็ นร้อยละ 
- มากว่าหรือเท่ากับ  เซลล์ต่อลบ.มม. คิดเป็ นร้อยละ 
หรือจากการศึกษาในคนไทยพบว่าถ้า CD ลิมโฟซัยท์ต่ํากว่า  เซลล์ต่อลบ.มม. ผู้
นัน้ จะมีโอกาสเป็ นเอดส์เต็มขัน้ ภายใน  ปี มากกว่าคนที่ CD ลิมโฟซัยท์สงู กว่า  เซลล์ต่อ
ลบ.มม. ถึง .3 เท่า และในกรณีทม่ี กี ารลดตํ่าลงของจํานวน CD ลิมโฟซัยท์ต่ํากว่า 
เซลล์ต่อลบ.มม. ผูป้ ่วยจะมีโอกาสติดเชือ้ ฉวยโอกาสจากเชือ้ ต่าง ๆ ตามจํานวน CD ลิมโฟ
ซัยท์ทล่ี ดลง นอกจากนี้ยงั ใช้ค่าของจํานวนเซลล์ CD เป็ นเกณฑ์การตัดสินให้ยา ถ้าจํานวน
เซลล์ CD ตํ่ากว่า  เซลล์ต่อลบ.มม. ทางสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institute of
Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําว่าควรจะให้ยา Zidovudine (AZT) แก่คนไข้ แต่ถา้


18

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

จํานวน absolute ของเซลล์ CD สูงกว่า  เซลล์ต่อลบ.มม. ก็ยงั ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้
ยา หรือถ้าตํ่ากว่า  เซลล์ต่อลบ.มม. ควรให้ยาป้องกัน Pneumocystis carinii เป็ นต้น
การวัดหาระดับของเซลล์ CD ในคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV นัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ คือ จํานวน
absolute ของเซลล์CD อัตราร้อยละของเซลล์ CD และอัตราส่วนของเซลล์ CD ต่อเซลล์
CD ในการตรวจนับจํานวนเซลล์ CD นัน้ ต้องอาศัยชุดนํ้ายาตรวจทีมขี ายสําเร็จ เช่น ELISA
Kit หรืออาจใช้เครือ่ งมีอทีเ่ รียกว่า “โฟลไซโตมิเตอร์” (Flow cytometer) หริอ เรียกว่า FACScan

การวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
เชือ้ ไวรัสเอดส์ (HIV) เมื่อเข้าสูร่ า่ งกายจะไปจับกับเซลล์เป้าหมาย คือ เซลล์ลมิ โฟซัยม์
ชนิด T helper หรือ CD จากนัน้ เชือ้ จะเข้าสูเ่ ซลล์อาจจะแฝงอยูใ่ นเซลล์โดยไม่แสดงอาการใด
เมื่อเซลล์ถูกกระตุน้ จะทําให้มกี ารแบ่งตัวเพิม่ จํานวนยีโนมของเชือ้ ไวรัส และถูกปล่อยออกจาก
เซลล์เข้าสู่เซลล์เป้าหมายอื่นต่อไป ทําให้จํานวนเซลล์ CD ในผูต้ ดิ เชือ้ จะลดลงเรื่อยๆ จนถึง
ระดับหนึ่งทําให้ระบบภูมคิ มุ้ กันของผูต้ ดิ เชือ้ ไม่สามารถต่างๆ หรือเซลล์มะเร็งทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกายได้
เป็ นโอกาสทีท่ ําให้มกี ารติดเชือ้ จากจุลชีพเหล่านี้ กําจัดจุลชีพทีร่ ุนแรงและลุกลามเข้าสู่อวัยวะ
ภายในทัวร่
่ างกาย ซึง่ เชือ้ จุลชีพนี้ ได้แก่ เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา เชือ้ ปาราสิต และเชือ้ ไวรัสอื่นๆ
ทําให้เกิดโรคฉวยโอกาสเข้าแทรกซ้อน โรคฉวยโอกาสที่พบในผูต้ ิดเชื้อหรือผูป้ ่วยเอดส์ท่ี
รายงาน ได้แก่
โรคติ ดเชื้อ (Infection) จาก
เชื้อปาราสิ ต
Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis, Isosporiasis,
Microsporidiosis, Pneumocystis carinii pneumonia,
Strongiloidosis, Giardiasis, Entamoeba histolytica infection
เชื้อรา

Penicillosis, Cryptococcosis, Candidiasis, Tenea vesicolor,
Coccidiodomycosis, Mucormycosis, Blastomycosis,
Aspergillosis, Histoplasmosis, , Nocardiosis, Torulopsis infection
เชื้อแบคทีเรีย
Tuberculosis, Atypical mycobacterium infection,
Salmonellosis (non typhi), Encapsulated bacterial infection
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เชื้อไวรัส
Herpes simplex infection, Varicella-zoster virus infection,
Molluscum contagiosum, Cytomegalovirus (CMV) infection,
Epstein-Barr virus infection
ในประเทศไทยมีอุบตั กิ ารของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอดส์ต่างกันไปตาม
ภูมภิ าค โดยพบว่าวัณโรคเป็ นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบมากเป็ นอันดับ  รองลงมาคือ
Cryptococcosis และ Pneumocystis carinii pneumonia (PCP)

การรักษา
การรักษาทางกาย
ขณะนี้ยงั ไม่มยี าทีส่ ามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายได้เป็ นเพียงยับยัง้ ไม่ให้ไวรัสเอดส์เพิม่
จํานวนมากขึน้ ในร่างกาย ผูป้ ่วยจะมีอายุยนื ยาวได้อกี นานการดูแลสุขภาพด้วยวิธกี ารทาง
การแพทย์แผนปจั จุบนั ยาทีใ่ ช้ในการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ยเอดส์มี  ลักษณะคือ
1. ยาต้านไวรัสเอดส์
ยาต้านไวรัสเอดส์ หมายถึง ยาทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ มาเพื่อหยุดยัง้ หรือออกฤทธิ ์ต้านการแบ่งตัว
การยับยัง้ การเกาะจับและเข้าเซลล์ (Interference with attachment and entry)
.
.
3.
.

การยับยัง้ ขบวนการ Reverse Transcription (Inhibition of Reverse Transcription)
การยับยัง้ ขบวนการ Integration (Inhibition of Proviral Integration)
การยับยัง้ Transcription
การยับยัง้ Post-translation processing

ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอดส์
ยาต้านไวรัสเอดส์ทม่ี ใี ช้ทางคลินิกในปจั จุบนั (Current Antiretroviral Drug in Clinical Use)
ในปจั จุบนั ยาต้านไวรัสเอดส์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนโดย U.S.FDA มีทงั ้ หมด  ชนิด
ประกอบด้วยยา 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม Nucleoside analongues Reverse Transcriptase Inhibitors ::
ได้แก่ AZT , ddC , ddI , dT , 3TC เป็ นยาทีส่ ร้างด้วยการทดแทนหรือเปลีย่ นแปลง side
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chain ของ nucleosides(thymidine, adenosine, cytidine) การออกฤทธิ ์ของยากลุ่มนี้ตอ้ งผ่าน
ขบวนการ phosphorylation ภายในเซลล์ให้กลายเป็ น mono-, di-, และ triphosphate
compound ในทีส่ ุดจึงจะออกฤทธิ ์ได้ กลไกการออกฤทธิ ์ทีส่ าํ คัญ คือ การแย่งจับกับ HIV-RT
(inhibitory competitor) และการหยุดยัง้ การเรียงต่อของลําดับเบสของDNA (chain terminator)
ในกรณีทใ่ี ช้ยากลุ่มนี้เป็ นยาเดีย่ วในการรักษา (monotherapy) จะสามารถลดจํานวนเชือ้ ใน
พลาสมาลงได้เพียง .3-. log หรือ น้อยกว่า  เท่า ยกตัวอย่างเช่น หากผูป้ ่วยมีเชือ้
, ตัวต่อลบ.ซม.การรักษาด้วยnucleoside RTI monontherapy (เช่น AZT หรือ ddI) ณ
ประสิทธิภาพสูงสุดของยา ผูป้ ว่ ยรายนี้กย็ งั คงมีจาํ นวนเชือ้ อยู่ในระดับทีม่ ากกว่า,ตัวต่อ
ลบ.ซม.และประกอบกับปญั หาการดือ้ ยาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในทีส่ ดุ จึงไม่สามารถ ลดอัตราการเกิดเอดส์
และอัตราตายได้
กลุ่ม Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ::
ได้แก่ nevirapine, efaviren ยาในกลุ่ม Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors หรือ
NNRTIs นี้เป็ นยาทีม่ โี ครงสร้างและสูตรทางเคมีทแ่ี ตกต่างกัน แต่มฤี ทธิ ์แรง (potent) ในการ
ยับยัง้ อย่างจําเพาะต่อ revers transcriptase (RT) ของ HIV- เท่านัน้ ไม่มผี ลยับยัง้ เอนไซม์
ของ HIV- hepatitis, herpes virus และเอนไซม์ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมแต่อย่างใด และกลไก
การออกฤทธิ ์แตกต่างจากยาในกลุ่ม nucleoside analogue RT inhibitors (NRTIs) หลาย
ประการ เช่น NNRTIs เป็ น active compounds ทีอ่ อกฤทธิ ์ได้เลย โดยไม่ตอ้ งผ่านขบวนการ
phosphorylation หรือ metabolism อื่นใดอีก
การออกฤทธิ ์ของ NNRTIs เป็ นแบบ noncompetitive คือไม่มกี ารแย่งจับแข่งกับ native
nucleotidesแต่เป็ นการจับHIV- RT ตรงบริเวณล่างลงมา (downsteam) จาก catalytic site ยา
ในกลุ่ม NNRTIs นี้จะถูก metabolize เกือบทัง้ สิน้ ทีต่ บั ข้อดีของยาในกลุ่ม NNRTIs ส่วนใหญ่มี
ฤทธิ ์ยาวสามารถรับประทานเพียงวันเละ - ครัง้ ได้เป็ นการง่าย (favorable adherence) แต่
ข้อเสียคือเกิดการดือ้ ยารวดเร็วมากโดยเฉพาะเมื่อใช้เดีย่ ว ๆ หรือร่วมกับยาในสูตรทีอ่ ่อนหรือ
ล้มเหลวในการรักษามาก่อน และเมือ่ เกิดเชือ้ ดือ้ ยาจะเกิดการดือ้ ต่อยาอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ดว้ ย
ทัง้ นี้เนื่องจากยาในกลุ่มนี้มสี ตู รโครงสร้างทางเคมีทแ่ี ตกต่างกันจริงแต่ตําแหน่งทีจ่ บั
(binding pocket) กับเอนไซม์ RTเป็ นตําแหน่งเดียวกันหมดนันเอง
่
ความน่าสนใจของกลุ่มนี้
นอกจากจะใช้เป็ นยาตัวหนึ่งในสูตรยาร่วม 3 ชนิด (triple herapy) โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่มี
อาการมาก (not advanced) (เพือ่ เก็บ protease inhibitors ไว้ใช้ทหี ลัง) แล้ว ยา NNRTIs กลุ่ม
นี้ เช่น nevirapine และ DMP- ยานี้ อาจมีประโยชน์ในสูตรรักษาแบบระยะสัน้ (short
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course)ในการป้องกันการติดเชือ้ HIV จากแม่ไปสูล่ กู ได้ซง่ึ ต้องรอผลการศึกษาทีก่ าํ ลังดําเนินใน
ต่างประเทศต่อไป
กลุ่ม HIV-1 Protease Inhibitors ::
ได้แก่ saquinavir (hard capsule, soft gel capsule), indinavir, ritonavir และ nelfinavir HIV-
protease เป็ น enzyme ของเชือ้ HIV- ซึง่ ประกอบด้วยโปรตีน  สายทีเ่ หมือกัน (symmetrical
isomer) ประกอบด้วยกรดอะมิโน (amino acids) 99 ตัว มีหน้าทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการตัดย่อย
gag-pol polypeptide precursor เพื่อทําให้ immature HIV- กลายเป็ น mature infectious
ภายหลังการประกอบรูปร่างไวรัสแล้ว หลายปี ทผ่ี า่ นมาจึงมีการพยายามคิดค้นยาเพื่อยับยัง้ การ
แบ่งตัวของเชือ้ HIV โดยออกฤทธิ ์ยับยัง้ HIV- protease เรียกยากลุ่มนี้ว่า protease inhibitors
(PI) ทัง้ โดยอาศัยความรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้าง 3 มิติ (3-dimensional tructure) ของ HIV-
protease และการออกแบบโครงสร้าง inhibitor ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer
modeling) ทําให้มยี า protease inhibitors เกิดขึน้ หลายตัว อย่างไรก็ตามยารุน่ แรก ๆ ส่วนใหญ่
เป็ น petide-based compounds ทําให้มปี ญั หาเรื่องการดูดซึม (oral absorption), rapid biliary
clearance, poor stability และค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต ปจั จุบนั ยา protease inhibitors รุน่ ที่ 
(second-generation) จะเน้นโครงสร้างเป็ น partially peptidic หรือ nonpeptidic ทัง้ นี้เพื่อเพิม่
การดูดซึม (bioavailability) นันเอง
่
ยาเหล่านี้มฤี ทิ ธิ ์เพียงยับยัง้ การเพิม่ จํานวนของไวรัสเอดส์แต่ไม่สามารถ กําจัดเชือ้ เอดส์ให้
หมดไปจากร่างกายได้ และมีผลข้างเคียงได้แก่ โลหิตจาง คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นตามผิวหนัง ฯลฯ
ดังนัน้ การใช้ยาดังกล่าวต้องอยูใ่ นการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชดิ
รายชื่อยาต้านไวรัสเอดส์ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4
และ 5)
ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา ที่ / เรือ่ งบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
(แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ) เพื่อให้บญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. มีการแก้ไขเพิม่ เติมตามสภาพ
ของปญั หา สุขภาพ วิทยาการและข้อมูลเกีย่ วกับยาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านยาจึงออกประกาศให้ปรับปรุงรายการยาในแต่ละกลุ่มยาไว้ ดังต่อไปนี้
. ให้เพิม่ รายการยากลุ่มที่ . Antivirals ของบัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุข ดังนี้
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. Efavirenz (EFV)ขนาด  mg
. Indinavir (as sulfate) (IDV) ขนาด  mg,  mg.
.3 Lamivudine (3TC)ขนาด  mg./ tablet,  mg/ml
. Nelfinavir (as mesylate)  mg. (NEF)
. Nevirapine (NVP)ขนาด  mg./tablet,  mg/ml
. Ritonavir (RTV)ขนาด  mg,  mg/ml
. Saquinavir (as mesylate)  mg (SQV)
. Stavudine (dT) ขนาด ,3, mg
. ให้ยาตามข้อ . เป็ นยาในบัญชี จ. ทีใ่ ช้ใน “โครงการพัฒนาระบบบริการและติดตาม
ผลการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ดว้ ยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย”
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ประกาศ ณ วันที่  ตุลาคม พ.ศ.
และได้มกี ารประกาศเพิม่ เติมจากคณะกรรมการแห่งชาติดา้ นยา ที่ / เรือ่ ง บัญชียา
หลักแห่งชาติ พ.ศ. (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ) เพือ่ ออกประกาศให้ปรับปรุงรายการยาใน
แต่ละกลุ่มยา ดังต่อไปนี้
ให้เพิม่ รายการยากลุ่มที่ . Antivirals ของบัญชียาสําหรับโรงพยาบาล และสถาน
บริการสาธารณสุข ดังนี้
. Nevirapine  mg. + Lamivudine  mg. + Stavudine 3 mg (GPO –
vir S3)
. Nevirapine  mg. + Lamivudine  mg. + Stavudine  mg (GPO –
vir S) Tablet
ให้ยาตามข้อ . เป็ นยาในบัญชี จ. ทีใ่ ช้ใน “โครงการพัฒนาระบบบริการและติดตาม
ผลการรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ดว้ ยยาต้านไวรัสเอดส์ ในประเทศ
ไทย” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้

3
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2. ยาป้ องกันโรคติ ดเชื้อฉวยโอกาส
หากผูป้ ว่ ยเอดส์มภี ูมติ า้ นทานลดลงมาก (ค่าเม็ดเลือดขาว ชนิด CD ตํ่ากว่า  เซลล์ใน
เลือก  ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร) จะมีโอกาสติดโรคฉวยโอกาสเพิม่ มากขึน้ จึงจําเป็ นต้องได้รบั ยา
ป้องกัน เช่น





INH ใช้ป้องกันวัณโรค
Cotrimoxazole Dapsone Aerozolized pentamidine ใช้ป้องกันโรคปอดบวม
Itraconazole Fluconazole Amphotericin B ใช้ป้องกันโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
Ketoconazole Itraconazole Fluconazole ใช้ป้องกันเชือ้ รา

ในขณะนี้ยงั ไม่มวี คั ซีนชนิดใดทีส่ ามารถป้องกันหรือรักษาโรคเอดส์ได้ยงั อยู่ในระหว่างการ
ศึกษาวิจยั คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า  ปี จึงจะทราบผลว่าสําเร็จหรือไม่ การดูแลสุขภาพ
ด้วยทางเลือกอื่นเป็ นวิธีการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่ายๆ
โดยคํานึ งถึงมิติอนั
หลากหลายของมนุ ษย์ ไม่เน้นทางด้านร่างกายเท่านัน้ อันก่อให้เกิดผลในแง่ป้องกันโรคและ
ฟื้นฟูสภาพทําให้รา่ งกายแข็งแรง เพิม่ ภูมติ า้ นทานและมีจติ ใจสงบ มี  แนวทาง ได้แก่
ด้านโภชนาการ ควรรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ครบ  หมู่และเหมาะสมกับอาการ
ของโรค เพือ่ ให้ได้สารอาหารทีจ่ าํ เป็ นครบถ้วนลักษณะอาการเจ็บปว่ ยทีพ่ บได้บ่อยคือ
 นํ้ าหนักลด ควรเพิม่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ และแป้ง งดอาหารประเภทไขมัน
เนื่องจากย่อยและดูดซึมได้ยาก และควรดื่มนํ้ามากๆ
 เบื่ออาหาร ควรรับประทานอาหารทีละน้อย แต่บ่อยครัง้ และหลีกเลี่ยงอาหารทีม่ ี
กลิน่ แรง
 มีแผลในปาก ควรรับประทานอาหารทีเ่ คีย้ วและกลืนได้งา่ ยให้พลังงานสูง เป็ นนํ้า
หลีกเลีย่ งอาหารทีก่ รอบ แข็งและรสจัด
 คลื่นใส้อาเจียน ควรรับประทานอาหารทีละน้อย แต่บ่อยครัง้ งดของทอด ของมัน
อาหารที่มรี สเค็มและเปรีย้ วจะช่วยลดอาการนี้ได้ อาหารประเภทขิงจะช่วยให้
รับประทานอาหารได้ดขี น้ึ
 ท้องเสีย ควรเพิม่ อาหารประเภทแป้งหรือสารโปแตสเซียมสูง เช่น ส้ม นํ้ามะพร้าว
กล้วย มะเขือเทศ ดื่มนํ้ ามาก ๆ หลีกเลี่ยงของทอด กาแฟ และอาหารทีม่ เี ส้นใย
เช่น ถัวลิ
่ สง ข้าวกล้อง
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สมุนไพร คือ ตัวยาทีไ่ ด้จากพืชสัตว์ และแร่ธาตุทย่ี งั ไม่ได้แปรสภาพ มีฤทธิ ์กะตุน้ ภูมคิ ุม้ กัน
และบรรเทาอาการโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสบางชนิดได้แก่











บรรเทาอาการท้องเสีย เช่น ฟ้าทะลายโจร ฝรัง่ ชา และมังคุด
ลดไข้ เช่น ฟ้าทะลายโจร มะระ
กระตุน้ ให้อยากอาหาร เช่น บอระเพ็ด มะระ กระเทียม
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน เช่น มะขามป้อม กระเทียม ฟ้าทะลายโจร
ขับเสมหะ และบรรเทาอาการไอ เช่น มะขามป้อม มะนาว มะแว้งเครือ และ
มะแว้งต้น
ขับลม เช่น กระเพราะ ตะไคร้ ขิง
บรรเทาอาการทางผิวหนัง เช่น เสลดพังพอนตัวเมีย หรือพญายอ เหงือกปลา
หมอ พลู
สมานแผล เช่น ว่านหางจระเข้ แค ทับทิม
ช่วยระบายท้อง เช่น ขีเ้ หล็ก
บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน เช่น ยอ

อย่างไรก็ตามยังไม่มขี อ้ มูลใดทางการแพทย์ทย่ี นื ยันผลของสมุนไพรในการยับยัง้ การเพิม่
จํานวนของไวรัสเอดส์ ขณะนี้ยงั อยูใ่ นขัน้ ตอนศึกษาวิจยั
3. การออกกําลังกาย
เสมือนเป็ นยาอายุวฒ
ั นะทีช่ ่วยให้มอี ายุยนื ยาวอารมณ์แจ่มใส นอนหลับง่าย รูปร่างสม
ส่วน สุขภาพแข็งแรง ควรออกกําลังกายทุกวันอย่างสมํ่าเสมอ และเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย
4. การปฏิ บตั ิ สมาธิ
เป็ นกระบวนการที่จติ ตัง้ มันจดจ่
่
ออยู่กบั สิง่ ที่ต้องการ และเพิม่ ความสามารถในการ
ควบคุม และเสริมสร้างสุขภาพในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณดีขน้ึ อาจทําได้โดย
. การปฏิบตั โิ ดยมีผชู้ ว่ ยเหลือ เช่น พระสงฆ์ชว่ ยให้คาํ ปรึกษา
. การปฏิบตั สิ มาธิดว้ ยตนเอง เช่น
o สมาธิโดยการกําหนดลมหายใจ
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o สมาธิโดยการเดินจงกรม
o สมาธิโดยใช้เทคนิคความเงียบ
o สมาธิ แบบทําให้สนุ กเพลิดเพลินโดยการใช้ภาพจินตนาการทีค่ ดิ ถึงแล้วรูส้ กึ
สงบ สบาย เพลิดเพลิน

การรักษาทางใจ
นอกจากการรักษาทางกายแล้ว ผูต้ ดิ เชือ้ โรคเอดส์ ควรได้รบั การรักษาทางใจร่วมด้วย
เนื่องจากผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ เมื่อทราบว่าตนเองติดเชือ้ จะมีความกลัววิตกกังวล โกรธ รูส้ กึ ไม่มนคง
ั่
ในชีวติ กลัวถูกต่อต้านถูกรังเกียจจากสังคม ต้องออกจากงาน ภาวะวิกฤตต่างๆ เหล่านี้ จะทําให้
ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์เกิดความรูส้ กึ หมดหวัง ซึมเศร้าหรืออยากตายได้ วิธที จ่ี ะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์
สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตดังกล่าว สร้างความเข้าใจปญั หา หาทางแก้ไขเรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัว
ปรับใจให้เผชิญต่อปญั หา และมีชวี ติ อยูไ่ ด้อย่างมีคุณค่าคือ การให้กําลังใจ และการให้คาํ ปรึกษา
แนะนํา
การให้กาํ ลังใจ
วิธใี ห้กาํ ลังใจผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ หากบังเอิญมีคนในครอบครัวหรือญาติพน่ี ้องติดเชือ้ เอดส์ หรือมี
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคเอดส์ สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชดิ สามารถช่วยเหลือ และให้กาํ ลังใจได้
ดังนี้
1. ยอมรับผูต้ ิ ดเชื้อเอดส์
o เมื่อ ทราบว่ า คนในครอบครัว ติด เชื้อ เอดส์ ต้อ งพยายามทํา ใจให้ย อมรับ ให้ไ ด้
โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิน้ ถ้าทําใจไม่ได้หรือโศกเศร้าเสียใจ อาจทําให้ผตู้ ดิ
เชือ้ เอดส์รสู้ กึ หดหู่มากยิง่ ขึน้ ต้องพยายามแสดงความเข็มแข็งให้ได้เร็วทีส่ ุด
เพือ่ เป็ นหลักทางใจให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ได้ยดึ เหนี่ยว
2. รับฟังความรูส้ ึกและปัญหา
o เปิ ด โอกาสให้ผู้ต ิ ด เชื้อ เอดส์ไ ด้ เ ล่ า หรือ ระบายความรู้ส ึก ความอึด อัด หรือ
ปญั หาของเขา จะช่วยทําให้ผูต้ ดิ เชื้อเอดส์คลายความเครียด ความวิตกกังวล
รูส้ กึ ว่าตนเองไม่ตอ้ งอยูต่ ามลําพัง
3. ช่วยให้ผตู้ ิ ดเชื้อเอดส์เข้าใจตนเอง
o ช่ ว ยให้ผู้ต ิด เชื่อ เอดส์เ ข้า ใจตนเองในเรื่อ งของความรู้ส ก
ึ นึ กคิด
ช่วยจัด
เรียงลําดับความสําคัญของปญั หาเพื่อให้เกิดความสะดวก และทําให้เข้าใจ
ปญั หาได้งา่ ยขึน้ สามารถตัดสินใจแก้ปญั หาเหล่านัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
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4. ให้กาํ ลังใจแก่ผตู้ ิ ดเชื้อเอดส์
o บางเวลาผูต
้ ดิ เชือ้ เอดส์จะมีความรูส้ กึ ว่าตนเองอ่อนแอ ท้อแท้ และสิน้ หวัง ควร
จะกระตุน้ ให้เกิดกําลังใจในการต่อสู้ เพราะกําลังใจจะเป็ นส่วนสําคัญทีส่ ุดทีจ่ ะ
ผลักดันให้เกิดพลังในการต่อสู้ การให้กําลังใจอย่างง่ายๆ ก็คอื การอยู่เป็ น
เพื่อน ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ ทําสิง่ ต่าง ๆ ให้ดว้ ยความจริงใจ โดยไม่ตอ้ ง
พูดมากก็สามารถสร้างความสุข ให้แก่ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ และเสริมสร้างกําลังใจให้มี
ชีวติ ต่อไปได้
5. จัดกิ จกรรมใช้เวลาให้เกิ ดประโยชน์
o อาจจัดหากิจกรรมต่างๆ ทําร่วมกัน เพือ
่ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะถ้าปล่อย
ให้มเี วลาว่างมาก ๆ อาจทําให้มคี วามรูส้ กึ เศร้า เหงา หรืออ้างว้าง ดังนัน้
กิจกรรมเช่น การไปออกกําลังกายด้วยกัน ไปทําสวนหรือตกแต่งสนาม การ
จัดหาหนังสือทีม่ ลี กั ษณะสร้างสรรค์ให้ผทู้ ต่ี ดิ เชือ้ เอดส์อ่าน จะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้
เอดส์ใช้วนั เวลาเหล่านัน้ อย่างรวดเร็ว มีความรูส้ กึ เป็ นสุขสนุ กสนานและรูส้ กึ ว่า
ตนเองมีคุณค่า
6. ดูแลให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ
o ช่วยให้ผต
ู้ ดิ เชือ้ เอดส์ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ โดยอาจจะช่วยทํางานต่างๆ ให้เช่น
ช่วยทํางานบ้าน ซักรีดเสือ้ ผ้า ซึ่งจะเป็ นการแบ่งเบาภาระหรือลดความเหน็ด
เหนื่อยจากการทํางานของผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ จัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบ สะอาด
และอากาศถ่ายเทได้ดี จะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
7. ดูแลให้ได้รบั สารอาหารเพียงพอ
o ดูแลให้ผต
ู้ ดิ เชื้อเอดส์ได้รบั สารอาหารครบถ้วน กระตุ้นให้มคี วามรูส้ กึ อยาก
รับประทานอาหาร โดยการช่วยจัดสํารับอาหารให้ดนู ่ารับประทาน ถ้าผูต้ ดิ เชือ้
เอดส์ออ่ นเพลียไม่มแี รง อาจจะช่วยไปตลาดและช่วยทําอาหารให้
8. แสดงความรักต่อผูต้ ิ ดเชื้อเอดส์
o บางครัง้ ผูต
้ ดิ เชือ้ เอดส์อาจจะมีความรูส้ กึ สูญเสียสิง่ ทีม่ คี ่าทีส่ ุด ทําให้ขาดความ
มันใจในตนเอง
่
การแสดงออกทีท่ าํ ให้รวู้ ่ารักและหวังดีต่อผูต้ ดิ เชือ้ และการให้
ความดูแลอย่างใกล้ชดิ จะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเองว่าตนเองยังมีความหมาย ยังเป็ นทีร่ กั และเป็ นทีต่ อ้ งการของคนอื่นๆ อยู่
9. ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิ จ
o ถ้าผูต
้ ดิ เชือ้ เอดส์ยงั ไม่มอี าการก็ยงั สามารถทํางานได้ตามปกติ จึงควรสนับสนุ น
ให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ได้มงี านทําในช่วงยังไม่แสดงอาการ เพื่อจะได้เก็บสะสมไว้ใน
ยามทีเ่ จ็บป่วยฉะนัน้ ในเรื่องการเงินช่วงแรกจะไม่ค่อยมีปญั หา แต่ถา้ ผูต้ ดิ เชือ้
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เอดส์มอี าการไม่สบาย อาจจะทํางานได้ลดลงซึง่ จะส่งผลให้มปี ญั หาเรื่องเงินผู้
ใกล้ชดิ จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
10. ดูแลให้การพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย
o เมื่อ ผู้ต ิด เชื้อ เอดส์ม อ
ี าการไม่สบายผู้ใกล้ชดิ ควรจะได้มกี ารเตรียมตัวในด้าน
ความรู้ เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ และให้การพยาบาลเบือ้ งต้นแก่ผตู้ ดิ เชือ้
เอดส์ได้ และถ้ามีอาการหนัก ผูใ้ กล้ชดิ ควรจะช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาล
11. อดทนต่อการแสดงออกของผูต้ ิ ดเชื้อเอดส์
o อาการของโรคทีเ่ กิดขึน
้ อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผูต้ ดิ เชื้อ
เอดส์ ทําให้มคี วามรูส้ กึ อ่อนไหวหงุดหงิดง่าย น้อยใจเก่ง ร้องไห้งา่ ย คนใกล้ชดิ
จะต้องมีความอดทน มีความรูส้ กึ หนักแน่น และไม่ถอื สาผูต้ ดิ เชือ้
12. วางแผนอนาคต
o ผูใ้ กล้ชด
ิ อาจจะเป็ นทีป่ รึกษาในการวางแผนอนาคตของผูต้ ดิ เชือ้ เอง และรวมทัง้
คนในครอบครัว เช่น มารดา บิดา บุตร และภรรยา เพื่อเป็ นแนวทางให้ผตู้ ดิ
เชือ้ เกิดความมันใจในอนาคต
่
ว่าได้เตรียมการแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว
การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
ใครบ้างทีส่ ามารถเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาแนะนํา
. ครอบครัว ญาติพน่ี ้อง เพือ่ นทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ไว้วางใจ
. บุคลากรในทีมสุขภาพ เนื่องจากเป็ นกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจเรื่อง โรค
เอดส์เป็ นอย่างดี และมีหน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการแพร่
กระจายโรค จึงมีความเข้าใจถึงปญั หาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและปญั หาการเจ็บป่วยทาง
ด้านร่างกายของผูต้ ดิ เชือ้ การให้คําปรึกษาแนะนํ าจะทําได้อย่างครอบคลุมและชีแ้ นะแนวทาง
ในการแก้ปญั หาได้ดี
3. กลุ่มบุคคลในชุมชน ได้แก่ ผูน้ ําชุมชน ผูน้ ําทางศาสนา ครู อื่น ๆ ซึง่ เป็ นผูท้ ค่ี น
ในชุมชนยอมรับนับถือและผูต้ ดิ เชือ้ ไว้วางใจ
การให้คาํ ปรึกษาแนะนําผูต้ ิ ดเชื้อเอดส์ที่ยงั ไม่มีอาการ
เมือ่ มีการติดเชือ้ เอดส์ในร่างกาย ผูต้ ดิ เชือ้ มีชวี ติ อยูไ่ ด้โดยยังไม่มอี าการของโรคหรือ
ตายจากโรคทันที สามารถจะทํางาน มีกจิ กรรมทีเ่ หมาะสมได้ตามปกติ แต่ควรได้รบั การดูแล
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สุขภาพเพือ่ ป้องกันไม่ให้การติดเชือ้ ดําเนินไปสูร่ ะยะทีร่ นุ แรงขึน้ และควบคุมการแพร่กระจาย
เชือ้ ไปสูผ่ อู้ ่นื การทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ มีชวี ติ อยูก่ บั การติดเชือ้ เอดส์อย่างมีสขุ ภาพดีประกอบด้วย
.
.
3.
.
.
.

การยอมรับความจริงว่ามีการติดเชือ้ เอดส์ในร่างกาย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคเอดส์
การดูแลรักษาสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์
หลีกเลีย่ งการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ไปสูผ่ อู้ ่นื
การมีกาํ ลังใจและสามารถเผชิญปญั หาอย่างมีสขุ ภาพจิตดี

ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ควรได้รบั คําแนะนําทัวไปเพื
่
่อส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพ กาย ใจ และ
สังคม ดังนี้
. การส่งเสริมสุขภาพตนเองเพือ่ พัฒนาความสามารถในการพึง่ พาตนเอง ควบคุม
และรับผิดชอบตนเอง โดยมีกจิ กรรมในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง และได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว ญาติพน่ี ้อง เพือ่ น ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็ นการประคับประคอง
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ โดย

สร้างความหวังและกําลังใจ การมีความหวังและกําลังใจจะช่วยกระตุน้
การทํางานและระบบภูมคิ ุม้ กันทีท่ ําให้ร่างกายสามารถต่อต้านเชือ้ โรคได้ดขี น้ึ การดําเนินโรค
ไปสูร่ ะยะทีร่ นุ แรงจะช้าลง และยังเพิม่ ความอดทนพร้อมทีจ่ ะเผชิญต่อความเจ็บปว่ ยได้มากขึน้
 ขจั ด ความเครี ย ด หรื อ ความวิ ต กกั ง วลของตนเองด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที่
เหมาะสม เช่น การอ่านหนังสือ การฟงั ดนตรี การเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การพักผ่อนนอก
สถานที่ การพูดคุยกับเพื่อนฝูง การทํางานอดิเรกทีพ่ งึ พอใจ การสวดมนต์ทาํ สมาธิ จะช่วยให้ผู้
ติดเชือ้ ผ่อนคลายและมีสติดขี น้ึ
 พักผ่อนอย่างเพียงพอ จะช่วยให้มส
ี ุขภาพดี มีพลังสํารองทีจ่ ะต่อสูก้ บั
การเปลีย่ นแปลง และชลอการดําเนินของโรคให้ชา้ ลง
 ทํากิจกรรมเพื่อสังคม จะช่วยให้ชว
ี ติ มีคุณค่าขึน้
เป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคมช่วยให้สงั คมยอมรับ และเป็ นการช่วยเหลือประคับประคองซึง่ กันและกันในกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้
เป็ นการให้กาํ ลังใจ สร้างความเชื่อมันและร่
่
วมมือในการป้องกันแพร่กระจายโรคได้ดี
 ครอบครัว และญาติพ่น
ี ้ อง มีทศั นคติท่ดี ีต่ อผู้ติดเชื้อ
จะช่ว ยให้
สุขภาพจิตของผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ดมี าก เนื่องจากครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน การเข้าใจปญั หา
และจะมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หาได้ดกี ว่าผูอ้ ่นื
แต่เนื่องจากผูต้ ดิ เชื้อมักมีอารมณ์อ่อนไหว
เปลีย่ นแปลงง่าย ครอบครัวจึงต้องเข้าใจเห็นใจและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ อย่าง
มันคง
่
9
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วางแผนการดํ า เนิ น ชีวิต ในช่ ว งต่ อ ไปอย่ า งมีคุ ณ ค่ า ทัง้ ต่ อ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม เนื่องจากผูต้ ิดเชื้อเอดส์ยงั สามารถทํางานและมีกจิ กรรมได้ตามปกติ
เพียงแต่ต้องดูแลสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ป้องกันการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ และ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผูอ้ ่นื ในระยะแรกทีผ่ ูต้ ดิ เชือ้ ยังไม่สามารถจะตัดสินใจและวาง
แผนการดําเนินชีวติ ได้ครอบครัวและผูใ้ กล้ชดิ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจะเป็ นผูท้ ใ่ี ห้กําลังใจ สร้าง
ความมันคงทางอารมณ์
่
ช่วยหาแนวทางในการแก้ปญั หา และร่วมกันในการวางแผนการดําเนิน
ชีวติ ของครอบครัวในระยะต่อไป
 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย
่ วกับโรคเอดส์ ทัง้ จากสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
บุคลากรทางสุขภาพ สื่อต่าง ๆ จะช่วยให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์เข้าใจและสนใจทีจ่ ะดูแลสุขภาพตนเอง
มากขึน้
 สังเกตอาการเปลีย
่ นแปลงของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ถ้าพบว่ามีอาการ
และอาการแสดงทีบ่ ่งชีถ้ งึ ภาวะแทรกซ้อนควรรีบมาตรวจรักษา
. การส่งเสริมให้มพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชือ้ เพิม่ ขึน้ และ
ป้องกันการกระจายเชือ้ สูผ่ อู้ ่นื โดย
 มีเพศสัมพันธ์ทป
่ี ลอดภัย
 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม
่ เี พศสัมพันธ์
 งดพฤติกรรมสําส่อนทางเพศ
 หลีกเลีย
่ งการมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
 หลีกเลีย
่ งการใช้เข็มฉีดยา ของมีคมหรือบริการทีจ่ ะมีบาดแผล สัมผัส
เลือดกับผูอ้ ่นื เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ แปรงสีฟนั การฝงั เข็ม เจาะหู การสักผิวหนัง
 งดบริจาคโลหิต
 ไม่ควรให้มก
ี ารตัง้ ครรภ์ เพราะทําให้ทารกเสีย่ งต่อการเป็ นโรค


การป้ องกัน
หลักการป้ องกันโรคเอดส์
การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวี มีหลักการใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ
. หลีกเลีย่ งการสัมผัสเชือ้ โดยงดการสํ่าส่อนทางเพศ หรือโดยการใช้ถุงยางอนามัย
. การตรวจคัดเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด
3. การคัดกรองผูบ้ ริจาคอวัยวะและอสุจทิ จ่ี ะใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะและการผสมเทียม
. ควบคุมการฉีดยาเสพติดให้โทษ หรืองดการใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกัน

3

30

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

. ป้องกันการติดเชือ้ ของทารกโดยการคุมกําเนิด มิให้มกี ารตัง้ ครรภ์ในกรณีทบ่ี ดิ า
มารดาเป็ นพาหะของโรค หรืออยูใ่ นกลุ่มเสีย่ ง
. มาตรการป้องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หรือผูท้ บ่ี ริบาลผูป้ ่วย
เอดส์ หรือดูแลผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวี ลักษณะต่าง ๆ
. การให้สขุ ศึกษาให้มคี วามรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
. มาตรการทางกฎหมาย
9. การค้นหาผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวีและผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
. การใช้วคั ซีนป้องกันโรค
สําหรับวัคซีนทีจ่ ะใช้ป้องกันโรคนัน้ ขณะนี้ยงั มีอุปสรรคในการพัฒนาวัคซีนทีจ่ ะนําไปใช้
ได้ เพราะฉะนัน้ การป้องกันทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุด คือการงดพฤติกรรมเสีย่ งทุกชนิดและไม่ตงั ้ ตัวอยูใ่ น
ความประมาท สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จะต้องไม่รบี ร้อน ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูป้ ว่ ยหรือสิง่ คัดหลังจากผู
่
ป้ ว่ ย

การป้ องกันการติดเชื้อเอดส์สาํ หรับบุคลากรทางการแพทย์
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับการรักษาผูป้ ่วย มีโอกาส
เสีย่ ง ต่อการติดเชือ้ HIV ได้ โดยเฉพาะบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารไม่มโี อกาสรูม้ า
ก่อน ว่าสิง่ ส่งตรวจนัน้ เป็ นของผูป้ ่วยโรคเอดส์ การติดเชือ้ อาจเกิดขึน้ ได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง
เพียงพอ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
พบการ ติดเชือ้ เอดส์จากเข็มตํานัน้ ประมาณ . เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดคํานวณความเชื่อถือทาง
สถิติ (ความเชื่อมัน่ 9%) จะได้โอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เพียง % อย่างไรก็ดคี วามเสีย่ งอาจ
สูงกว่านี้ถา้ สัมผัสกับสิง่ ส่งตรวจทีม่ ปี ริมาณเชือ้ สูง ดังนัน้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังทุกวิถที าง
ในการป้องกันการติดเชือ้ ขณะปฏิบตั งิ าน
บัญญัติ 15 ประการ ของการควบคุมการติ ดเชื้อ
(The Commandments of Infection Control)
.
.
3.
.
.
.

ฉีดวัคซีนในโรคทีป่ ้ องกันได้ เช่น Hepatiitis B Vaccine
ซักประวัตแิ ละตรวจผูป้ ว่ ยทางด้านการแพทย์
เสือ้ คลุม
นํ้ายาฆ่าเชือ้ สําหรับใช้ลา้ งมือ (Antiseptic Handwash)
Mask ชนิดใช้แล้วทิง้
ถุงมือ
3
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. แว่นตา หรือหน้ากากใส (Protective Eyewear)
. วัสดุทน่ี ้ําไม่ซมึ คลุมพืน้ ผิว (Surface Cover)
9. Rubber Dam และเครือ่ งดูดกําลังสูง (High Power Suction)
. ระมัดระวังของมีคม
. การฆ่าเชือ้ ทีด่ า้ มกรอ (Handpiece Asepsis)
. เครือ่ งมือทีท่ าํ ให้เกิดภาวะไร้เชือ้ โดยใช้ความร้อน (Heat Sterilizer)
3. สารละลายกลูตาราลดีไฮด์
. สารทําลายเชือ้ ทีพ่ น้ื ผิว (Surface Disinfectant)
. ระบบกําจัดขยะ
การป้ องกันอุบตั ิ เหตุและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เมื่อได้รบั อุบตั ิ เหตุ
การป้ องกันอุบตั ิ เหตุ
อุบตั เิ หตุจากเครือ่ งมือทีแ่ หลมคมเป็ นอุบตั เิ หตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ดุ และจากรายงาน (MMWR,
99; Jagger et al,99) พบว่าการถูกเข็มทีใ่ ช้กบั ผูป้ ว่ ยทิม่ แทงเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ ําให้
บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ นี้พยาบาลเป็ นบุคลากรทีถ่ ูกเข็มทิม่ แทงบ่อยมาก
ทีส่ ุด (%) รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร (%) คนงาน (9%) แพทย์ (%) และ
อื่น ๆ (%)
จะเห็น ได้ ว่ า พยาบาลเป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ท่ีมีโ อกาสรับ เชื้อ จากผู้ป่ ว ยสู ง
เนื่องจากเป็ นบุคลากร ที่อยู่ใกล้ชดิ ผูป้ ่วยที่สุด และลักษณะของงานที่ปฏิบตั อิ าจทําให้ได้รบั
อุบตั เิ หตุได้หากไม่ระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้ได้รบั อุบตั เิ หตุจากการถูกเข็ม หรือของมีคมทิม่
แทง หรือบาด พยาบาลจึงควรปฏิบตั ติ ามหลักการต่อไปนี้
. ทันทีทฉ่ี ีดยาหรือเจาะเลือดผูป้ ว่ ยเสร็จ ให้ทง้ิ เข็มและกระบอกฉีดยาทีใ่ ช้แล้ว ลงใน
ภาชนะชนิดโลหะหรือพลาสติกอย่างหนาทีม่ ฝี าปิ ดมิดชิด ซึ่งเข็มไม่สามารถแทงทะลุออกมา
ภายนอกได้ ห้ามสวมปลอกเข็มคืน ไม่หกั หรืองอเข็ม หากจําเป็ นต้องสวมปลอกเข็มให้ใช้วธิ ี
One-harded scoop method (ใช้มอื ข้างเดียว แทงเข็มเข้าปลอก แล้วยกขึน้ จนปลอกเข็มสวม
เข็ม แล้วจึงกดปลอกเข็มลงเพื่อมิให้ปลอกเข็มหลุดจากเข็ม) หรือใช้อุปกรณ์หรือเครื่องช่วยสวม
ปลอกเข็มก่อน จึงปลดเข็มออกจากกระบอกฉีดยา หรือใช้เครื่องตัดเข็ม แล้วทิ้งเข็ม หรือ
กระบอกฉีดยาลงในภาชนะ และภาชนะดังกล่าวควรอยูใ่ นบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
. เข็มหรือของมีคมทีใ่ ช้ซ้ําได้อกี (Re-use) หลังจากใช้แล้วควรวางไว้ในภาชนะที่
ป้องกันการทิม่ แทง ขณะเคลื่อนย้ายไปทําความสะอาด หรือทําลายเชือ้ ต่อไป
3
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3. การส่งเครื่องมือมีคมในห้องผ่าตัด ให้ใช้วธิ ี No touch technique โดยวางเครื่องมือ
ลงบนภาชนะ เช่น ถาด หรือชามรูปไต แล้วส่งเครื่องมือทัง้ ภาชนะ ไม่ส่งเครื่องมือโดยตรงจาก
มือสูม่ อื
. การใช้เข็มเย็บแผล ไม่จบั เข็มด้วยมือโดยตรงใช้คมี จับเข็ม (Needle holder) แทน
หลังจากใช้ครัง้ แรกแล้วให้ซ่อนปลายเข็ม โดยใช้คมี จับเข็มจับใกล้บริเวณปลายเข็มแล้ววางไว้
ขณะเย็บแผลผูป้ ่วยโดยเฉพาะการเย็บแผลในทีล่ กึ ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่น การเย็บช่อง
คลอดควรใช้ retractor หรือสวมปลอกนิ้วป้องกัน
. เครื่องมือของมีคมต่าง ๆ หลังจากใช้แล้ว ต้องหยิบ จับ ถือ ด้วยความระมัดระวัง
ห้ามส่งจากมือบุคคลหนึ่งสู่มอื อีกบุคคลหนึ่งโดยตรง แต่ให้สง่ โดยวางในภาชนะรองรับก่อนแล้ว
จึงหยิบ ห้ามวางให้สว่ นแหลมคมยื่นออกนอกภาชนะรองรับ เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ่นื ได้
ให้ว างส่ ว นคมราบขนานกับ ภาชนะ เพื่อ ป้ องกัน ส่ ว นแหลมคมเกี่ย วถู ก ร่ า งกายบุ ค ลากร
นอกจากนี้หา้ มถอดใบมีดออกจากด้ามมีดก่อนทําลายเชือ้ ให้แช่ใบมีดพร้อมด้ามในนํ้ายาฆ่าเชือ้
. การล้างเครื่องมือทีใ่ ช้แล้ว โดยเฉพาะเครื่องมือทีแ่ หลม มีคม ควรกระทําด้วยความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ สาํ หรับบุคลากรเมือ่ ได้รบั อุบตั ิ เหตุ
.เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ถูกเข็ม หรือของมีคมทีเ่ ปื้ อนเลือดผูป้ ่วยตํา หรือบาดที่
ผิวหนัง หรือกระเด็นถูกผิวหนังของร่างกายทีม่ บี าดแผล ให้รบี บีบเค้นเลือดออกให้มากทีส่ ุด และ
ชําระบาดแผลให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่ หรือ chlorhexidine หรือ idophor หรือแอลกอฮอล์
.ถ้าเลือดหรือสารนํ้าจากร่างกายผูป้ ว่ ยกระเด็นเข้าปาก ให้บว้ นนํ้าลายทิง้ เร็วทีส่ ุด และ
ล้างปากกลัว้ คอด้วยนํ้า
3.ถ้าเลือดหรือสารนํ้าจากร่างกายผูป้ ว่ ยกระเด็นเข้าตา ให้ลา้ งตาด้วยนํ้าหรือนํ้ายาล้าง
ตาทันที
.ให้รบั ประทานยา AZT ทันทีภายใน  ชม.หลังจากเกิดอุบตั เิ หตุ
.ถ้าบุคลากรยินยอม ให้เจาะเลือดบุคลากรเพื่อตรวจหา HIV antibody เมื่อเกิด
อุบตั เิ หตุ เพือ่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน และเจาะเลือดตรวจ ในเดือนที่ 3 และ 
.ในกรณีทย่ี งั ไม่ทราบว่าผูป้ ่วยมีเลือดบวกต่อไวรัสเอดส์หรือไม่ ให้ขอความร่วมมือจาก
ผูป้ ว่ ย ขอเจาะเลือดตรวจ anti-HIV



. ถ้าได้ผลบวก ให้บุคลากรกินยา AZT  สัปดาห์
. ถ้าได้ผลลบ
o .. ถ้าสามารถทําได้ ให้ตรวจหา HIV antigen ในเลือดผูป
้ ว่ ย
 ... ถ้าพบ HIV antigen ให้บุคลากรกินยา AZT นาน  สัปดาห์
33

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

33

... ถ้าไม่พบ HIV antigen ให้พจิ ารณาถึงพฤติกรรมเสีย่ งของ
ผูป้ ว่ ย
* ถ้ามีพฤติกรรมเสีย่ ง ให้กนิ ยา AZT นาน  สัปดาห์
* ถ้าไม่มพี ฤติกรรมเสีย่ ง ให้หยุดกินยา AZT
.. ไม่สามารถตรวจหา HIV antigen ได้ ให้พจิ ารณาพฤติกรรมเสีย่ งของ
ผูป้ ว่ ย
 ... ถ้ามีพฤติกรรมเสีย
่ ง ให้กนิ ยา AZT นาน  สัปดาห์
 ... ถ้าไม่มพ
ี ฤติกรรมเสีย่ ง ให้หยุดกินยา AZT


o
o
o

. ถ้าทราบอยูก่ ่อนแล้วว่า ผูป้ ว่ ยรายนัน้ มีเลือดบวก ควรเริม่ กินยาให้เร็วทีส่ ุดหลังจาก
ได้รบั อุบตั เิ หตุและปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เพื่อรับคําอธิบายถึงอัตราการเสีย่ งในการติดเชือ้
เอดส์ ข้อดีขอ้ เสียของการใช้ยา AZT ผลข้างเคียงของยา และให้การใช้ยานัน้ อยูภ่ ายภายใต้การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ของแพทย์ท่รี บั ผิดชอบ
โดยก่อนให้ยาต้องมีการเซ็นต์ยนิ ยอม
(Informed consent) และให้เจาะเลือดตรวจ CBC, Platelet count ก่อนให้ยา, วันที่ , และ
วันที่  (day , ,  )
ขนาดของยาทีแ่ นะนําให้ใช้ในระยะนี้ คือ AZT ( mg)  เม็ด ทุก  ชัวโมง
่ ยกเว้นมือ้
กลางคืนขณะนอนหลับ รวมเป็ นวันละ  ครัง้ นาน  สัปดาห์ ถ้ามีอาการข้างเคียง
รุนแรงหรือตัง้ ครรภ์ให้หยุดยา ทัง้ นี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์
. ถ้าเลือดผูป้ ่วยบวกสําหรับ HBsAg โอกาสทีม่ ผี ไู้ ม่มภี ูมมิคุม้ กันและถูกเข็มทีเ่ ปื้ อน
เลือดผูป้ ว่ ยตํา อาจติดเชือ้ ค่อนข้างสูงถึง 3% ถ้าบุคลากรนัน้ ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน ให้ฉีด
Hepatities B immune globulin  เข็ม และวัคซีน  เข็ม
ถ้าไม่มกี ารตรวจเลือดผูป้ ว่ ยเพือ่ หา HBs Ag ด้วยเหตุใดก็ตาม บุคลากรทีไ่ ม่มภี ูมคิ ุม้ กัน
ควรรับการฉีดวัคซีน ส่วน Hepatitis B immune globulin นัน้ ให้พจิ ารณาเป็ นราย ๆ ไป
9. แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบทุกครัง้
.บุคลากรต้องไม่บริจาคโลหิต ต้องใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ต้องไม่ตงั ้ ครรภ์
จนกว่าจะทราบผลเลือดขัน้ สุดท้าย ( เดือน)
ข้อปฏิ บตั ิ
ให้ทุกหน่วยงานมียา AZT ไว้จาํ นวนหนึ่ง เพื่อทีจ่ ะให้บุคลากรรับประทานได้ทนั ท่วงที
เพราะการขอความสนับสนุ นจากส่วนกลางจะไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
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ข้อพิ จารณา
บุคลากรต้องได้รบั ทราบผลดี ผลเสียของการรับประทานยา AZT

การป้ องกันการติดเชื้อเอดส์สาํ หรับบุคคลทัวไป
่
สําหรับประชาชนทัวไป
่
ประชาชนทัว่ ๆ ไป ไม่ควรตื่นตระหนกต่อการติดโรคเอดส์จนมากเกินไป เพราะโรค
เอดส์มไิ ด้ตดิ ต่อกันได้ง่าย ๆ แต่ตดิ ต่อเพราะพฤติกรรม หรือ การกระทําบางอย่างของตัวเอง
จึงสามารถป้องกันได้ ถ้ามีการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมของตัวเอง หรือเพิม่ ความระมัดระวังมาก
ขึน้ ดังนัน้ ประชาชนทัว่ ๆ ไป จึงควรรูจ้ กั วิธที จ่ี ะป้องกันตนเอง ป้องกันลูกหลาน และญาติสนิท
มิตรสหายให้ปลอดภัยจากภัยของโรคเอดส์ได้ดงั ต่อไปนี้
. รักษาศีล  ให้มนั ่ ไม่สาํ ส่อนทางเพศ ไม่เสพยาเสพติด
. เปลี่ยนค่านิยมจากความฟุ้ งเฟ้อทางด้านวัตถุ และสิง่ ยัวยุ
่ ภายนอกมาเป็ นค่านิยม
ทางด้านจิตใจ และการยึดถือคุณธรรม
3. อบรมเลีย้ งดูบุตรหลานให้มคี วามอบอุน่ และมีคา่ นิยมทีถ่ ูกต้องไม่ลุ่มหลงในอบายมุข ไม่
ผิดเพศ เปลีย่ นค่านิยมของหมูว่ ยั รุน่ ทีว่ ่าเกิดเป็ นชายต้องสูบบุหรี่ และเทีย่ วผูห้ ญิง หรือเปลีย่ น
ทัศนคติของคนในบางกลุ่ม บางท้องทีท่ ว่ี ่าการทีล่ ูกสาวของตนไปขายตัวสักระยะหนึ่ง เพื่อหา
เงินมาจุนเจือครอบครัวมิได้เป็ นสิง่ ทีน่ ่าเสียหาย อะไร เป็ นต้น
. ควรมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์ และวิธปี ้ องกันแก่คนในทุกสังคมอย่าง ต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ในครอบครัว โรงเรียน และสถานทีทํางาน เพื่อให้ซมึ ซาบเข้าไปในความรูส้ กึ นึกคิดของ
แต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ และนําไปปฏิบตั จิ ริง ๆ
. ไม่สําส่อนทางเพศ ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลที่มพี ฤติกรรมเสี่ยงต้องใส่ ถุงยาง
อนามัยทุกครัง้ และต้องไม่ทาํ ให้ภาวะมีนเมา
. ไม่เป็ นชายรักร่วมเพศ ถ้าเป็ นแล้วก็อย่าสําส่อนและถ้าจะสําส่อนบ้างก็ต้อง หาทาง
ป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัยทุกครัง้
. ไม่ตดิ ยาเสพติด และห้ามลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด
. ไม่รว่ มเพศด้วยวิธกี ารใด ๆ ทีน่ ําไปสูก่ ารมีเลือดออกแม้เพียงเล็กน้อย เช่น การร่วมเพศ
อย่างรุนแรง (Sadist หรือ Soda-Masochistic practice)
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9. ไม่ใช้เครื่องมือช่วยในการร่วมเพศ เช่น อวัยวะเทียม (Deldos หรือ Vibrator) ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่ใช่ คู่นอนของตนเอง ในกรณีทใ่ี ช้เครื่องมือร่วมเพศกับคู่นอนของตนก็จะต้องไม่ทํา
รุนแรงจนมีเลือดออก
. ไม่รว่ มเพศกับผูท้ ต่ี ดิ ยาเสพติด โดยเฉพาะผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีด
. สตรีท่ตี งั ้ ครรภ์ท่คี ดิ ว่าตัวเองหรือคู่สมรสมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดโรคเอดส์ ควร
ปรึกษาแพทย์ เพือ่ ตรวจเลือดเอดส์ตงั ้ แต่เริม่ ตัง้ ครรภ์ใหม่ ๆ และวางแผนครอบครัว
. การเลือกคู่ครองต้องเลือกให้ดี ๆ เช่น ต้องไม่ใช่ผทู้ ช่ี อบสําส่อนทางเพศ ต้องไม่ตดิ ยา
เสพติด หรือถ้าเป็ นชายก็ตอ้ งเป็ นชายทีไ่ ม่ใช่รกั สองเพศ ควรได้ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือ
ก่อน การมีเพศสัมพันธ์กนั และเมือ่ แต่งงานกันแล้วจะต้องซื่อสัตย์ต่อคูส่ มรสของตัวเองตลอดไป
3. เจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่อาจเป็ นแหล่งแพร่เชื้อเอดส์ได้ควรให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชือ้ เอดส์ไปสู่ผรู้ บั บริการ เช่น สถานเริงรมย์ และสถาน เสริมสวย
เป็ นต้น
. มีความเห็นใจ สงสาร ให้กําลังใจและให้ความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอดส์แล้ว
เพื่อให้ผูท้ ่ไี ด้รบั เคราะห์กรรมเหล่านี้สามารถดําเนินชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและได้รบั
การดูแลรักษาทีถ่ ูกต้อง ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อครอบครัวเขาลง ถ้าสังคมไปรังเกียจหรือ
กีดกันคนเหล่านี้ เขาอาจเกิด ความเกลียดสังคมเป็ นการตอบแทน และทําการแก้แค้นสังคมซึง่
จะก่อให้เกิดปญั หาร้ายแรงตามมาได้
สําหรับกลุ่มที่มีพฤติ กรรมเสี่ยง
การสําส่อนและการขายบริ การทางเพศ
. งดหรือลดการสําส่อนทางเพศลง
. เลิกอาชีพเพศพาณิชย์ และหันไปประกอบสัมมาชีพอื่น
3. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะร่วมเพศ ซึง่ รวมถึงการร่วมเพศทางปากและการร่วมเพศ
กับคูค่ รองของตัวเองด้วยถ้าตัวเองมีอาชีพเพศพาณิชย์
. เลือกใช้ถุงยางอนามัยที่ยงั ไม่หมดอายุการใช้งาน และใช้ให้ถูกวิธี ควรเป็ นถุงยาง
อนามัยชนิดเคลือบนํ้ายาฆ่าเชือ้ ไวรัส (nonoxynol-9 หรือ nonoxynol- )
. ห้ามใช้น้ํามันหรือโลชันต่
่ าง ๆ ในการหล่อลื่นถุงยางเพราะนํ้ามันจะทําให้ถุงยางอนามัย
เสือ่ มคุณภาพ ควรใช้น้ํายา หล่อลื่นชนิดทีล่ ะลายนํ้าได้ เช่น K-Y หรือ J-L แทน อย่างปฏิบตั ิ dry
sex
. ปฏิเสธการให้บริการทางเพศ แก่ผู้มาใช้บริการ ที่ไม่ยอมใช้ถุ งยางอนามัย หรือ ให้
อย่างอื่น แทนการร่วมเพศ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบและสังการจากเจ้
่
าของ
กิจการ
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. รักษาโรคติดเชือ้ จากการร่วมเพศ (sexually transmitted disease) ให้หายก่อนการร่วม
เพศครัง้ ต่อไป
. ไม่มเี พศสัมพันธ์แบบโลดโผน ทีอ่ าจทําให้เกิด injury ต่อเยือ่ บุและผิวหนังของคูน่ อน
สําหรับผูเ้ สพยาเสพติ ดชนิ ดฉี ด
. เลิกเสพยา หรือปรึกษาแพทย์เพือ่ ขอรับการรักษาเพือ่ ถอนยาและ เลิกยา
. ถ้าเลิกเสพไม่ได้ ก็เปลีย่ นไปเสพโดยการใช้วธิ ที ไ่ี ม่ใช่เป็ นการฉีดหรือเปลีย่ นไปติดยาอื่น
แทน เช่น ยาเมธาโตนชนิด รับประทาน เป็ นต้น
3. ถ้ายังจะฉีดยาอยู่ ก็ให้ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาใหม่ทุกครัง้
. ห้ามใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับผูอ้ ่นื ถ้าจะใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื ให้ทําความสะอาดเข็ม
และกระบอกฉีดยาโดยการต้มหรือดูดล้างด้วย Alcohol  % หรือ Chlorox หลาย ๆ ครัง้ ก่อน
ใช้
. ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะร่วมเพศกับผูอ้ ่นื แม้กระทังคู
่ ่ครองของตัวเองในกรณีท่ี
สงสัยว่าคูค่ รองของตน ติดเชือ้ เอดส์
. ก่อนจะมีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์เพือ่ เจาะเลือดตรวจหาเชือ้ เอดส์ก่อน
สําหรับผูท้ ีต่ ิ ดเชื้อเอดส์ (ในการแพร่ไปสู่ผอู้ ืน่ )
ผูท้ ี่ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิ บตั ิ ตนเพื่อป้ องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผอู้ ื่น ดังนี้
. สามารถคบหาสมาคมกับผูอ้ ่นื ได้ตามปกติ ไม่จาํ เป็ นจะต้องหลบซ่อนหรือเก็บตัวอยูแ่ ต่
คนเดียว การพูดคุย แตะเนื้อต้องตัวกันตามปกติธรรมดา ไม่สามารถทําให้ผอู้ ่นื ติดโรคไปจาก
ท่านได้และโรคนี้ไม่ตดิ ต่อทาง ลมหายใจ
. ควรจะระมัด ระวัง นํ้ า หลัง่ ต่ า ง ๆ ของท่ า น เช่ น นํ้ า มูก นํ้ า ลาย นํ้ า เหลือ งจากแผล
ปสั สาวะและสิง่ ขับถ่ายต่าง ๆ มิให้กระเด็น หรือเปรอะเปื้ อนไปถูกผูอ้ ่นื เพราะสิง่ เหล่านี้อาจมี
เชือ้ โรคเอดส์ปะปนออกมาได้ การบ้วนนํ้าลาย หรือเสมหะ รวมทังกระดาษทิ
่
ชชูทใ่ี ช้แล้วควรจะ
ใส่ในภาชนะให้เป็ นทีเ่ ป็ นทางสามารถนําเอาไปทิง้ หรือทํา ความสะอาดได้สะดวก
3. เมื่อร่างกายเปรอะเปื้ อนเลือด นํ้าเหลือง อาเจียน ปสั สาวะ หรือสิง่ ขับถ่ายอื่น ๆ ให้รบี
ทําความสะอาดด้วยตนเอง และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทันที เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้วควรนํ าไปต้มแล้วซักให้
สะอาดผึง่ แดดให้แห้งหรืออบรีด ก่อนนําไปใช้ต่อไป
. สามารถใช้หอ้ งนํ้ าร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ แต่ควรระมัดระวังอย่าให้สงิ่ ขับถ่าย เช่น อุจจาระ
ปสั สาวะ เสมหะ อาเจียน เปรอะเปื้ อนพืน้ โถส้วม อ่างล้างมือ ควรจะล้างด้วยผงซักฟอกหรือ
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นํ้ายาล้างห้องนํ้า (ทีม่ สี ว่ นผสมของ chlorox อยูด่ ว้ ย) เป็ นประจําทุกวันถ้าเป็ นไปได้ และล้างมือ
ทุกครัง้ หลังจากเข้าห้องนํ้าเสมอ
. ถ้วยชาม จานแก้วนํ้า ควรล้างให้สะอาดด้วยนํ้ายาล้างจานหรือลวกด้วยนํ้าร้อน แล้วทิง้
ไว้จนแห้งก่อนนําไปใช้ต่อไป หรือถ้าเป็ นไปได้จะแยกใช้เป็ นของส่วนตัวก็จะเป็ นการดี
. ไม่ใช้แปรงสีฟนั มีดโกน มีดโกนไฟฟ้า กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมอื่น ๆ ทีอ่ าจจะทํา
ให้เกิดบาดแผลได้รว่ มกับผูอ้ ่นื
. ควรใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปาก ปิ ดจมูกเวลาไอ จามทุกครัง่
. ควรหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื แต่ถา้ จําเป็ นก็อาจจะใช้วธิ สี าํ เร็จความใคร่ดว้ ย
ตนเอง หรือสําเร็จความใคร่ ให้แก่กนั และกันโดยมือของคู่นอน (Mutual Masturbation) หรือใช้
ถุงยางอนามัยทุกครังเสมอ
่
(ต้องศึกษาการใช้ ให้ถูกต้องด้วยจึงจะปลอดภัยจริง) และควรงดการ
ร่วมเพศทางปาก ทางทวารหนักโดยเด็ดขาด ระมัดระวัง ในการจูบกันอย่าให้น้ําลายไปเข้าปาก
ผูอ้ ่นื
9. ต้องงดบริจาคโลหิต อวัยวะอื่น ๆ เช่น ดวงตา ไต นํ้าอสุจิ ให้กบั ผูอ้ ่นื โดยเด็ดขาด
. ควรจะทราบว่าถ้าท่านมีบุตร บุตรของท่านมีโอกาสติดโรคจากท่านได้มาก โดยเฉพาะ
ถ้าท่านเป็ นผูห้ ญิง จึงสมควร ทําหมันเสียเป็ นการถาวรเพื่อท่านจะได้ไม่ตอ้ งมาเสียใจกับบุตร
ของท่านภายหลัง
. ไม่ควรไปเยีย่ มเยียน หรือเข้าใกล้ผปู้ ว่ ยโรคอื่น ๆ เพราภูมติ า้ นทานโรคในร่างกายของ
ท่านตํ่ากว่าคนอื่น ท่านมี โอกาสจะติดเชือ้ โรคได้งา่ ย
. ไม่ควรดูแลสัตว์เลีย้ งหรือทําความสะอาดกรงสัตว์ เพราะท่านอาจติดเชือ้ ฉวยโอกาสจาก
สัตว์เลีย้ งเหล่านี้ได้
3. ผูป้ ่วยทีต่ ดิ ยาเสพติด ควรเลิกเสีย ถ้าไม่สามารถเลิกได้จริง ๆ หรืออยู่ในระหว่างการ
รักษาเพื่อเลิกยากเสพติด เหล่านี้อาจเปลีย่ นจากวิธฉี ีดเป็ นการสูบหรือรับประทานแทน หาก
จําเป็ นต้องใช้เข็มฉีดยา ไม่ควรใช้เข็มและ กระบอกฉีดยาร่วมกับผูอ้ ่นื โดยเด็ดขาด
. ควรติดต่อกับแพทย์ผดู้ ูแลรักษาโดยใกล้ชดิ เป็ นระยะ ๆ และต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ า
อย่างเคร่งครัด

การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเอดส์
ระดับในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ เอชไอวี และดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ มี
3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุตยิ ภูมิ ระดับตติยภูมิ ดังนี้

3
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1. ระดับปฐมภูมิ (Primary level) เป็ นบทบาททีเ่ น้นการช่วยเหลือบุคคลทีไ่ ม่มกี าร
ติดเชื้อเอชไอวีใ ห้สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้
โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ จากเพศสัมพันธ์ จากการฉีดยาเสพติดและจากมารดาสูท่ ารก
ในระดับปฐมภูมิ พยาบาลมีบทบาททีส่ าํ คัญ คือ
. การให้สขุ ศึกษา (Health education) ทัง้ แก่บุคคล และชุมชน
. การให้คาํ ปรึกษา (Counselling) โดยเน้นการให้คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ
เลือด (Pre-test and post-test counselling)
2. ระดับทุติยภูมิ (Secondary level) เป็ นบทบาททีเ่ น้นการช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
เพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชือ้ ดําเนินไปสูร่ ะยะทีร่ ุนแรงขึน้ และควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ไปสู่
บุคคลอื่น โดยการส่งเสริมให้มพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และมีการดูแลตนเองทีถ่ ูกต้อง
ในระดับทุตยิ ภูมิ พยาบาลมีบทบาททีส่ าํ คัญคือ
. การให้สุขศึกษา โดยเน้นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับปจั จัยร่วม (Cofactors) ซึง่
จะทําให้การติดเชือ้ รุนแรงขึน้
. การส่งเสริมให้มกี ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสม ที่สําคัญคือ
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการฉีดยาเสพติด
.3 การส่งเสริมการดูแลตนเอง เน้นการดูแลตนเองในเรื่องอาหาร หรือป้องกัน
ความพิการและภาวะแทรกซ้อน จากการติดเชือ้ เอชไอวีอย่างรุนแรง ทัง้ ในโรงพยาบาล ใน
ครอบครัว และในชุมชนเพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมี คุณภาพชีวติ สูงสุด รวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยในระยะ
สุดท้าย
3. ระดับตติ ยภูมิ (Tertiary level) เป็ นบทบาททีเ่ น้นการลด หรือป้องกันความพิการ
และภาวะแทรกซ้อน จากการติดเชือ้ เอชไอวีอย่างรุนแรง ทัง้ ในโรงพยาบาล ในครอบครัวและใน
ชุมชน เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีคุณภาพ ชีวติ สูงสุดรวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้าย
ในระดับตติยภูมิ พยาบาลมีบทบาททีส่ าํ คัญ คือ
3. การดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล
3. การดูแลผูป้ ว่ ยในครอบครัวและชุมชน
การทําลายเชื้อเอดส์
เชือ้ ไวรัส HIV เป็ นเชือ้ ไวรัสทีต่ ายง่ายมาก ดังนัน้ วิธกี ารฆ่าเชือ้ สําหรับเชือ้ ไวรัสหรือ เชือ้ โรค
ชนิดอื่น ๆ จะฆ่าเชือ้ ไวรัส HIV ได้เช่นกัน วิธกี ารทําลายเชือ้ ไวรัส HIV แบ่งออกได้เป็ น  วิธี
. การทําให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) เป็ นวิธที ส่ี ามารถทําลายเชื้อจุลชีพได้ทุกชนิด
รวมทังสปอร์
่
(spore)
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วิธนี ้ีอบด้วยไอนํ้า โดยใช้เครื่อง Autoclave หรือ pressure cooker อบด้วย
อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ( องศาฟาเรนไฮต์) ใต้ความดัน  ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 3 นาที วิธนี ้ี เหมาะสําหรับเครื่องมือแพทย์ ทีส่ ามารถนํามาใช้ใหม่ได้ ทัง้ นี้รวมทัง้ เข็มและ
กระบอกฉีดยา ชนิดทีใ่ ช้หลาย ๆ ครังได้
่
 วิธอ
ี บแห้ง โดยใช้เตาอบไฟฟ้าอบแห้งที่อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็ น
เวลานาน  ชัวโมง
่
วิธนี ้ีไม่เหมาะสําหรับเครื่องมือทีท่ ําด้วย plastic หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่
สามารถทน ความร้อนได้ถงึ  องศาเซลเซียส
. การทําลายเชื้อ (Disinfection) เป็ นวิธที ส่ี ามารถทําลายเชือ้ จุลชีพได้ทุกชนิด ยกเว้น
สปอร์ (spore)
 การต้ม การต้มในนํ้ าเดือดนาน 3 นาที เป็ นวิธท
ี ง่ี า่ ยทีส่ ุดและเชื่อถือได้มาก
ทีส่ ดุ ในการทําลายเชือ้ HIV วิธนี ้ีเหมาะสําหรับเครือ่ งมือต่าง ๆ รวมทังเข็
่ มและกระบอกฉีดยา
 การใช้ ส ารเคมี จากการทดลองพบว่ า นํ้ า ยาทํ า ลายเชื้อ ส่ ว นใหญ่ สามารถ
ทําลาย HIV ได้ แต่การใช้สารเคมีมขี อ้ เสีย คือ นํ้ายาบางชนิดไม่อยูต่ วั ถ้าเก็บในทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสม
เช่น ถูกแสงสว่าง หรือทีม่ คี วามร้อน การเตรียมนํ้ายาก็ตอ้ งใช้ความเข้มข้นที่ ต้อง และต้องใช้กบั
เครือ่ งมือทีท่ าํ ความสะอาดอย่างดีแล้ว


การทําลายเชื้อ HIV ในสารเคมี
นํ้ายา Sodium hypochlorite เช่น Chlorox ทีม่ ใี ช้ตามบ้านให้ใช้น้ํายาหนึ่งส่วนผสมนํ้า
เก้าส่วน (: ) ฆ่าเชือ้ ได้ในเวลา - นาที และสามารถใช้เช็ดบริเวณทีม่ เี ลือด นํ้าเหลือง
อุจจาระ ปสั สาวะ นํ้ามูก เสมหะ นํ้าคัดหลังของผู
่
ป้ ว่ ยทีห่ กเลอะ
  % glutaraldehyde ใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น endoscope,
bronchoscope โดยให้แช่ใน  % glutaraldehyde นาน 3 นาที โดยวิธกี ารแช่ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง


นํ้ายาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเอดส์
. Sodium hypochlorite .-. %
. แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)  (-9 ) %
3. Isopropyl alcohol 3- %
. Tincture iodine
. Povidone iodine . %
. Hydrogen peroxide  %
. Formalin - %
. Glutaraldehyde .- %


40

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

9. Lysol (Cresol and soap solution) .-3 %
. Phenol  %
. Sodium hydroxide 3 mmol
. Nonidet P  .- %
3. B-Propionolactone :
. Gas ethylene oxide อบนาน -3 นาที
นอกจากนี้ความร้อนมากกว่า  องศาเซลเซียส นานเพียง - นาที ก็สามารถ
ทําลายเชือ้ ได้ นํ้ายาฆ่าเชือ้ อื่น ๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นรายการนี้กอ็ าจทําลายเชือ้ เอดส์ได้เหมือนกันแม้จะ
ไม่คอ่ ยดีนกั ก็ตาม
หมายเหตุ Ultraviolet light และนํ้ายา . % Tween- ในขนาดทีใ่ ช้ทางการแพทย์
ไม่สามารถฆ่าเชือ้ เอดส์ได้

การให้คาํ ปรึกษาแนะนําในการป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์
โรคเอดส์เป็ นปญั หาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยในปจั จุบนั
แม้ว่าจะมีการ
ดําเนินการในการป้องกัน และควบคุมโรคนี้ ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมาหลายปี แต่ก็
สามารถป้องกันและควบคุมไว้ระดับหนึ่ง เท่านัน้ การให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการติดเชือ้ HIV และ
โรคเอดส์เป็ นกลวิธหี นึ่งทีใ่ ช้ในการป้องกันและควบคุม โรคนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยในการ
ป้องกันการกระจายเชือ้ HIV และให้การสนับสนุ นประคับประคอง ทางจิต-สังคมแก่ผตู้ ดิ เชือ้ หรือ
ปว่ ยด้วยโรคเอดส์แล้วในการใช้วธิ กี ารการให้คาํ ปรึกษาเรื่อง HIV/AIDS นัน้ เหมาะสมทีจ่ ะใช้
สําหรับผูท้ ว่ี ติ ก หวันเกรงว่
่
าตนเองอาจติดเชือ้ HIV ผูท้ ก่ี ําลังพิจารณาว่าควรได้รบั การ ตรวจ
เลือดหา HIV ผูท้ ไ่ี ด้รบั การตรวจเลือดหา HIV แล้ว ทัง้ ผูท้ ผ่ี ลเป็ นบวก คือติดเชือ้ หรือลบไม่ตดิ
เชือ้ ผูท้ เ่ี ลือกจะไม่ยอมรับการตรวจเลือด แต่มพี ฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ผูท้ ไ่ี ม่ระมัดระวัง
ต่อพฤติกรรมเสีย่ ง ต่อการติดเชือ้ ผูท้ ป่ี ว่ ยเป็ นโรคเอดส์หรือโรคอื่นทีส่ มั พันธ์หรือเกีย่ วข้องกับ
การติดเชือ้ HIV ผูท้ ป่ี ระสบปญั หา ความยุง่ ยากลําบากใจในการดําเนินชีวติ ทีเ่ ป็ นมาจากการติด
เชือ้ HIV ครอบครัวและเพื่อนฝูงของคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV ตลอดจนเจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านที่
ต้องสัมผัสหรือใกล้ชดิ กับคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV
 ผูท
้ จ่ี ะให้บริการการให้คําปรึกษานัน้ แพทย์เป็ นด่านแรกทีไ่ ด้สมั ผัสกับผูป้ ่วย เป็ นผูท้ ่ี
ให้บริการทัง้ ด้านการ ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาทัง้ ร่างกายและจิตใจ น่าจะเป็ นผูท้ ่ี
ให้บริการนี้ได้อย่างดี นอกจากนี้พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผูท้ ใ่ี ห้บริการ
เกีย่ วกับสุขภาพ ตลอดจนผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง เช่น ครู นักสุขศึกษา ผูน้ ําชุมชนก็สามารถเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาได้ ในระดับทีแ่ ตกต่างกันเมือ่ ได้รบั การฝึกฝน
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การให้คําปรึกษาเรื่อง HIV/AIDS มีความสําคัญและจําเป็ นเพราะการติดเชือ้ โรคเอดส์
เป็ นกระบวนการที่ เกีย่ วข้องไปตลอดชีวติ ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางอารมณ์ สังคม พฤติกรรม
และผลกระทบทางการแพทย์และ สาธารณสุข ต้องการปรับตัวต่อความเครียด หรือผลกระทบ
ทัง้ ทางชีวติ ครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การปรับตัว ทางสังคม การงาน การศึกษา สิทธิทาง
กฎหมาย สิทธิมนุ ษยชน ตลอดจนคุณภาพชีวติ โดยทัวไป
่ นอกจากนี้การ ติดเชือ้ HIV อาจทําให้
คนพยายามหลีกเลี่ยง แล้วกลับพยายามแพร่กระจายเชื้อไปยังผูอ้ ่นื โดยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การระมัดระวังและตระหนักถึงการติดเชือ้ HIV อาจก่อให้เกิดความกดดันทางจิตใจ
ก่อให้เกิดความ วิตกกังวล นํ าไปสูก่ ารปรับพฤติกรรมทีส่ ร้างสรรค์ หรือการเจ็บป่วยทีเ่ ลวลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของ ความกลัว ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ๆ หรือการแบ่งแยก
ความสัมพันธ์ในสังคม ทีเ่ กิดจากการเกิดการรวมตัว ของเชือ้ HIV


ประโยชน์ การให้คาํ ปรึกษาแนะนําในเรื่อง HIV/AIDS
การให้คาํ ปรึกษาแนะนําในเรือ่ ง HIV/AIDS จะช่วยในด้าน
. การป้ องกัน โดยการให้คาํ ปรึกษาจะเน้นในการป้องกันการติดเชือ้ HIV และ
การแพร่กระจายไปยังผูอ้ ่นื ขัน้ ตอนในการให้คาํ ปรึกษาเพือ่ ป้องกันคือ
 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนทีเ่ กี่ยวข้อง
เป็ นพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือไม่
 ช่วยให้คนทีห่ มกมุน่ หรือกังวล เข้าใจ และมีความรูถ้ งึ การเสีย่ ง ที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของเขา
 อธิบายให้เห็นว่าการดําเนินชีวติ หรือภาพพจน์ ของเขาเชื่อมโยง
กับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไร
 ช่ ว ยให้ค นเหล่ า นั น้ มองหรือ ค้น หาศัก ยภาพ เพื่อ เปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมเหล่านัน้
 ช่วยให้คนเหล่านี้พยายามรักษาหรือปรับพฤติกรรม
การใช้วธิ กี ารให้คําปรึกษา ช่วยในด้านการป้องกัน สามารถทําได้เป็ นทัง้ การป้องกัน
ด้านปฐมภูมิ คือ ให้การปรึกษาแก่ผทู้ เ่ี สีย่ งต่อการติดเชือ้ แต่ยงั ไม่ทราบว่าติดเชือ้ หรือไม่ จะเน้น
ทีก่ ารอภิปรายกันถึงพฤติกรรม ทีเ่ สีย่ งในประชาชนกลุ่มทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ การป้องกันระดับ
ทุตยิ ภูมสิ ําหรับคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชือ้ เน้นที่ การหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายเชือ้ ตลอดจนปญั หาทางอารมณ์ จิตใจ และการปรับตัว
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2. การให้การสนับสนุนประคับประคองทางจิ ต-สังคม สําหรับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV
และมีอาการเจ็บป่วยที่สมั พันธ์กบั การติดเชือ้ HIV รวมทัง้ AIDS เน้นไปทีป่ รับตัว การใช้
ชีวติ ประจําวันในสังคม กระบวนการแก้ปญั หา การตัดสินใจ รวมทัง้ การประสานงานกับทางญาติ
ครอบครัวและชุมชนของผูต้ ดิ เชือ้ นัน้ ด้วย การให้คาํ ปรึกษาควรคํานึงถึงปจั จัยและส่วนเกีย่ วข้อง
ต่าง ๆ เพราะการให้คาํ ปรึกษาอาจแตกต่างกันไป ในแต่ละวัฒนธรรมหรือสังคม ค่านิยม ความ
เข้าใจ ทรัพยากรทีจ่ ะให้บริการ ลักษณะของบุคคลนัน้ ๆ ทีม่ ารับ บริการ รวมทัง้ ญาติ ครอบครัว
และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องการให้คาํ ปรึกษาควรคํานึงถึง
 เวลา ควรให้เวลาในการให้คําปรึกษา เพื่อให้ผูม้ ารับบริการซึมซับความรู้
ความเข้าใจ อย่าเร่งรีบ ควรสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี บางคนอาจต้องให้
คําปรึกษามากกว่าหนึ่งครัง้
 การยอมรับ ควรสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ว่าคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV เป็ น AIDS นัน้
ได้รบั การยอมรับอย่างเต็มทีจ่ ากผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
 ให้บริการให้ทวถึ
ั ่ งครอบคลุม ผู้มารับคําปรึกษาควรมารับบริการได้ว่าย
และสะดวก
 การให้คําปรึกษา เนื้อหาต่าง ๆ ควรถูกต้อง แม่นยํา ทันสมัยต่อเหตุการณ์
ฉะนัน้ ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา ควรมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนเจตคติทด่ี ใี นเรื่องที่
จะให้คาํ ปรึกษา
 การรักษาความลับ การไว้ใจ เชื่อมัน่
เป็ นปจั จัยสําคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้ คําปรึกษา และผูร้ บั คําปรึกษา
กิ จกรรมของการให้คาํ ปรึกษา
� การให้ความเข้าใจ หรือชีใ้ ห้เห็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้
� การให้ขอ้ มูล และทรัพยากรทีจ่ ะช่วยแก้ไขปญั หา ในรูปแบบต่าง ๆ
� การช่วยให้ผรุ้ บั คําปรึกษาสามารถเลือกใช้วธิ แี ก่ปญั หาในทางทีเ่ ป็ นไปได้ในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมและแนวทางการดําเนินชีวติ อย่างเหมาะสม
� การให้คาํ ปรึกษาช่วยสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปญั หา และการ
ตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้และมีอย่างต่อเนื่อง
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คําแนะนําก่อนการตรวจเลือด
Pre-test counselling เน้นที่  หัวข้อ :
ประวัตสิ ว่ นตัวของผูร้ บั คําปรึกษา พฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV
 ประเมินความเข้าใจของผูร้ บ
ั การปรึกษา เกีย่ วกับ HIV/AIDS และประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมาทีเ่ กีย่ วข้อง กับสถานการณ์ทว่ี กิ ฤต


ประเมิ นความเสี่ยง :
 ความถี่ และชนิดของ sexual behavior, specific sexual pratice โดยเฉพาะ
high risk practice :- condom, เทีย่ วโสเภณี
 กลุ่มเสีย่ งหรือเปล่า :- Prostitute, Homo, I.V.D.
 เคยทํา nonsterile invasive procedure ? เช่น สัก
 blood transfusion, transplantation
ประเมิ น psychosocial factor และความรู้ :






ประเมินความจําเป็ นของการตรวจเลือด
ทําไมจึงต้องตรวจเลือด
พฤติกรรมอะไรหรืออาการอะไรทีผ่ รู้ บั การปรึกษา concern
ผูร้ บั บริการปรึกษา รูเ้ รือ่ ง test และประโยชน์เท่าใด
ผูร้ บั การปรึกษา จะทําอย่างไร หรือจะมีปฏิกริ ยิ าอย่างไรถ้าผลตรวจเป็ นบวก
ลบ
 ควรให้ขอ้ มูลเรื่องการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อควบคุม และ
หลีกเลีย่ งการติดเชือ้ HIV อาจต้องให้การอธิบายซํ้าเพื่อช่วยให้ผรู้ บั คําปรึกษา ฝึ กวิธกี ารต่อรอง
กับคนอื่น เพือ่ ยอมรับวิธกี าร มีพฤติกรรมใหม่ ๆ ทีถ่ กู ต้อง และคงอยูไ่ ปตลอด
การให้คาํ ปรึกษาหลังการตรวจเลือดเป็ นบวก
คนทีไ่ ด้รบั การตรวจเลือดแล้วทราบว่าติดเชือ้ HIV ควรได้รบั การบอก เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
เร็วได้ การพูดคุยในครัง้ แรกควรปกปิ ด และถือเป็ นความลับ เพื่อให้เวลาผูร้ บั คําปรึกษายอมรับ
ผลการตรวจ ต่อมาควรได้รบั การอธิบาย เกีย่ วกับการปรับตัวว่า ข้อมูลทีบ่ อกคืออะไร ไม่ควร
เป็ นเวลาทีจ่ ะพูดคุยเรือ่ ง การพยากรณ์โรค หรือเวลาทีจ่ ะมีชวี ติ อยูค่ วรเป็ นเวลา ทีค่ วรให้ความรู้
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และ การให้กําลังใจประคับประคอง กระตุน้ ความหวัง ความหวังทีจ่ ะแก้ไขปญั หา ส่วนตัว และ
แก้ไขปญั หาในรูปทีเ่ ป็ นไปได้ ถ้าเป็ นไปได้ควรพูดถึงการรักษา อาการบางอย่าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อาการของการติดเชือ้ HIV การให้กําลังใจและข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายเชือ้ เป็ น
สิง่ จําเป็ น หลังการตรวจเลือด หรือระยะทีไ่ ด้การวินิจฉัยแล้ว ควรให้ขอ้ มูลทีจ่ ะป้องกันและ การ
ปรับตัวเกีย่ วกับความเป็ นอยูใ่ นคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV ข้อมูลทีค่ วรบอกหรือได้พดู คุยกันในด้านการให้
คําปรึกษา ทัง้ คนทีผ่ ลตรวจเป็ นบวก หรือ ลบ
. การติดเชือ้ HIV ไม่เหมือนกับการป่วยเป็ นโรค AIDS มีการติดเชือ้ HIV แต่มเี พียง
บางส่วนของคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV แต่มเี พียงบางส่วนของคนทีต่ ดิ เชือ้ HIV มีโรค AIDS
. การมีเพศสัมพันธ์ เป็ นช่องทางการแพร่กระจายเชื้อได้ ฉะนัน้ ควรมีการป้องกัน เช่น
ผูช้ ายสวมถุงยาง ผูห้ ญิงควรแน่ใจว่าผูช้ ายสวมถุงยางตลอด
3. ควรเลือกใช้ถุงยางอนามัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
. การใช้วธิ ีการคุมกําเนิดอย่างอื่น เช่น ห่วงอนามัย ยาคุม
ไม่ได้ช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ HIV
. ปญั หาสุขภาพบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ STD อาจทําให้การติดเชือ้ HIV เกิดอาการ
ของโรค AIDS เร็วขึน้ ควรป้องกันโรค STD ด้วย ทัง้ คนทีร่ บั คําปรึกษา และ partner
. ไม่มหี ลักฐานแน่ นอนเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ จะทําให้การติดเชือ้ HIV มีอาการโรค AIDS
เร็วขึน้ หรือไม่ แต่รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ควรได้รบั การอธิบายว่า การเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชือ้ HIV ของแม่ ไปยังลูกได้ -% ถ้าหญิงวัยเจริญพันธ์ไม่ตอ้ งการตัง้ ครรภ์ควร
มีการคุมกําเนิด
. Immunization program ทําได้ตาม schedule แม้ว่า บางคนอาจกล่าวว่า B C G ไม่
ควรให้กบั เด็กทีม่ อี าการของ HIV related disease
. คนทีต่ ดิ เชือ้ HIV หรือมีพฤติกรรมเสีย่ งไม่ควรให้เลือด หรือให้ อวัยวะเพื่อนําไปใช้ปลูก
ถ่าย (transplantation)
9. เลือดของคนติดเชือ้ HIV เมื่อปนเปื้ อน หรือเปรอะเปื้ อนควรได้รบั การทําลายรวมถึงการ
เผาทิง้ วัสดุทใ่ี ช้เช็ดหรือสัมผัสกับเลือดผูต้ ดิ เชือ้ HIV
. คนทีต่ ดิ เชือ้ HIV ไม่ควรใช้เข็มร่วมกับผูอ้ ่นื
. คนทีต่ ดิ เชือ้ HIV ไม่ควรใช้แปรงสีฟนั ใบมีดโกน หรือของมีคมอันทีอ่ าจปนเปื้ อนเลือด
ร่วมกับผูอ้ ่นื
. ผูต้ ดิ เชือ้ HIV ควรได้รบั การกระตุน้ สนับสนุ นให้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง เช่น
หลักเลีย่ งการใช้ยาทีไ่ ม่จาํ เป็ น เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ โคเคน เฮโรอีน เพราะยาเหล่านี้อาจทําให้
ผูใ้ ช้แยกแยะไม่ออก ระหว่างพฤติกรรมที่ ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย
 รับประทานอาหารให้สมดุลย์ การขาดอาหารจะมีผลกระทบต่อระบบภูมค
ิ มุ้ กัน
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ความเครียด

ออกกําลังกายให้พอเหมาะและนอนให้ปกติ จะมีสว่ นช่วยให้สขุ ภาพดีโดยทัวไป
่
พยายามคลายหรือลดความเครียด ควรหาสาเหตุและแก้ไขปญั หา ทีท่ ําให้เกิด

พยายามรัก ษาความสมํ่ า เสมอ ของการไปรับ การดู แ ล จากระบบบริก าร
สาธารณสุข รวมถึงการบริการให้คาํ ปรึกษาแนะนํา และการบริการทางสังคม
3. ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV หรือปว่ ยเป็ นโรค AIDS มักพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อรับการรักษาผูใ้ ห้
คําปรึกษาควรรูร้ ายละเอียด และติดตามข้อมูลใหม่ ๆ ทีเ่ ป็ นจริง และถูกต้องในเรื่องนี้อย่าง
ใกล้ชดิ
. ประชาชนส่วนมากยังเชื่อว่าการรักษาที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง ๆ จะเป็ นการรักษาที่ดผี ูใ้ ห้
คําปรึกษาควรตื่นตัว ตระหนักและช่วยในการตัดสินใจโดยอธิบายถึงผลดี ผลเสียของวิธรี กั ษา
แบบต่าง ๆ ได้ การให้คาํ ปรึกษา แนะนําควรเน้นทีก่ ารสร้างพฤติกรรมทางสังคมทีส่ ร้างสรรค์
และกิจกรรมทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการกระจายเชือ้ HIV การสัมผัสตามปกติโดยทัวไปไม่
่
ทําให้เกิดการ
เสีย่ งต่อการรับเชือ้ และยังช่วยให้เกิดความรูส้ กึ การอยูร่ ว่ มกัน ทีด่ ใี นสังคมได้


หลักการป้ องกันแบบ Universal precaution
หลักการป้องกันแบบ Universal precaution มีดงั ต่อไปนี้
. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือนํ้ ายาฆ่าเชื้อทุกครัง้ ทัง้ ก่อนและหลังสัมผัสกับ
ผูป้ ว่ ย หรือเมือ่ ออกจากห้องผูป้ ว่ ย โดยไม่จาํ เป็ นว่าผูป้ ว่ ยนัน้ จะต้องเป็ นผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอดส์
. พยายามหลีกเลีย่ งการเกิดบาดแผลขณะทํางาน โดยเฉพาะควรระมัดระวังการ
ถูกเข็มทีใ่ ช้กบั ผูป้ ว่ ยตํ่ามือด้วยการไม่พยายามสวมเข้มกลับคืนในปลอกเข็ม หรือหักงอเข็มเมื่อ
ใช้แล้ว และระมัดระวังเมือ่ ใช้ของมีคมต่าง ๆ
3. เข็มที่ใช้แล้วควรทิ้งในภาชนะที่ไม่แตกรัวได้
่ ง่าย เพื่อไม่ให้ผูอ้ ่นื ถูกตําโดย
บังเอิญ ควรทิง้ ลงในกระป๋องโลหะทีม่ ปี ากแคบ และเมื่อเต็มก็ปิดฝาแล้วส่งเผาหรือทําลายต่อไป
ได้โดยสะดวก
. สวมถุงมือทุกครัง้ เมื่อจะกระทําการใด ๆ ทีอ่ าจจะมีโอกาสสัมผัสกับเลือดหรือ
นํ้าเหลืองของผูป้ ว่ ยได้ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากมือเป็ นแผลหรือถลอก) เช่น เมื่อจะเจาะเลือด
ผ่าฝี หนอง ผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็กน้อยก็ตาม และควรล้างมือด้วยสบู่หรือนํ้ายาฆ่าเชือ้ ก่อนใส่
ถุงมือและหลังถอดถุงมือออกด้วยทุกครัง้ เนื่องจากถุงมืออาจมีรอยรัวที
่ ม่ องไม่เห็นได้
. สวมเสือ้ คลุมหรือผ้ากันเปื้ อนทุกครัง้ ในกรณีทค่ี าดว่าอาจจะมีการกระเด็นของ
เลือด หรือนํ้าเหลือง ในการกระทํางานบางอย่างโดยเฉพาะพวกทีต่ อ้ งมีการดูด ดันหรือพ่น
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กระจาย ของเลือดหรือนํ้าเหลืองดังกล่าว เช่น การผ่าตัดใหญ่ การทําคลอด การเจาะปอด การ
เจาะตับ เป็ นต้น
. สวมแว่น (goggle) และผ้าปิ ดจมูกป้องกันในกรณีทอ่ี าจจะมีการกระเด็นของ
เลือด หรือนํ้าเหลืองเข้าตา เช่น การทําผ่าตัดใหญ่ การทําฟนั ทีม่ กี ารกรอ หรือพ่น การตัด
กระดูกด้วยเลื่อยไฟฟ้า เป็ นต้น
. ห้ามให้ปากดูดหรือเป่าในการกระทํางานใด ๆ กับตัวผูป้ ่วยเอง หรือกับเลือด
หรือนํ้าเหลืองของผูป้ ว่ ยก็ตาม หรือแม้แต่กบั เครื่องมือทีม่ เี ลือด นํ้าเหลืองของผูป้ ว่ ยปนเปื้ อนอยู่
เช่น ห้ามทํา mouth to mouth resuscitation กับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ทราบประวัตแิ น่ นอน ห้ามใช้ปากดูด
pipette ในการตรวจเลือด ห้ามใช้ปากดูดพิษจากบาดแผล เป็ นต้น
. ทําความสะอาดสถานทีแ่ ละบริเวณทีป่ นเปื้ อนเลือด หรือนํ้าเหลืองของผูป้ ่วย
ทันทีดว้ ยนํ้ายาฆ่าเชือ้ เช่น . % Sodium sypochlorite หรือ  % Alcohol
9. เครื่องมือเครื่องใช้ทจ่ี ะต้องสัมผัสกับเลือด หรือนํ้าเหลืองของคนไข้โดยตรงควร
เป็ นชนิดทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ (disposable) แต่ถา้ มีความจําเป็ นต้องนํากลับมาใช้อกี ก็ให้นํา ไป
อบฆ่าเชือ้ ให้ถูกต้อง
คําแนะนําที่ควรให้แก่ผปู้ ่ วยและญาติ
คําแนะนําทีค่ วรให้แก่ผปู้ ่ วยและญาติ มีดงั นี้
. ให้คําอธิบายเกี่ยวกับโรค การดําเนินโรค อาการ อาการแสดงของการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส และมะเร็ง การป้องกันการแพร่เชือ้ การป้องกันการรับเชือ้ เพิม่ การบํารุงร่างกายให้
แข็งแรง โดยการลดวามเครียดเพราะความเครียดมีผลต่อการกดภูมคิ ุม้ กัน การใช้เทคนิคการ
ผ่อนคลาย การเผชิญปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกําลังการ การพักผ่อน
. อธิบายให้ทราบลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเน้นให้รบี
รายงานแพทย์และรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อการรักษาทีท่ นั ท่วงที อาการผิดปกติเช่น มีไข้ ไอ
เหนื่อยหอบ เพลียมาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้อาเจียน อุจจาระเหลวบ่อยครัง้ อาการสมอง
เสือ่ ม มีอาการเปลีย่ นแปลงความคิด ความจํา สติปญั ญา พฤติกรรม อารมณ์
3. พฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัยได้แก่ ผูป้ ว่ ยและคู่นอนใช้วธิ กี ารสําเร็จความใคร่
ให้กนั และกัน การกอดรัด นวดร่างกาย ใช้กายต่อกายไม่ให้น้ําอสุจิ สิง่ หลังจากกายเข้
่
าสูค่ ่นู อน
ได้ทงั ้ ทางช่องคลอด ทวารหนัก และปาก การจูบใช้แบบปกติสงั คมทัวไป
่ ใช้อุปกรณ์การร่วมเพศ
ของตนเองไม่ใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื ใช้วธิ จี นิ ตนาการ การใช้ถุงยางอนามัยต้องใช้ชนิดทีท่ าํ จากลาเท็กซ์
มีน้ํ ายาทําลายเชือ้ โนน๊ อกซินอลและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องเวลาใช้และถอดถุงยางอนามัยระวังไม่ให้
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มือสัมผัสนํ้ าอสุจแิ ละสารคัดหลังจากช่
่
องคลอด ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กบั กลุ่มเสีย่ งและคนทีไ่ ม่
รูจ้ กั ดีพอ
. พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การร่วมเพศทางทวารหนัก การร่วม
เพศโดยใช้ปาก การร่วมเพศทีม่ เี ลือดออก การร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
. ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับผลการตรวจเลือดดังนี้
o ผลเลือดบวกหมายความว่า มีแอนตีบ
้ อดีต้ ่อเชือ้ เอดส์ในร่างกาย มีการ
ติดเชือ้ ไวรัสเอดส์และร่างกายสร้างแอนตี้บอดีข้ น้ึ มา อาจมีไวรัสมีชวี ติ ในร่างกาย และสามารถ
แพร่โรคสูผ่ อู้ ่นื ได้
o ผลเลื อ ดบวกไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ต้ อ งเป็ น โรคเอดส์ หรือ มีอ าการ
สัมพันธ์กบั เอดส์ จําเป็ นต้องกลายเป็ นเอดส์ หรือมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ในอนาคต หรือมี
ภูมคิ มุ้ กันต่อเอดส์
. หัวข้อทีค่ วรสอนเกีย่ วกับเอดส์ สรุปได้ดงั นี้
o เอดส์คอ
ื อะไร ใครทีม่ คี วามเสีย่ งบ้าง โรคเอดส์แพร่ได้อย่างไร
o อาการมีอะไรบ้าง ปจั จัยอะไรทีท
่ าํ ให้ปว่ ยเป็ นเอดส์เร็วขึน้
o การป้องกันตนเองทําอย่างไร การป้องกันครอบครัวทําอย่างไร
o การป้องกันการแพร่สผ
ู่ อู้ ่นื ทําอย่างไร ข้อแนะนําในการใช้ถุงยาง
อนามัย

นิยามผูป้ ่ วยเอดส์ที่ใช้ในการเฝ้ าระวังโรค
การวินิจฉัยผูป้ ว่ ย ซึง่ มีการติดเชือ้ เอชไอวี (Confirmed HIV infection) ว่าเป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์
สามารถทําได้ โดยวินิจฉัยผูป้ ่วยตามประเภทผูป้ ่วยประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภท
ต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 ผูป้ ว่ ยเอดส์ทกุ กลุ่มอายุทม่ี อี าการชีบ้ ง่ ของภาวะภูมคิ ุม้ กันเสือ่ ม
ประเภทที่ 2 ผูป้ ว่ ยเอดส์ทกุ กลุ่มอายุ ทีพ่ บจํานวนเม็ดเลือดขาว CD ตํ่ากว่า  ต่อ
ไมโครลิตร หรือ น้อยกว่าร้อยละ 
ประเภทที่ 3 ผูป้ ว่ ยเอดส์ในเด็กทีต่ ดิ เชือ้ จากแม่
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ประเภทที่ 1
ผูป้ ว่ ยเอดส์ทม่ี อี าการชีบ้ ่งของภาวะภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม
(AIDS or Severe HIV Disease)
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าผูป้ ว่ ยเป็ นเอดส์ประเภทที่  (ทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็ก) นัน้ จะต้อง
ตรวจพบการติ ดเชื้ อเอชไอวี ของผู้ป่วย
ร่วมกับพบโรคชี้บ่งว่ามีภาวะภูมคิ ุ้มกันเสื่อม
(Indicative disease) อย่างน้อยโรคใดโรคหนึ่งใน  โรค ดังต่อไปนี้
.

Candidiasis ของหลอดอาหาร หลอดลม (Trachea, bronchi) หรือปอด
วิ นิจฉัยโดย
ก. การส่องกล้องตรวจ (Endoscopy หรือ bronchoscopy) หรือ
ข. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ค. กรณี Candidiasis ของหลอดอาหาร หากไม่สามารถตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี
จําเพาะดังข้อ ก. หรือข้อ ข. ได้ ก็อาจวินิจฉัยด้วยวิธเี บือ้ งต้นต่อไปนี้ คือ
ค. มีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกเมื่อกลืนอาหาร (Retrosternal pain
on swallowing) ร่วมกับ
ค. มีการติดเชือ้ ราในช่องปาก (Oral candidiasis) โดยการตรวจดู
ลักษณะของ patches หรือโดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

.

Invasive cervical cancer
วิ นิจฉัยโดย การตรวจชิ้นเนื้อ มีล กั ษณะทางพยาธิวิทยา (Histology
cytology)

3.

Coccidioidomycosis ชนิดแพร่กระจายของอวัยวะต่างๆ นอกเหนือจากปอด หรือ
ต่อมนํ้าเหลืองทีค่ อ หรือขัว้ ปอด
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ข. การเพาะเชือ้ หรือ
ค. การตรวจพบแอนติเจนในตัวอย่างทีไ่ ด้มาจากบริเวณทีเ่ ป็ น หรือจากของเหลว

หรือ

9
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ทีไ่ ด้จากบริเวณทีเ่ ป็ น
.

Cryptococcosis
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เช่นการย้อมด้วย Indian Ink หรือ Wright stain)
ข. การเพาะเชือ้ หรือ
ค. การตรวจพบแอนติเจนในตัวอย่างทีไ่ ด้มาจากบริเวณทีเ่ ป็ น หรือจากของเหลว
ทีไ่ ด้จากบริเวณทีเ่ ป็ น

.

Cryptosporidiosis
วิ นิจฉัยโดย การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในผูป้ ่วยที่มอี าการอุจจาระร่วงนาน
มากกว่า  เดือน

.

โรคติดเชือ้ Cytomegalovirus ของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง นอกเหนือจากการติดเชือ้ ที่
ตับ ม้าม และต่อมนํ้ าเหลือง ในผูป้ ่วยทีเ่ ริม่ มีอาการหลังจากอายุมากกว่า  เดือน
(กรณีเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ปว่ ยด้วย congenital CMV ไม่ถอื ว่าผูป้ ว่ ยเป็ นเอดส์)
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง หรือ
ข. การตรวจชิน้ เนื้อ มีลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยา (Histology หรือ cytology)

.

Cytomegalovirus retinitis
วิ นิจฉัยโดย การตรวจพบลักษณะของการติดเชือ้ cytomegalovirus ในจอตา
โดยวิธตี รวจด้วยกล้อง Opthalmoscope

.

HIV encephalopathy (HIV dementia, AIDS dementia หรือ Subacute HIV
encephalitis)
วิ นิจฉัยโดย
ก. ในผู้ใ หญ่ อาการทางคลินิ ก ที่ต รวจพบมีก ารสูญ เสีย ความจํ า หรือ มีค วาม
ผิด ปกติ ข องการเคลื่อ นไหวทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถประกอบอาชีพ หรือ กิจ วัต ร
ประจําวันได้ หรือ
ข. ในเด็ก มีพฒ
ั นาการผิดปกติทส่ี าํ คัญในช่วงอายุต่างๆ
ร่วมกับ การตรวจไม่พบโรคด้วยการตรวจนํ้าไขสันหลังและการตรวจทางสมองอื่นๆ
ทีจ่ ะเป็ นสาเหตุของอาการตามข้อ ก. และข้อ ข. ได้ นอกจากการติดเชือ้ เอชไอวี
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9.

โรคเริม (Herpes simplex) ชนิดเป็ นเรือ้ รังหรือรุนแรง ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุเกิน  เดือน
วิ นิจฉัยโดย
ก. เป็ นเริมชนิดแผลเรือ้ รังทีเ่ ยือ่ บุนานมากกว่า  เดือน หรือ
ข. เป็ นเริมชนิดแพร่กระจายของผิวหนัง หรือ
ค. เป็ นเริมทีอ่ วัยวะภายใน
หรือ อาจวิ นิจฉัยโดยวิ ธีการจําเพาะต่อไปนี้
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ข. การเพาะเชือ้

. Histoplasmosis ชนิดแพร่กระจายของอวัยวะต่างๆ
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจชิน้ เนื้อ มีลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยา (Histology หรือ cytology) หรือ
ข. การเพาะเชือ้ หรือ
ค. การตรวจพบแอนติเจนในตัวอย่างทีไ่ ด้มาจากบริเวณทีเ่ ป็ น หรือ จากของเหลว
ทีไ่ ด้จากบริเวณทีเ่ ป็ น
. Isosporiasis
วิ นิจฉัยโดย

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
นานมากกว่า  เดือน

ในผูป้ ่วยที่มอี าการอุจจาระร่วง

. Kaposi’s sarcoma
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ข. การตรวจพบลักษณะเฉพาะของมะเร็งชนิดนี้ (อาการทางคลินิก) ทีผ่ วิ หนังหรือ
เยือ่ เมือก (Mucous membrane)
3. Lymphoma, Burkitt’s (or equivalent term)
วิ นิจฉัยโดย การตรวจชิ้นเนื้ อ มีลกั ษณะทางพยาธิวิทยา (Histology
cytology)

หรือ

. Lymphoma, immunoblastic (or equivalent term)
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วิ นิจฉัยโดย

การตรวจชิ้นเนื้ อ มีลกั ษณะทางพยาธิวิทยา (Histology
cytology)
. Lymphoma, primary in brain
วิ นิจฉัยโดย การตรวจชิ้นเนื้ อ มีลกั ษณะทางพยาธิวิทยา (Histology
cytology)

หรือ
หรือ

. Mycobacterium avium complex (MAC) หรือ โรคติดเชือ้ M. kansasii โดยเป็ นชนิด
แพร่กระจาย
วิ นิจฉัยโดย วิธเี พาะเชือ้
. Mycobacterium, other species or unidentified species, disseminated or
extrapulmonary
วิ นิจฉัยโดย
ก. วิธเี พาะเชือ้ หรือ
ข. กรณีท่ไี ม่สามารถเพาะเชื้อได้ ก็อาจวินิจฉัยด้วยวิธเี บื้องต้นโดยพบ Acid-fast
bacilli
จากการตรวจย้อมเชื้อในอุจจาระ หรือของเหลวจากอวัยวะต่างๆ
นอกเหนือจากปอด ผิวหนัง ต่อมนํ้าเหลืองทีบ่ ริเวณคอหรือขัว้ ปอด
. Mycobacterium tuberculosis, Pulmonary or extrapulmonary
. วัณโรคปอด
วิ นิจฉัยโดย
ก. ย้อมเสมหะพบเชือ้ หรือ เพาะเชือ้ ขึน้ หรือ
ข. ในกรณียอ้ มเสมหะไม่พบเชือ้
ข. ต้องมีอาการทางคลินิก ร่วมกับ
ข. ต้องมีภาพรังสีปอดเข้าได้กบั วัณโรค และตรวจไม่พบสาเหตุอ่นื ร่วมกับ
ข3. ตอบสนองต่อการรักษา
. วัณโรคนอกปอด
วิ นิจฉัยโดย
ก. ย้อมเนื้อเยือ่ สารคัดหลัง่ หรือสิง่ ส่งตรวจอื่นๆ พบเชือ้ หรือ เพาะเชือ้ ได้ หรือ
ข. ผลชิน้ เนื้อมีลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยาเข้าได้กบั วัณโรค หรือ
ค. มีอาการทางคลินิกเข้าได้กบั วัณโรค และตอบสนองต่อการรักษา
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9. Pneumonia recurrent (bacterial) โดยเป็ นมากกว่า  ครัง้ ใน  ปี
วิ นิจฉัยโดย ฉายภาพรังสีปอด ร่วมกับ การย้อมเชือ้ หรือเพาะเชือ้
. โรคปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carinii
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจเสมหะด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ พ บเชื้อ (วิธีก ารเก็บ เสมหะควรใช้วิธี
induce sputum หรือ ทํา Broncho-alveolar larvage) หรือ
ข. วินิจฉัยด้วยวิธตี ่อไปนี้ ร่วมกันทัง้ 3 ประการ คือ
ข. มีป ระวัติห อบเหนื่ อยเมื่อ ออกกํา ลัง หรือ ไอแห้ง ๆ ภายในระยะ
3 เดือน ทีผ่ า่ นมา ร่วมกับ
ข. ภาพเอ็กซเรย์ของปอดพบเป็ น diffuse bilateral interstitial
infiltration ร่วมกับ
ข3. ไม่พบสาเหตุของโรคปอดบวมจากการติดเชือ้ อื่นๆ และตอบสนอง
ต่อการรักษา
. โรค Penicillosis จากเชือ้ Penicillium marneffei
วิ นิจฉัยโดย การตรวจชิ้นเนื้อ หรือสิง่ ส่งตรวจอื่นๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบเชื้อ
หรือ การเพาะเชือ้
. Progressive multifocal leukoencephalopathy
วิ นิจฉัยโดย
ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือตรวจ CT scan หรือ MRI สมอง
พบลักษณะจําเพาะเข้าได้กบั โรค หรือ
ข. ตรวจนํ้าไขสันหลังด้วยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction) พบ JC virus
DNA
3. Salmonella septicemia ซํ้าๆ (มากกว่า  ครัง้ ใน  ปี)
วิ นิจฉัยโดย การเพาะเชือ้ จากกระแสเลือด
. Toxoplasmosis ในผูท้ เ่ี ริม่ มีอาการทางคลินิกเมือ่ อายุมากกว่า  เดือน
วิ นิจฉัยโดย
3
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ก. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ข. พบความผิด ปกติเ ฉพาะที่ข องระบบประสาทที่เ ข้า ได้ก ับ การมีพ ยาธิส ภาพ
ในสมองหรือสติสมั ปชัญญะเสือ่ ม ร่วมกับ การตรวจพบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ข. การตรวจเนื้อสมองด้วย CT. scan พบลักษณะพยาธิสภาพ ทีม่ ี
ลั ก ษณะเป็ นก้ อ น หรื อ ฉี ด สารทึ บ แสงแล้ ว ฉายภาพรั ง สี
พบลักษณะเฉพาะเข้าได้กบั โรค
ข. พบ แอนติบอดี้ (IgG)
ในเลือด และในนํ้ าไขสันหลังต่อเชื้อ
Toxoplasma
ข3. ตอบสนองดีต่อการรักษา Toxoplasmosis
. Wasting syndrome (Emaciation, Slim disease)
วิ นิจฉัยโดย
ก. ตรวจพบลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
. ผูป้ ว่ ยมีน้ําหนักตัวลดมากกว่าร้อยละ  หรือ
. ในกรณีเด็กอายุต่าํ กว่า  ปี ตรวจพบว่า
. มีการลดลงของนํ้าหนักต่ออายุอย่างน้อย  เส้น percentile
หลัก (9, , , , ) หรือ
. มีน้ําหนักต่อส่วนสูงน้อยกว่า percentile ที่  โดยวัด  ครัง้
ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน
ร่วมกับ
ข. ตรวจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
. มีอาการอุจจาระร่วงเรือ้ รัง (ถ่ายเหลวตัง้ แต่วนั ละ  ครัง้ ขึน้ ไป)
หรือ
. มีไข้เรือ้ รังตลอดเวลาหรือเป็ นพัก ๆ
ร่วมกับ
ค. อาการทัง้ หมดต้องเป็ นอย่างต่อเนื่องไม่ต่าํ กว่า 3 วัน และไม่มสี าเหตุอ่นื ใด
(เช่น มะเร็ง วัณโรค cryptosporidiosis หรือ enteritis ชนิดอื่นๆ) นอกเหนือ
ไปจากการติดเชือ้ เอชไอวี
. Nocardiosis
วิ นิจฉัยโดย
ก. การย้อมพบเชือ้ จากบริเวณทีเ่ ป็ นโรค หรือ
ข. การเพาะเชือ้
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. Rhodococcosis
วิ นิจฉัยโดย
ก. การย้อมพบเชือ้ จากบริเวณทีเ่ ป็ นโรค หรือ
ข. การเพาะเชือ้
. Serious bacterial infection, recurrent or multiple ตัง้ แต่  ครัง้ ใน  ปี ในผูป้ ว่ ย
อายุต่ํากว่า 3 ปี (Serious bacterial infection ได้แก่ การติดเชือ้ ในกระแสเลือด
เป็ นโรคปอดติดเชือ้ รุนแรง เยื่อหุม้ สมองอักเสบ การติดเชือ้ ของกระดูกหรือข้อ หรือฝี
ทีอ่ วัยวะภายใน)
วิ นิจฉัยโดย การเพาะเชือ้
ประเภทที่ 2
ผูป้ ว่ ยเอดส์ทว่ี นิ ิจฉัยจากการตรวจจํานวนหรือร้อยละของเม็ดเลือดขาว CD
(AIDS Diagnosed by CD4 count or CD4 percentage)
พิจารณาจากการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ป่วย ประกอบกับตรวจพบจํานวน
CD
T-lymphocyte ตํ่ากว่า  ต่อไมโครลิตร หรือ ตรวจพบร้อยละของ CD ตํ่ากว่าร้อยละ 
อย่างน้อย  ครัง้ ในเวลาทีต่ ่างกัน ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทย่ี งั ไม่มอี าการชีบ้ ่งของภาวะ ภูมคิ ุม้ กัน
เสือ่ ม (เพือ่ เป็ นการยืนยัน เนื่องจากการตรวจ CD มีการคลาดเคลื่อนของการตรวจได้งา่ ย)
ประเภทที่ 3
การวิ นิจฉัยผูป้ ่ วยเป็ นเอดส์ในเด็กที่ติดเชื้อจากแม่
(Pediatric AIDS)
การวินิจฉัยผูป้ ว่ ยเด็กอายุต่าํ กว่า  เดือน ซึง่ คลอดจากแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี (ต้องมี
confirmed maternal or children HIV antibody positive) ว่าเป็ นโรคเอดส์ สามารถทําได้
โดยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งใน  กรณี ดังนี้
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ประเภทที่ 3ก. การวิ นิจฉัยในผูป้ ่ วยเด็กอายุตาํ่ กว่า 18 เดือน
ผูป้ ว่ ยเด็กจะถูกวินิจฉัยว่าเป็ นเอดส์ ถ้าตรวจพบ Major signs  ข้อ และ Minor sign 
ข้อ ร่วมกับ confirmed maternal or children HIV antibody positive
ประเภทที่ 3ข. การวิ นิจฉัยในผูป้ ่ วยเด็ก เสียชีวิตขณะอายุน้อยกว่า 18 เดือน
ผูป้ ว่ ยเด็กซึง่ เสียชีวติ ก่อนอายุ  เดือน จะถูกวินิจฉัยว่าเป็ นเอดส์ ถ้าตรวจพบ Major
sign  ข้อ ร่วมกับ confirmed maternal or children HIV antibody positive
Major signs
.

Weight loss or failure to thrive with or without delay development
วิ นิจฉัยโดย
ก. ผูป้ ว่ ยมีน้ําหนักลดมากกว่าร้อยละ  หรือ
ข. มีการลดลงของนํ้ าหนักต่ออายุอย่างน้อย  เส้น Percentile หลัก (9, ,
, , ) หรือ
ค. มีน้ําหนักต่อส่วนสูงน้อยกว่า percentile ที่  โดยวัด  ครัง้ ห่างกันอย่างน้อย
3 วัน โดยอธิบายไม่ได้จากสาเหตุอ่นื

.

Chronic or recurrent diarrhea more than  month
ผู้ป่ว ยมีประวัติถ่ ายเหลว 
ครัง้ ขึ้นไปต่ อวัน เรื้อรังหรือเป็ นๆ หายๆ
นานมากกว่า  เดือน

3.

Chronic or recurrent fever more than  month
ผูป้ ่วยมีประวัตไิ ข้เรือ้ รังหรือไข้เป็ นๆ หาย ๆ นานมากกว่า  เดือน อาการ
แสดงนี้ในบางรายจะปรากฏชัดเจนขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยกําหนดนิ ย ามของไข้ คือ อุณ หภูมิร่า งกายมากกว่า หรือเท่ ากับ 3.
องศาเซลเซียส

.

Severe or recurrent or persistent lower respiratory tract infection
ผูป้ ่วยมีปญั หาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างที่มอี าการรุนแรงมาก หรือ
มีอาการเกิดขึน้ ในตําแหน่ งเดิม หรือตําแหน่งใหม่ (recurrent episodes) ตัง้ แต่
 ครัง้ ขึน้ ไป ใน  ปี หลังจากรักษาหายในครัง้ ก่อน หรือ มีอาการต่อเนื่องกัน
ร่วมกับภาพรังสีปอด แสดงลักษณะ bilateral reticulonodular interstitial
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infiltration ติดต่อกันตัง้ แต่  เดือนขึน้ ไป โดยที่ไม่พบเชื้ออื่นใด และ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ
Minor signs
.

Generalized lymphadenopathy or hepatosplenomegaly
ต่อมนํ้าเหลืองโตมากกว่าหรือเท่ากับ . เซนติเมตรอย่างน้อย  ตําแหน่ ง
ขึน้ ไป (ถ้าเป็ น  ข้างในตําแหน่ งเหมือนกันให้นับเป็ น  ตําแหน่ ง) หรือ
คลําได้ตบั โต มากกว่า 
เซ็นติเมตร บริเวณตํ่ากว่าชายโครง และหรือ
คลําได้มา้ ม

.

Oral thrush
ตรวจพบการติดเชือ้ ราในเยือ่ บุปาก

3.

Repeated common infections
มีการติดเชือ้ ทีไ่ ม่รนุ แรงซํ้าๆ หลายครัง้ เช่น หูชนั ้ กลางอักเสบ คออักเสบ

.

Chronic cough
มีอาการไอเรือ้ รังติดต่อกันนานมากกว่า  เดือน ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยาปฏิชวี นะและไม่ใช่โรคภูมแิ พ้ (กรณีเลือก Major sign ข้อ 
ไม่สามารถใช้อาการนี้เป็ น Minor sign)

.

Generalized dermatitis
มีผน่ื ทีผ่ วิ หนังเป็ นๆหายๆ กระจายทัวไป
่
นิ ยามการวิ นิจฉัยการติ ดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี

การวิ นิจฉัยว่า “เด็กติ ดเชื้อเอชไอวี”
การสรุปว่า “เด็กติดเชือ้ เอชไอวี” สามารถทําได้โดย
. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือ
. การตรวจพบว่าเด็กมีอาการปว่ ยด้วยโรคเอดส์ตามนิยามผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
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การวิ นิจฉัยว่า “เด็กติ ดเชื้อเอชไอวี” โดยใช้เกณฑ์การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
เด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี จะถูกวินิจฉัยว่าติดเชือ้ เอชไอวี ก็ต่อเมือ่
. ผลการตรวจ PCR (DNA หรือ RNA) ให้ผลบวกอย่างน้อย  ครัง้ ในระยะเวลาที่
แตกต่างกันในทุกช่วงอายุของเด็ก (ยกเว้นการตรวจเลือดจากสายสะดือ) หรือ
. ผลการตรวจ Antibody ต่อเชือ้ เอชไอวี ให้ผลบวกอย่างน้อย  ครัง้ ในระยะเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน ด้วยเทคนิคทีแ่ ตกต่างกัน และจะต้องมีผลเลือดบวกอย่างน้อย  ครัง้ ทีต่ รวจเมื่อ
เด็กอายุตงั ้ แต่  เดือนขึน้ ไป
การวิ นิจฉัยว่า “เด็กติ ดเชื้อเอชไอวี” โดยใช้เกณฑ์นิยามผูป้ ่ วยเอดส์
เด็กที่คลอดจากแม่ตดิ เชื้อเอชไอวีจะถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้เกณฑ์นิยาม
ผูป้ ่วยเอดส์ ก็ต่อเมื่อมีการตรวจพบว่าเด็กมีอาการปว่ ยด้วยโรคเอดส์ตามนิยามผูป้ ่วยเอดส์ทใ่ี ช้
ในการเฝ้าระวังโรค ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครัง้ ที่  (ตุลาคม )
การสรุปการวิ นิจฉัยว่า “เด็กไม่ติดเชื้อเอชไอวี”
เด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีจะถูกวินิจฉัยว่า “ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี” ก็ต่อเมือ่
. ผลการตรวจ PCR (DNA หรือ RNA) ให้ผลลบอย่างน้อย  ครัง้ โดยผลการตรวจทัง้
 ครัง้ ต้องตรวจเมื่อเด็กมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ  เดือน และจะต้องมีผลการตรวจอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ ทีต่ รวจเมือ่ เด็กอายุมากกว่าหรือเท่ากับ  เดือน และเด็กจะต้องไม่มอี าการปว่ ยด้วยโรค
เอดส์ หรือ
. ผลการตรวจ antibody ต่อเชือ้ เอชไอวี ให้ผลลบอย่างน้อย  ครัง้ ในเด็กทีม่ อี ายุ
ตัง้ แต่  เดือนขึน้ ไป และเด็กจะต้องไม่มอี าการปว่ ยด้วยโรคเอดส์
การสรุปการวิ นิจฉัยไม่ได้
เด็กทีค่ ลอดจากแม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีไม่สามารถถูกวินิจฉัยสภาพการติดเชือ้ ว่าเป็ นเด็กที่
ติดเชือ้ เอชไอวีหรือเป็ นเด็กทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ก็ต่อเมือ่
. ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยว่าติดเชือ้ เอชไอวี และไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยว่าไม่ตดิ เชือ้
เอชไอวี
. เสียชีวติ ก่อนทีจ่ ะสามารถให้การวินิจฉัยสถานภาพการติดเชือ้ เอชไอวี
ไม่สามารถติดตามการวินิจฉัยของเด็กได้จนเด็กมีอายุครบ  เดือน (Loss to follow-up)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Sectional study) โดย
ทํา การศึก ษาข้อ มูล จากรายงานการสอบสวนโรคเอดส์เ ฉพาะราย ของสํา นั ก ระบาดวิท ยา
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดําเนินการสอบสวนผูป้ ่วยเอดส์ทุกรายทีไ่ ด้รบั รายงาน จํานวน 00
รายแรก

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการเลือกจากรายงานการสอบสวนโรค
เอดส์เฉพาะราย ของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่รายที่  - 00 (ปี  –
3)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
. รายงานการสอบสวนโรคเอดส์เฉพาะราย
. แบบบันทึกข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการสอบสวนโรคเอดส์เฉพาะราย ของสํานักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดําเนินการสอบสวนผูป้ ่วยเอดส์ทุกรายที่ได้รบั รายงาน จํานวน 00
ราย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.  - 3

การวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Epi Info Version 3.. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ จํานวน และค่าร้อยละของตัวแปรทีศ่ กึ ษา

9
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษารายงานการสอบสวนโรคเอดส์เฉพาะรายผูป้ ่วยเอดส์หนึ่งร้อยรายแรกของ
ประเทศไทย ผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 1 เป็ นชายไทย อายุ 28 ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่ทก่ี รุงเทพมหานคร มี
พฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ โดยไปศึกษาอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเวลาประมาณ 2 ปี และ
กลับ มาเข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาลเอกชน และต่ อ มาเข้า รับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาล
รามาธิบดี ในวันที่ 14 กันยายน 2527 โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บคือ Cryptosporidiosis และ
Pneumocystis carinii และเสียชีวติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527
ผูป้ ว่ ยเอดส์ 100 รายแรกทีม่ กี ารสอบสวน พบมากทีส่ ุดปี พ.ศ. 33 จํานวน  ราย
รองลงมาคือ ปี 3 จํานวน  ราย (รูปที่ )
จํานวนผูป้ ่ วย (คน)
60

50
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27

30
20
10

1

0
25

27
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1

1

28
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25

7
3
25

0

7

6
25

31

32
25

3
25

3

34
25

พ.ศ.

รูปที่  จํานวนผูป้ ว่ ยเอดส์ทม่ี กี ารสอบสวนโรค จําแนกรายปีทพ่ี บผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. -3

ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานการสอบสวนรายที่  เป็ นผูป้ ่วยเพศหญิงรายแรก อายุ 4 ปี
ภูมลิ ําเนาอยู่จงั หวัดอุบลราชธานี สถานภาพสมรส เริม่ ป่วยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 250 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
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โรงพยาบาลบําราศนราดูร โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบคือ Penicillosis และ Salmonella
septicemia ปจั จัยเสีย่ งคือ การรับเลือดจากการผ่าตัดมดลูกที่ประเทศกาตาร์ เมื่อปี 2526
เสียชีวติ เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 252
ผูป้ ว่ ยเอดส์จากรายงานการสอบสวนเฉพาะราย  ราย จําแนกเป็ นเพศชาย ร้อยละ
. และเพศหญิงร้อยละ . อัตราส่วนจํานวนผูป้ ่วยโรคเอดส์เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ
.3 ต่อ  (ตารางที่ )
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ จําแนกตามเพศ ปี พ.ศ.  - 3
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน


100

ร้อยละ
.
.
100.0

ผูป้ ว่ ยเอดส์จากรายงานสอบสวนรายที่ 10 เป็ นผูป้ ว่ ยเด็กรายแรกอายุ 1 เดือนนํ้าหนัก
แรกคลอด 2,600 กรัม ติดเชื้อจากมารดาซึ่งเป็ นผูต้ ดิ เชื้อไม่มอี าการ โดยผูป้ ่วยรายนี้เริม่ ป่วย
เมื่ออายุประมาณ 5 - 6 เดือน เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสที่
พบคือ Cryptosporidiosis เชือ้ ราทีป่ าก ช่องคลอด และทวารหนัก เสียชีวติ เมื่อวันที่  ธันวาคม
251 ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
สําหรับผูป้ ว่ ยเด็กอายุระหว่าง  -  ปี มีการสอบสวนโรค  ราย (เป็ นหญิง 5 รายและ
ชาย 3 ราย) โดยพบผูป้ ่วยอายุน้อยที่สุดอายุ  เดือน เป็ นเด็กหญิงที่มารดาคลอดในเรือนจํา
ขณะอายุครรภ์ได้  เดือน ผูป้ ว่ ยมีอาการอุจจาระร่วงถ่ายเป็ นนํ้า ตรวจพบเชือ้ Klebsiella และ
พบเชือ้ ราในปาก เมื่อผูป้ ่วยรายนี้อายุ 3 เดือนมีอาการทางระบบหายใจซึ่งตรวจเสมหะพบเชือ้
Pneumocystis carinii ซึง่ เด็กทัง้  รายติดเชือ้ จากมารดาทีย่ งั ไม่แสดงอาการ
ผูป้ ่วยเอดส์ทม่ี กี ารสอบสวนโรคเฉพาะรายพบว่าส่วนใหญ่รอ้ ยละ . มีอายุระหว่าง
 - 3 ปี โดยมีการสอบสวนโรคมากทีส่ ดุ ในช่วงอายุระหว่าง 3 - 3 ปี ร้อยละ . และพบมี
เด็กปว่ ยเป็ นโรคเอดส์ ร้อยละ . (รูปที่ )
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รูปที่  จํานวนผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทม่ี กี ารสอบสวน จําแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. -3
สถานภาพของผูป้ ว่ ยเอดส์ ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสดร้อยละ 9. โดยมีอตั ราส่วนเพศ
หญิงต่อเพศชายเท่ากับ  ต่อ 3. รองลงมา สถานภาพสมรสร้อยละ 9. มีอตั ราส่วนเพศหญิง
ต่อเพศชายเท่ากับ  ต่อ . และอัตราส่วนการติดเชือ้ ระหว่างสถานภาพสมรสต่อโสดเท่ากับ 
ต่อ . (ตารางที่ )
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละผูป้ ว่ ยเอดส์ จําแนกตามสถานภาพ ปี พ.ศ.  - 3
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ในปกครอง
ไม่ทราบ
อัตราส่วนสมรสต่อโสด
รวม

จํานวน
ชาย



3
3


หญิ ง







อัตราส่วน
หญิ งต่อชาย
 : 3.
 : .
:
:3
 : .
:

88

12

1 : 7.3

ร้อยละ
9.
9.
.
.
.
.
 : .
100.0
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ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานสอบสวนรายที่  เป็ นผูป้ ่วยที่มภี ูมลิ ําเนาจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็ น
ผูป้ ่วยที่มภี ูมลิ ําเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็ นรายแรก มีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ โดยเคยทํางานที่
บาร์เกย์พทั ยา จังหวัดชลบุร ี บริการลูกค้าชาวเยอรมันและเคยไปอยู่ทป่ี ระเทศเยอรมัน เข้ารับ
การรักษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 250 และรับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร โรคติด
เชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บคือ โรคปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carinii
ภู มิลํ า เนาของผู้ป่ ว ยเอดส์มีอ ยู่ใ นทุ ก ภาคของประเทศไทย โดยกระจายอยู่ใ น 3
จังหวัด ผูป้ ่วยเอดส์รายแรกมีภูมลิ ําเนาอยูใ่ นกรุงเทพฯ ซึง่ จากรายงานการสอบสวนโรคพบว่า
ส่วนใหญ่มภี ูมลิ ําเนาอยูใ่ นกรุงเทพฯ ร้อยละ . จังหวัดนนทบุรแี ละสมุทรปราการ ร้อยละ .
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปางและสกลนคร ร้อยละ . จังหวัดชลบุร ี นครสวรรค์ เพชรบุรแี ละสตูล
ร้อยละ 3. (รูปที่ 3)

3
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รูปที่ 3 จํานวนผูป้ ว่ ยเอดส์ทม่ี กี ารสอบสวนโรค จําแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. -3
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ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานสอบสวนรายที่ 14 เป็ นผูป้ ่วยเพศหญิง อายุ  ปี มีอาชีพ
ทํางานบาร์และขายบริการ (แบบแอบแฝง) คนแรก โดยบริการเฉพาะลูกค้าชาวต่างประเทศ ซึง่
บางรายเป็ น ผู้ใ ช้ย าเสพติด และบางรายมีพ ฤติก รรมแบบรัก สองเพศ เข้า รับ การรัก ษาที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บคือ วัณโรคนอกปอด
ผูป้ ว่ ยเอดส์จากการสอบสวนโรค เมื่อจําแนกตามอาชีพมีการกระจายโรคไปหลายกลุ่ม
อาชีพ พบการติดเชือ้ มากทีส่ ดุ ในกลุ่มอาชีพรับจ้างทัวไป
่ ร้อยละ . รองลงมารับราชการ ร้อย
ละ . ค้าขายและเป็ นเด็กตํ่ากว่าวัยเรียน ร้อยละ . (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละผูป้ ว่ ยเอดส์ จําแนกตามอาชีพ ปี พ.ศ.  - 3
อาชีพ
รับจ้างทัวไป
่
รับราชการ
ค้าขาย
เด็กตํ่ากว่าวัยเรียน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้างโรงงาน
ขับรถรับจ้าง
นักศึกษา
เสริมสวย
เกษตรกร
หญิงอาชีพพิเศษ
พนักงานบริษทั
ประมง
พนักงานเสริฟ
ผูต้ อ้ งขัง
รัฐวิสาหกิจ
เต้นโชว์ในบาร์
นักบวช
ว่างงาน
อาชีพอื่นๆ
ไม่ทราบ
รวม

จํานวน









3
3










100

ร้อยละ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.
3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100.0
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ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานสอบสวนรายที่ 20 เป็ นผูป้ ่วยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งที่ตดิ เชือ้ จากการ
รับเลือดรายแรก เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่โรงพยาบาลตากสิน ในปี 250
เป็ น ชายไทยอายุ 46 ปี ประกอบอาชีพ ลู ก จ้า งในโรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ของทางราชการ
ภูมลิ ําเนาอยู่ทจ่ี งั หวัดสมุทรปราการ เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 18
เมษายน 252 โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บคือ Herpes simplex มีอาการนานเกินหนึ่งเดือน
ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานสอบสวนรายที่ 2 เป็ นผูป้ ่วยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งจากการใช้ยาเสพ
ติดชนิดฉีดเข้าเส้นคนแรก โดยเป็ นชายไทย อายุ 0 ปี สถานภาพสมรส อาชีพขับรถรับจ้าง
ภูมิลําเนาอยู่ท่ีจงั หวัดสมุทรปราการ เข้ารับการรักษาที่โ รงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 252 โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีพ่ บคือ Candidiasis ของหลอดอาหารและหลอดลม
ผูป้ ่วยเอดส์จากการสอบสวนโรค มีปจั จัยเสีย่ งทีน่ ําไปสู่การติดเชือ้ พบว่าส่วนใหญ่มี
ป จั จัย เสี่ ย งจากการมี เ พศสัม พัน ธ์ ร้ อ ยละ . (ซึ่ ง เป็ น มีพ ฤติ ก รรมแบบรัก ต่ า งเพศ
(Heterosexual) ร้อ ยละ . รัก ร่ ว มเพศ (Homosexual) ร้อ ยละ .3 รัก สองเพศ
(Bisexual) ร้อยละ .39 และไม่ทราบ ร้อยละ .9) รองลงมามีปจั จัยเสีย่ งจากการใช้ยาเสพ
ติดชนิดฉีด ร้อยละ . ติดเชื้อจากมารดา ร้อยละ . และจากการรับโลหิต ร้อยละ .
ตามลําดับ (ตารางที่ )
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละผูป้ ว่ ยเอดส์ จําแนกตามพฤติกรรมเสีย่ ง ปี พ.ศ.  - 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
เพศสัมพันธ์
- รักต่างเพศ (Heterosexual)
- รักร่วมเพศ (Homosexual)
- รักสองเพศ (Bisexual)
- ไม่ทราบ
การรับโลหิต
การติดเชือ้ จากมารดา
รวม

จํานวน


34
17
15
1


100

ร้อยละ
.
.
(50.75)
(25.37)
(22.39)
(1.49)
.
.
100.0

ผูป้ ่วยเอดส์จากการสอบสวนโรคเฉพาะราย ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งจากการมีเพศสัมพันธ์
 ราย มีโอกาสติดเชือ้ จากชาวไทย ร้อยละ . ซึ่งมีประวัตเิ ทีย่ วหญิงขายบริการเป็ นประจํา
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สําหรับโอกาสติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กบั ชาวต่างประเทศ ร้อยละ 24.6 โดยในกลุ่มนี้มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาวอเมริกา ร้อยละ 62.5 และเยอรมัน ร้อยละ 18.7 (ตารางที่ )
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละผูป้ ว่ ยเอดส์ จําแนกตามโอกาสติดเชือ้ จากการมีเพศสัมพันธ์กบั
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ปี พ.ศ.  - 3
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
จํานวน
ร้อยละ
ชาวไทย

.
ชาวต่างชาติ
16
24.
- อเมริกา
10
(62.50)
3
(18.75)
- เยอรมัน
- สวิสเซอร์แลนด์
1
(6.25)
- อังกฤษ
1
(6.25)
-การ์ตา้
1
(6.25)
ไม่ทราบ

.
รวม
67
100.0
ในช่วง 5 ปีแรกทีม่ กี ารระบาด ผูป้ ว่ ยจากการสอบสวนในปี 2527 - 251 จํานวน 16
รายนัน้ เป็ นกลุ่มทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งจากเพศสัมพันธ์ 11 ราย (ร้อยละ 68.) ซึง่ มีพฤติกรรมแบบรัก
ร่วมเพศ  ราย (ร้อยละ 81.8) (ตารางที่ )
ตารางที่ 6 จํานวนผูป้ ว่ ยเอดส์ จําแนกตามปี ทพ่ี บและปจั จัยเสีย่ ง ในปี พ.ศ. 2527 - 251

พ.ศ.
2527
2528
252
250
251
รวม

ปัจจัยเสี่ยง
เพศสัมพันธ์
การใช้ยา
เสพติ ด รักต่าง รักร่วม รักสอง
ไม่
ชนิ ดฉี ด เพศ
เพศ
เพศ
ทราบ
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0


0
0

0

0
0







0
0
0

0

การติ ด
เชื้อจาก
มารดา
0
0
0
0
3





การรับ
โลหิ ต

รวม
1
1
1
7
6
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ผูป้ ่วยเอดส์ทไ่ี ด้ทาํ การสอบสวนเฉพาะราย แพทย์วนิ ิจฉัยผูป้ ว่ ยตามนิยามฉบับที่  ซึง่
เป็ น นิ ย ามที่ถู ก กํา หนดตาม WHO มีจํา นวน  โรค ต่ อ มามีก ารปรับ ปรุ ง นิ ย ามให้มีค วาม
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาการของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในผูป้ ่วยเอดส์ ตามนิยามผูป้ ่วยเอดส์และผู้
ติดเชือ้ ทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวังโรค ฉบับปรับปรุงแก้ไขตุลาคม 252
โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส Kaposi's sarcoma พบจํานวน  ราย จากรายงานการสอบสวน
รายที่ 16 เป็ นชายไทยอายุ 3 ปี อาชีพค้าขาย เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
พฤติก รรมทางเพศแบบรัก สองเพศ โดยมีเ พศสัม พัน ธ์ ก ับ ชายชาวต่ า งชาติแ ละพนั ก งาน
ให้ บ ริก ารชาวต่ า งชาติ เริ่ม มีอ าการป่ ว ย อ่ อ นเพลี ย ไข้ นํ้ า หนั ก ลด มีป ระวัติ ป่ ว ยเป็ น
Pneumocystis carinii หลายครัง้ จนเริม่ มีมะเร็ง Kaposi's sarcoma จึงเดินทางกลับมารักษาใน
เมืองไทยทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูป้ ่วยเอดส์จากรายงานการสอบสวน รายที่ 4 เป็ นชายไทยอายุ  ปี มีพฤติกรรม
แบบรักร่วมเพศทัง้ ชายไทยและต่างชาติ ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะสีขาว เหนื่ อยง่าย
ร่วมกับมีอาการอุจจาระร่วง รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีภาวะแทรกซ้อน คือ
Pneumocystis pneumonia จึงส่งต่อไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร ได้รบั การ
ตรวจวินิจฉัยโดยทํา skin biopsy พบว่าเป็ น Kaposi's sarcoma
โรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสในผู้ ป่ ว ยเอดส์ จ ากรายงานการสอบสวน พบโรค
Mycobacterium tuberculosis (Pulmonary or extra pulmonary) จํานวน 3 ราย (ร้อยละ
.9) Pneumocystis carinii pneumonia จํานวน  ราย (ร้อยละ .) Candidiasis
จํานวน  ราย (ร้อยละ .3) โดยมีกลุ่มอาการ Wasting syndrome จํานวน 33 ราย (ร้อยละ
.) (ตารางที่ )
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ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละของโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสในผูป้ ว่ ยเอดส์ ปี พ.ศ.  - 3
โรคติ ดเชื้อฉวยโอกาส
Mycobacterium tuberculosis
Pneumocystis carinii pneumonia
Candidiasis
Cryptosporidiosis
Cryptococcosis
Herpes simplex
Salmonella septicemia
HIV encephalopathy
Histoplasmosis
Kaposi's sarcoma
Penicillium marneffei
Toxoplasmosis
Lymphoma, immunoblastic
Lymphoma, primary in brain
Wasting syndrome

จํานวน
3





3







33

ร้อยละ
.9
.
.3
.93
.
.9
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ผูป้ ่วยที่มกี ารสอบสวนโรครายแรกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเมื่อ
จําแนกตามโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่รกั ษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร ร้อยละ
57. รองลงมาเป็ นโรงพยาบาลของทบวงมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2. โดยผูป้ ่วยทีส่ อบสวนโรค
10 รายแรก เข้ า รั บ การรั ก ษาและวิ นิ จ ฉั ย จากโรงพยาบาลที่ เ ป็ นโรงพยาบาลของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4 ราย
โรงพยาบาลศิรริ าช  ราย และโรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 3. (รูปที่  )

9
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ร้อยละ
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาการรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายผูป้ ว่ ยเอดส์ 100 รายแรกของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2527 - 254 โดยในช่วง 3 ปี แรก (ปี พ.ศ.  - 9) พบผูป้ ว่ ยเพียง
ปี ละหนึ่งราย ปจั จัยเสีย่ งที่สําคัญของการติดเชื้อ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศ
เป็ น แบบรัก ร่ ว มเพศ และรัก สองเพศ ซึ่ง ผู้ป่ว ยมีป ระวัติเ คยมีเ พศสัม พัน ธ์ก ับ ชาวต่ า งชาติ
ต่อมาในปี พ.ศ.3 พบผูป้ ว่ ย  ราย โดย  รายเป็ นผูป้ ว่ ยเพศชาย มีพฤติกรรมแบบรักร่วม
เพศ ส่วนรายที่ 
เป็ นผูห้ ญิง มีประวัตติ ดิ เชือ้ จากการได้รบั เลือดจากการผ่าตัดมดลูกที่
ประเทศกาตาร์ และรายที่  เป็ นเพศชายมีปจั จัยเสีย่ งจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีพฤติกรรม
แบบรักต่างเพศ และมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงชาวต่างประเทศทีป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์
การศึกษาข้อมูลผูป้ ว่ ย  รายแรก เป็ นชาวไทยทีม่ าจากต่างประเทศแล้วกลับมารับการ
รักษาในประเทศไทย โดยมีผปู้ ว่ ย  ราย ได้เสียชีวติ ภายในปี เดียวกันกับทีท่ าํ การรักษา ส่วนอีก
 ราย ทีเ่ หลือส่วนใหญ่เสียชีวติ ภายใน  ปีหลังจากทําการรักษา ซึง่ แสดงให้เห็นว่าระบบบริการ
สาธารณสุข รวมทัง้ ยาและเวชภัณฑ์ในขณะนัน้ ยังไม่มีการพัฒนาให้ท นั ต่ อการป้ องกันและ
ควบคุ ม การระบาดของโรค จึงทํา ให้ผู้ป่ว ยเสีย ชีวิต ในระยะเวลาที่สนั ้ หลัง จากทําการรักษา
รวมทัง้ โรคเอดส์เป็ นโรคเรือ้ รังทีม่ รี ะยะเวลาการดําเนินโรคหลังการติดเชือ้ จนถึงแสดงอาการใช้
เวลานาน จึงทําให้มกี ารแพร่ระบาดในระยะแรกเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
ลักษณะการระบาดของโรคเอดส์ใน  รายแรก พบว่า ผูป้ ่วยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูช้ ายเป็ นแหล่งแพร่กระจายโรคของการระบาดในระยะแรก จากรายงานการ
สอบสวนโรคได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการระบาดที่ชดั เจนมากขึน้ เนื่องมาจากกลุ่มผูช้ ายที่
สถานภาพโสด แต่ มีพฤติกรรมเสี่ย งทางเพศแบบรักร่ว มเพศ ชอบเที่ยวหญิงที่มีอาชีพ เป็ น
พนักงานบริการ และมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ ายด้วยกัน จึงทําให้มโี อกาสติดเชื้อสูง สําหรับผูป้ ่วย
หญิงในการระบาดระลอกแรกนี้ มีผู้ป่วยเพศหญิงจํานวนหนึ่ ง เป็ นกลุ่มหญิงอาชีพพนักงาน
บริการ ทีม่ กี ารให้บริการทางเพศทัง้ ตรงและแฝง ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะรับเชือ้ และแพร่เชือ้ สู่
ผูท้ ม่ี ารับบริการ จึงทําให้มผี ปู้ ว่ ยทีเ่ ป็ นเพศชายอยูจ่ าํ นวนมาก และในขณะนัน้ ยังไม่มกี ารรณรงค์
ป้องกันโรคจากการมีเพศสัมพันธ์
การติดเชือ้ ในกลุ่มผูป้ ว่ ยเด็ก ในช่วงอายุ  -  ปี ทีม่ ารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ภาครัฐ มีป จั จัย เสี่ย งจากการติด เชื้อ ของบิด ามารดา โดยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ บิด ามีป ระวัติ มี
เพศสัมพันธ์กบั พนักงานบริการหญิง และพบบางรายมารดาเป็ นพนักงานบริการ หรือมารดาเคย
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการระบาดโรคเอดส์ในกลุ่มเด็ก
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เกิดจากบิดามีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นชายนักเทีย่ ว และนําเชือ้ เอชไอวีมาสู่ภรรยา ซึ่งเป็ นกลุ่มแม่บา้ น
ในช่วงระยะเวลาเพียง  ปี หลังจากพบผูป้ ว่ ยเอดส์รายแรกของประเทศไทย
ผูป้ ่วยเอดส์ในกลุ่มนักศึกษา จํานวน  ราย พบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ
แสดงให้เห็นว่าเยาวชนทีต่ ดิ เชือ้ ในระลอกแรกนี้มเี พศสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ ส่วนการติดเชือ้
ภายในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนอายุ  -  ปี พบผูป้ ว่ ยในช่วงปี พ.ศ. 3 - 33 รวม
 ราย ปจั จัยเสีย่ งส่วนใหญ่คอื การมีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ  ราย (ร้อยละ .) ซึง่
แตกต่างจากผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ระลอกแรกทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศ และส่วนใหญ่มี
เพศสัม พัน ธ์ ก ับ พนั ก งานบริก ารหญิง แสดงให้เ ห็น ว่ า กลุ่ ม เยาวชนใน การระบาดระยะนี้
มีลกั ษณะของการติดเชือ้ เริม่ มาจากกลุ่มรักร่วมเพศ โดยมีการติดเชือ้ จากต่างประเทศและได้มี
การแพร่ระบาดของการติดเชือ้ จากกลุ่มพนักงานบริการหญิงสูก่ ลุ่มเยาวชนทีม่ พี ฤติกรรมอยากรู้
อยากทดลอง ซึง่ หลังจากการติดเชือ้ ระยะเวลาแสดงอาการของโรค  -  ปี เป็ นส่วนมาก จึงทํา
ให้มกี ารแพร่ระบาดเป็ นไปอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก
จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ผูป้ ่วย  รายแรกของการสอบสวนโรค สามารถนํามาใช้
ในการอธิบายแนวโน้ม ลักษณะ และรูปแบบ ของการระบาดของโรคเอดส์ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ การ
มีร ะบบเฝ้ า ระวัง โรคที่มีป ระสิท ธิภ าพ จะทําให้ส ามารถควบคุ ม การแพร่ร ะบาดของโรคได้
แต่ดว้ ยปจั จัยทีม่ คี วามหลากหลาย เนื่องจากการระบาดของโรคเอดส์ในขณะนัน้ เป็ นโรคอุบตั ิ
ใหม่ ยังไม่มแี นวทางการควบคุมโรคทีช่ ดั เจน จึงทําให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทย ซึง่
จากการระบาดในครัง้ นี้ จึงเป็ นบทเรียนที่สําคัญของประเทศไทย ทําให้ต้องระดมความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มาร่วมดําเนินการป้องกันแก้ไขปญั หาเอดส์ รวมทัง้ กําหนด
นโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเอดส์ของประเทศไทย มุง่ เน้นความรูค้ วาม
เข้าใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้
และพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งทําให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการ
ป้องกันแก้ไขปญั หาเอดส์ในเวลาต่อมาได้เป็ นอย่างดี



72

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

เอกสารอ้างอิง
. คํานวณ อึ้งชูศกั ดิ ์ และคณะ. การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นระบาดวิทยา
โรคเอดส์ประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก.
เหรียญบุญการพิมพ์; .
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานการสอบสวนโรค : การ
สอบสวนผูป้ ว่ ยโรคเอดส์รายที่ 3 ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี . รายงานการเฝ้าระวังโรค
ประจําสัปดาห์. 3; : -9.
3. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานผูป้ ่วยเบือ้ งต้นโรคเอดส์
รายที่ - ในประเทศไทย. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; : 339.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานเบือ้ งต้นผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
รายที่ . รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; : -.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . รายงานการสอบสวนโรค :
รายงานการสอบสวนโรคเอดส์รายที่ 3. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3;
: -.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . รายงานการสอบสวนโรค :
รายงานการสอบสวนโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์.
3; : 3-3.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; :
-3.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ 9-3. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3;
: -,9.
9. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . รายงานการสอบสวนโรค :
รายงานการสอบสวนผู้ป่ว ยโรคเอดส์รายที่ 3-33. รายงานการเฝ้ าระวังโรคประจํา
สัปดาห์. 33; : -,.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงาน
ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์รายที่ 3-3. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 33; : ,.

3

ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

73

. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ 39-. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 33;
: -,.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 33; :
-,9.
3. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 33;
: -,-.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 33;
: -,9.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงาน
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ 9-. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3;
: -.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงาน
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3;
: -,3.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงาน
สอบสวนผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3;
: -9.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงานการ
สอบสวนโรคเอดส์รายที่ -3. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; :
-.
9. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การสอบสวนโรค : รายงาน
สอบสวนโรคเอดส์รายที่ -. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; :
-,9.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ์โรคเอดส์รายที่ 3
 9 . รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์. 3; : , -3.
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . รายงานการสอบสวนโรค :
รายงานสอบสวนผู้ป่วยโรคเอดส์รายที่ 9. รายงานการเฝ้าระวังโรคประจําสัปดาห์.
3; : .
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. สุชาติ เลาหบริพตั ร, สุธดิ า สุทศั นีย์ และสมบัติ แทนประเสริฐสุข. การเฝ้าระวังเฉพาะ
โรคผูป้ ว่ ย/ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ในประเทศไทย กันยายน  – กันยายน 3. รายงานการ
เฝ้าระวังโรคฉบับพิเศษ 33;  ฉบับที่ : -3.
3. ทิพย์วิม ล ตัง้ ชูท วีท รัพย์ และดุษ ฎี ศรีร ตั น์ . ระบาดวิท ยาของผู้ป่ว ยโรคเอดส์ใ น 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ.  – . วารสารกรมการแพทย์.
; 3: 9-9
. พีระมน นิงสานนท์. วิเคราะห์สถานการณ์ปญั หาเอดส์. สารศิรริ าช. ; : .
. กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. นิยามผูป้ ่วยโรคเอดส์และผูต้ ดิ
เชือ้ ทีม่ อี าการทีใ่ ช้ในการเฝ้าระวังโรค ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครัง้ ที่  กันยายน 3.
รายงานการเฝ้าระวังโรคโรคประจําสัปดาห์. 3.
. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. นิยามผูป้ ่วยเอดส์ทใ่ี ช้ในการเฝ้าระวังโรค ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ครัง้ ที่  ตุลาคม . รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจํา
สัปดาห์. .
. มัลลิกา สงเคราะห์ และฉัตรชัย สุขเกษม. สถานการณ์ ผูป้ ่วยเอดส์ในประเทศไทย
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเอดส์ พ.ศ.  – . การเฝ้าระวังโรคประจําเดือน
; 33:  – .
. พงษ์รตั น์ ยอดแก้ว วันดี โพธิ ์พรหม และนิรมล รัตนสุพร. สถานการณ์โรคเอดส์ใน
จังหวัดท่องเทีย่ ว ประเทศไทย พ.ศ.  – . การเฝ้าระวังโรคประจําเดือน ;
33:  – 3.
9. สุชนิ เหลืองอุทยั รัตน์ และไพโรจน์ จันทรมณี. ระบาดวิทยาโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
ประเทศไทย ปี 3 – . การเฝ้าระวังโรคประจําเดือน ; 33:  – .
3. สุทธิดา บุญอาษา และวรชาติ จําเริญพัฒน์. ภาวะชีบ้ ่งของการมีภูมคิ ุม้ กันเสื่อมของ
ผูป้ ว่ ยเอดส์จงั หวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 3 – . การเฝ้าระวังโรคประจําเดือน ;
33: 9 – .
3. ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์, อรพรรณ แสงวรรณลอย, พรทิพย์ พุกกะนานนท์, บรรณาธิการ. ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้าระวังปญั หาเอดส์ประเทศไทย 9. พิมพ์ครัง้ ที่ . นนทบุร:ี
สํานักระบาดวิทยา; .
3. ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์, อรพรรณ แสงวรรณลอย, เศรษฐพร ธไนศวรรยางกูร, กนิษฐา เชื่อม
สุข, บรรณาธิการ. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรค เอดส์ประเทศไทย พ.ศ.  เล่ม
. พิมพ์ครัง้ ที่ . นนทบุร:ี สํานักระบาดวิทยา; .
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33. ลดารัตน์ ผาตินาวิน, รุ่งนภา ประสานทอง, วรรณา หาญเชาว์วรกุล, บรรณาธิการ.
มาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ. พิมพ์ครัง้ ที่ . นนทบุร:ี องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภณ
ั ฑ์; .
3. สุรยิ ะ คูหะรัตน์ , บรรณาธิการ. คู่มอื การดําเนินงานทางระบาดวิทยา. พิมพ์ครัง้ ที่ .
กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์; .
3. สุรพล เกาะเรียนอุดม และคณะ. ความรูเ้ รื่องโรคเอดส์. Available on internet: http://
http://chiangmaihealth.com/section/aids/aids, cited 9 พฤษภาคม พ.ศ. 3.
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ภาคผนวก

รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยเอดส์หนึ่ งร้อยรายแรกของประเทศไทย
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 1
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ  ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ไปศึกษาอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นเวลาประมาณ  ปี มีพฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศและมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชายหลายคน ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยในระยะเริม่ แรกผูป้ ว่ ยมีอาการ
ไข้และไอคล้ายๆ ไข้หวัดใหญ่ ได้รบั การรักษาเป็ นคนไข้นอกอยูห่ ลายครัง้ จนกระทังเริ
่ ม่ มีอาการ
หอบ ไอ ไข้ ตามองภาพไม่ชดั นํ้ าหนักลดมาก อ่อนเพลีย แพทย์รบั ไว้รกั ษาตัวเป็ นผูป้ ่วยใน
ตรวจพบเชือ้ Pneumocystis carinii pneumonia
เมื่อวันที่  กันยายน  ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการ
ท้ อ งเสี ย และต่ อ มาเข้ า รับ การรัก ษาที่ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ตรวจอุ จ จาระพบเชื้ อ
Cryptosporidium และมีอาการทางระบบหายใจ ตรวจพบเชือ้ Pneumocystis carinii จากการ
ตรวจเลือดยืนยันด้วยวิธี Western Blot ให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยได้เสียชีวติ เมือ่ วันที่  พฤศจิกายน  จากการซักประวัตไิ ม่มคี ่นู อนทีเ่ ป็ นคน
ไทย
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 2
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ  ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็ นนักศึกษามี
พฤติกรรมทางเพศแบบรักสองเพศ ประวัตอิ าการเจ็บปว่ ย มีต่อมนํ้าเหลืองโต เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลตํารวจ แต่อาการไม่ดขี น้ึ ต่อมาจึงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ
วันที่  กุมภาพันธ์  และตรวจพบเชือ้ Cryptosporidium ในนํ้าไขสันหลังและตรวจเลือด
ยืนยันด้วยวิธี Western Blot ให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยได้เสียชีวติ เมือ่ วันที่  สิงหาคม 
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 3
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ  ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่จงั หวัดแพร่ พฤติกรรมทางเพศแบบรัก
ร่วมเพศ เมือ่ ประมาณ  ปีก่อนทํางานอยูใ่ นบาร์เกย์แฮรีค่ อ้ กเทลเลาจน์ รับแขกชาวต่างประเทศ
ประมาณ - คนต่อสัปดาห์ และเคยทํางานทีพ่ ทั ยารับแขกจํานวนมาก เคยมีค่นู อนประจําเป็ น
ชาวเยอรมันและได้เดินทางไปอยูเ่ ยอรมันประมาณ  ปี มีเพศสัมพันธ์กบั ชายชาวเยอรมันอื่นๆ
ด้วย
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เมื่อประมาณปี 9 เริม่ มีอาการเป็ นไข้เป็ นๆ หายๆ เจาะเลือดตรวจทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคซิฟิลสิ เมื่อวันที่  มีนาคม 3 ผูป้ ่วยได้เข้ารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมีอาการหายใจหอบ ไอ อ่อนเพลีย นํ้าหนัก
ลด ปสั สาวะแสบขัด ปวดบวมลูกอัณฑะ และต่อมาได้เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนรา
ดูร แพทย์ตรวจพบ Pneumocystis carinii และผลการตรวจเลือดให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยได้เสียชีวติ เมือ่ วันที่  พฤศจิกายน 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 4
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ 3 ปี มีภูมลิ ําเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบรักร่วมเพศ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายชาวต่างประเทศและชาวไทยหลายราย ในขณะ
ทีย่ งั เป็ นนักศึกษา
ประวัติการเจ็บป่วย มีอาการเป็ นไข้นานประมาณ 
เดือน และนํ้ าหนักลดมาก
อ่อนเพลีย ปวดท้องเจ็บบริเวณเหนือลิ้นปี่ เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุ โลก แพทย์ตรวจพบเชือ้ ราในช่องปาก และได้ส่งต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่
 เมษายน 3 ผลการตรวจเลือดยืนยันให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV, Pulmonary T.B. ,
esophagitis จาก Candida albican ,Oral candidiasis
ผูป้ ว่ ยได้เสียชีวติ เมือ่ วันที่  สิงหาคม 3 ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 5
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ 3 ปี มีภูมลิ ําเนาอยูจ่ งั หวัดอุดรธานี มีพฤติกรรมทางเพศแบบ
รักร่วมเพศ ประวัตมิ เี พศสัมพันธ์กบั ชายชาวต่างประเทศและชายไทย เมื่อปี 3 ได้เดินทาง
ไปต่ า งประเทศ คือ ฮ่อ งกง ฝรังเศส
่
และแคนาดา ผู้ป่ว ยเริ่มมีอ าการปวดหลัง เหนื่ อยง่า ย
อ่อนเพลีย นํ้าหนักลดมากและได้เดินทางกลับประเทศไทย เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ เมื่อวันที่  พฤษภาคม 3
และต่อมาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่  พฤษภาคม 3 ตรวจพบ systemic T.B., Oral candidiasis และ
ตรวจเลือดยืนยันให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยได้เสียชีวติ เมือ่ วันที่  พฤศจิกายน 3
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 6
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ 9 ปี มีภูมลิ ําเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบรักร่วมเพศ เมื่ออายุ  ปี ได้ไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปี มีเพศสัมพันธ์กบั
ชายอเมริกนั หลายคน เดินทางกลับประเทศไทยเมือ่ ปลายปี  และมีเพศสัมพันธ์กบั ชายไทย
หลายหลายคนเช่นกัน
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการไข้และไอ เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเซนต์โย
เซพ อยูป่ ระมาณ  - 3 วัน อาการไม่ดขี น้ึ จึงย้ายมารักษาทีโ่ รงพยาบาลพญาไท แพทย์วนิ ิจฉัย
ว่าเป็ นปอดบวมและเป็ นวัณโรคทีเ่ ยือ่ หุม้ ปอด ต่อมาเมือ่ วันที่  พฤศจิกายน 9 เริม่ มีอาการ
ท้องเดินเข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และผลการตรวจเลือดให้ผลบวกต่อเชื้อ HIV
ต่อมาวันที่  พฤศจิกายน 9 ผูป้ ่วยเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชด้วยอาการ
ท้องเดิน แพทย์ตรวจพบว่าต่อมนํ้าเหลืองโต
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่  กรกฎาคม 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 7
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ  ปี มีภูมลิ ําเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบรักร่วมเพศ มีประวัตสิ มั พันธ์ทางเพศกับชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่  มิถุนายน 3 ด้วยอาการมีไข้สงู ไอแห้งๆ และแน่ น
หน้าอก แพทย์ตรวจพบ Pneumocystis carinii pneumonia และผลการตรวจเลือดยืนยันให้ผล
บวกต่อเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่  มิถุนายน 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 8
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ 3 ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่จงั หวัดมุกดาหาร มีพฤติกรรมทางเพศ
แบบรักร่วมเพศ ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยเมื่อวันที่  กรกฎาคม 3 ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศิรริ าช ด้วยอาการไข้สงู อ่อนเพลีย และนํ้าหนักลด ผลการตรวจเลือดให้ผลบวกต่อ
การติดเชื้อ HIV ต่ อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร มีอาการแน่ นท้อง เบื่อ
อาหาร มีไข้สงู ปวดศีรษะอ่อนเพลีย แพทย์ตรวจพบมีอาการต่อมนํ้าเหลืองโตทัวไป
่ ตับและม้าม
โต มีผ่นื ตามตัวและมีแผลที่บริเวณสะโพกลุกลามไปบริเวณใกล้เคียง ตรวจพบเชื้อ Herpes
simplex
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่  กันยายน 3
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 9
ผูป้ ่วยเป็ นหญิงไทย อายุ 3 ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่จงั หวัดอุบลราชธานี สถานภาพสมรส
ประวัตกิ ารเจ็บป่วยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 3 เริม่ ป่วยด้วยอาการเจ็บหูซ้าย กลืนอาหาร
ลําบาก ผู้ป่วยมีน้ํ าหนักลดลงประมาณ  กิโลกรัมภายในระยะเวลา  เดือน และมีไข้ต่ําๆ
ตอนเย็นแทบทุกวัน ผูป้ ว่ ยได้เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอุบลราชธานี แพทย์เอ็กซเรย์พบจุด
ที่ปอด แต่ การตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค ต่อมาผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
รามาธิบดี ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้สงู หอบ ต่อมนํ้าเหลืองโตทีค่ อทัง้ สองข้าง ปอดอักเสบ แพทย์ตรวจ
พบเชือ้ Penicillium marneffei ทีต่ ่อมนํ้าเหลืองและในเลือด และการตรวจเลือดยืนยันด้วยวิธี
Western Blot ให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV จึงส่งต่อผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูป้ ว่ ยมีอาการทางสมอง ความจําเสือ่ ม และตรวจพบเชือ้ Salmonella septicemia
ปจั จัยเสีย่ งในการติดเชือ้ จากการซักประวัตพิ บว่า
- ผูป้ ว่ ยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาวต่างประเทศ
- เคยมีเพศสัมพันธ์กบั คนไทย ขณะไปทํางานในตะวันออกกลาง และกลับมาแต่งงานใน
ประเทศไทย
- เคยผ่าตัดปีกมดลูกทีป่ ระเทศกาตาร์ และได้รบั เลือดระหว่างผ่าตัดเมือ่ ปี 
ดังนัน้ จึงพอสรุปได้วา่ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ จากการรับเลือดในการผ่าตัดทีป่ ระเทศกาตาร์
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 3 ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 10
ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเด็กหญิงอายุเพียง 3 เดือนเศษ โดยมีน้ําหนักแรกคลอด , กรัม
ผูป้ ว่ ยรายนี้ตดิ เชือ้ จากมารดา ซึง่ มารดาเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์โดยไม่มอี าการ
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย เมื่ออายุประมาณ  -  เดือน เริม่ มีอาการอุจจาระร่วงเรือ้ รัง เข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดแห่งหนึ่ งอยู่บ่อยครัง้ คงเป็ น ๆ หายๆ มาตลอด โดยมี
อุจจาระเป็ นมูกเลือดติดต่อกันวันละ  -  ครัง้ เป็ นเวลานาน แพทย์เคยเพาะเชือ้ ในอุจจาระก็ไม่
พบเชือ้ แต่อย่างใด จนผูป้ ่วยมีอาการซูบผอมและต้องรับเลือดถึง  ครัง้ ในขณะทีผ่ ปู้ ่วยอายุได้
ประมาณ  เดือน ได้เข้ารับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ได้ตรวจอุจจาระพบ
เชือ้ แบคทีเรียชนิดหนึ่ง Plesiomonas
shigelloides
และต่อมาได้ตรวจพบเชื้อปรสิต
Cryptosporidium ส่วนอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหาย พบมีอาการของ Leryngomalacia
และปอดบวม ซึ่ง ตรวจพบเชื้อ Klebsiella
และยัง มีก ารติด เชื้อ รา (Mucocutaneous
candidiasis) ทีป่ าก ช่องคลอดและทวารหนัก จากการตรวจเลือดยืนยันด้วยวิธี Western Blot
ให้ผลบวกต่อการติดเชือ้ HIV
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ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 3 ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 11
ผูป้ ว่ ยเป็ นเด็กหญิงอายุ  เดือนเศษ คลอดในเรือนจําแห่งหนึ่งขณะทีม่ ารดาตัง้ ครรภ์
ได้ประมาณ  เดือน โดยมารดาต้องขังในเรือนจําแห่งนัน้ ด้วยคดีลกั ทรัพย์และใช้ยาเสพติด
แรกคลอดมีน้ําหนักประมาณ , กรัม บิดามารดาของผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจเลือดยืนยัน
ให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV โดยเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ โรคเอดส์ไม่มอี าการ
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย เมือ่ อายุประมาณ  เดือน ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการอุจจาระร่วงโดยถ่าย
เป็ นนํ้า  -  ครัง้ ต่อวัน เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลตํารวจ แพทย์ทาํ การเพาะเชือ้ ใน
อุจจาระพบเชื้อ Klebsiella และตรวจพบเชื้อราในปาก ผลการตรวจเลือดในขัน้ ต้นด้วยวิธี
ELISA ให้ผลบวกต่อการติดเชือ้ HIV จึงส่งผูป้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลบําราศนรา
ดูร ได้ตรวจเลือดยืนยันด้วยวิธี Western blot ให้ผลบวกเช่นกัน
ในขณะทีผ่ ูป้ ่วยมีอายุ  เดือนเศษ พัฒนาการของผูป้ ่วยช้ามาก มีการเจริญเติบโตไม่
สมอายุทงั ้ รูปร่าง ระยะแรกผูป้ ว่ ยยังมีถ่ายอุจจาระเหลวเป็ นนํ้าวันละ  -  ครัง้ แพทย์ทาํ การ
เพาะเชือ้ จากอุจจาระพบเชือ้ Salmonella group B ต่อมาเมื่อผูป้ ว่ ยอายุประมาณ 3 เดือน
ผูป้ ่วยเริม่ มีไข้ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ คือมีอาการ ไอ หอบ แพทย์ตรวจ
เสมหะของผูป้ ว่ ยพบเชือ้ Pneumocystis carinii
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 12
ผูป้ ว่ ยเป็ นชาวไทย อายุ  ปี มีภมู ลิ าํ เนาอยูจ่ งั หวัดสงขลา ศาสนาอิสลาม สถานภาพ
โสด อาชีพเป็ นนักศึกษา (นักแสดงคาบาเรต์) มีพฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศ มีประวัติ
เพศสัมพันธ์กบั ชาวอเมริกา
ประวัติการเจ็บป่ วย
เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ 3 เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลหาดใหญ่ ด้วย
อาการไข้ซมึ เบื่ออาหาร นํ้ าหนักตัวลด อุจจาระร่วง แพทย์ตรวจพบต่อมนํ้ าเหลือง บริเวณ
ต้นคอทัง้ สองข้างโต เพาะเสมหะพบเชือ้ Klebsiella pnemonia ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ วัณโรคทัง้ นอก
ปอดและในปอด จากการตรวจเลือดยืนยันด้วยวิธี Western blot ให้ผลบวกต่อการติดเชือ้
HIV
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รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ครัง้ ครัง้ ที่  พฤศจิกายน 3 ครัง้
ที่ส อง ธัน วาคม 3 ด้ว ยอาการ นํ้ า หนัก ลดลงมาก ผมร่ ว ง ไข้สูง  สัป ดาห์ หอบ
อาเจียนเป็ นเลือด ท้องเดิน ปวดตามขา แขน มีแผลตามผิวหนัง
การตรวจ
HIV +ve , Salmonella infection
การวิ นิจฉัยโรค
มีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ Salmonella sepsis
การรักษา แบคทริม แอมโฟเทอริซนิ บี ไฮโดรคอร์ตโิ ซล
ผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลได้ ต่อมาอีกไม่กว่ี นั ผูป้ ว่ ยก็กลับมาทีโ่ รงพยาบาลอีก ด้วย
อาการไข้สงู และได้รบั การรักษาต่อ ผูป้ ว่ ยมีอาการหนักขอกลับไปเสียชีวติ ทีบ่ า้ น
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ เมือ่ วันที่  มีนาคม 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 13
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ 3 ปี ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย ผูป้ ว่ ยถือสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์
ประกอบอาชีพเป็ นผูค้ ุมนักโทษในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปกติจะกลับภูมลิ ําเนาในประเทศ
ไทย ปี ละครัง้ ในช่วงฤดูหนาว (ปลายปี) ระหว่างอยูต่ ่างประเทศ ผูป้ ว่ ยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิง
ชาวต่างประเทศหลายคน ซึ่งบางคนมีประวัตติ ดิ ยาเสพติด ผูป้ ่วยไม่มพี ฤติกรรมรักร่วมเพศ
หรือเคยใช้ยาเสพติดใดๆ มาก่อน ผู้ป่วยได้รบั การวินิจฉัยว่าป่วยเป็ นโรคเอดส์ตงั ้ แต่อยู่ใน
สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนเมษายน 3 ขณะนัน้ ผูป้ ว่ ยเป็ นวัณโรคต่อมนํ้าเหลืองและตรวจ
พบภูมติ า้ นทานต่อเชือ้ โรคเอดส์ ต่อมาผูป้ ว่ ยเป็ นปอดอักเสบจากเชือ้ Pneumocystis carinii
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 3 เป็ นแผลพุพองจากเชือ้ Herpes simplex เมื่อเดือนมีนาคม
3 มีแผลตืน้ (ulcer) โดยไม่ทราบสาเหตุชดั เจนในเดือนเมษายน 3 และมีการติดเชือ้ ใน
ระบบทางเดินปสั สาวะเมื่อเดือนมิถุนายน 3 ความเจ็บปว่ ยทัง้ หมดข้างต้น ผูป้ ว่ ยรักษาที่
โรงพยาบาลในประเทศสวิส เซอร์แ ลนด์ ในช่ ว งปลายปี พ.ศ. 3 ผู้ป่ว ยเดิน ทางกลับ
ภูมลิ ําเนาในประเทศไทยระหว่างนัน้ ผูป้ ่วยไม่มอี าการเจ็บปว่ ยแต่อย่างใด และยังได้รบั ยารักษา
วัณโรคยู่ (INH และ Rifampicin)
จนกระทังวั
่ นที่  ธันวาคม 3 ผูป้ ว่ ยได้พบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลบําราศนราดูร ด้วย
อาการสําคัญว่าปวดหัวมา  สัปดาห์ กลืนลําบาก สําลัก หนังตาข้างขวาตก มองเห็นภาพ
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เป็ นสอง แขนขาข้างซ้ายไม่มแี รง กลางคืนขาข้างซ้ายจะกระตุก ตรวจร่างกายพบว่า ผูป้ ่วย
ผอม อ่อนเพลีย พบมีหนังตาข้างขวาตก มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีแ่ ขนขาข้างซ้าย
ผูป้ ว่ ยได้รบั การตรวจเลือด พบมีภมู ติ า้ นทานของเชือ้ เอดส์ ตรวจ CT scan ของสมอง
พบ Thalamic lesion และ Posterior Capsule - internal enhancement ได้รบั การตรวจ
เอ๊กซเรย์ปอด พบมี Interstitial Pneumonitis โรงพยาบาลบําราศนราดูร ได้รบั ผูป้ ว่ ยไว้รกั ษา
ในโรงพยาบาล แพทย์ได้ให้การรักษาผู้ป่วยแบบ Toxoplasmosis ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
ผูป้ ว่ ยเริม่ มีแผลพุพองลักษณะคล้ายแผลพุพองจากเชือ้ Herpes simplex บริเวณข้างจมูกซ้าย
ผูป้ ่วยผอมลงเรื่อยๆ กินอาหารได้น้อย บางครัง้ มีอาการเจ็บคอ อาเจียน อาการทางระบบ
ประสาทยังคงเดิม ประมาณกลางเดือนมกราคม 3 ผูป้ ว่ ยมีไข้สงู ชัก และแขนข้างซ้าย
เป็ นอัมพาต มีอาการสําลัก และชีวติ เมือ่ วันที่  มกราคม 3
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพิ่ มเติ ม
เมื่อวันที่  มกราคม 3 CBC : WBC , Cell/cu.mm เป็ น N % L 3%
platelet- adequate
BUN . mg% Creatinine . mg%
Cholesterol 9 mg% Alb/Glob = 3.3/.99
Total Bilirubin . mg% เป็ น Direct Bilirubin .9 mg%
SGOT = 33 unit SGPT =  unit
Sputum culture เมื่อวันที่  มกราคม 3 พบ Pseudomonas sp.
Staphylococcus Coag - ve และ Staphylococcus not group A
การรักษาระหว่างที่รบั ไว้ในโรงพยาบาล
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาแบบ Toxoplasmosis วัณโรค และรักษาตามอาการอื่นๆ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้ เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบการติดเชือ้ โรค
เอดส์ และผูป้ ว่ ยมีประวัตแิ ละอาการติดเชือ้ ชนิดฉวยโอกาสหลายชนิด และการปว่ ยครัง้ สุดท้าย
นี้มี Lt. Hemiplegia และ Umbical Herniation สงสัยจาก Toxoplasmosis และมี Aspiration
Pneumonia สาเหตุของการติดเชือ้ HIV น่าจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ (Heterosexual) กับ
หญิงหลายคน ซึง่ บางคนติดยาเสพติด
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 14
ประวัติทวไปและประวั
ั่
ติความเจ็บป่ วย
ผูป้ ว่ ยเป็ นหญิงไทย อายุ  ปี โสด อาชีพทํางานบาร์ ขายอาหารและเครื่องดื่มที่
ถนนสุขมุ วิท ซอยนานา ตัง้ แต่อายุ  ปี ไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยติดยาเสพติด ผูป้ ว่ ยขาย
บริการแบบซ่อนเร้นไม่มสี าํ นัก รับแขกเฉพาะชาวต่างประเทศ ไม่เคยรับแขกคนไทย ไม่มขี า
ประจํา ทํางานมาเป็ นเวลานาน  ปี มาแล้วและไม่เคยหยุดพัก  เดือนก่อนมารับการรักษา
ที่โ รงพยาบาล มีอ าการไข้ หนาวสัน่ รัก ษาตัว ตามคลินิ ก หลายแห่ ง ต่ อ มามีอ าการ
อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก เจ็บคอ เบื่ออาหาร นํ้าหนักลดจาก  กิโลกรัม เป็ น  กิโลกรัม
และท้องเสียตลอดเวลา  เดือน ถ่ายวันละ  -  ครัง้ ไปรับการตรวจเลือดทีโ่ รงพยาบาลราช
วิถี ด้วยวิธี ELISA และ Western blot ให้ผลบวกต่อเชือ้ โรค AIDS ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร จากผลการตรวจชิ้นเนื้อต่อมนํ้ าเหลือง ขณะนี้ผูป้ ่วยยังมีชวี ติ อยู่
และจําหน่ายกลับบ้านไปแล้ว รวมเวลาอยูใ่ นโรงพยาบาล  เดือน
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรค AIDS ทัง้ นี้ จากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบ
การติดเชือ้ โรคเอดส์ ผูป้ ่วยมีอาการบ่งชีว้ ่าเป็ นอาการของโรคเอดส์ และเป็ นวัณโรคนอกปอด
สาเหตุของการติดเชือ้ นัน้ น่าจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์กบั ชายชาวต่างประเทศหลายคน ซึง่
บางคนติดยาเสพติด บางคนเป็ น Bisexual
แหล่งข้อมูล
ประวัตผิ ปู้ ว่ ยได้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย และจากบันทึกของโรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 15
ประวัติทวไปและประวั
ั่
ติความเจ็บป่ วย
ผูป้ ว่ ยชายไทย โสด อายุ  ปี ผูป้ ว่ ยไปทํางานมีอาชีพเป็ นพ่อครัวอยูท่ ป่ี ระเทศ
สหรัฐอเมริกา มีพฤติกรรทางเพศเป็ นรักร่วมเพศ ผูป้ ่วยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี เริม่ ปว่ ยด้วยปอดอักเสบจากเชือ้ Pneumocystis carinii ผูป้ ว่ ย
เคยได้รบั การรักษาด้วยยา Retrovir แต่มผี ลข้างเคียงเรื่องซีด จึงหยุดยา ประมาณปลายปี
พ.ศ. 3 ผูป้ ่วยได้รบั การเจาะไขกระดูกพบเชือ้ Mycobacterium avium - intracellular
หลังจากนัน้ ผู้ป่วยจึงได้เดินทางกลับประเทศไทย ประมาณต้นเดือนธันวาคม 3 ผู้ป่วย
ได้มาพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลบําราศนราดูร ด้วยเรื่อง อ่อนเพลียมาก ประมาณ  สัปดาห์ มี
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แผลกดทับ ถ่ายเหลว มีไข้สูงบางครัง้ ไม่รสู้ กึ ตัว ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล และ
ถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่  กุมภาพันธ์ 3
สรุป

ผู้ป่ว ยรายนี้ เ ป็ น โรคเอดส์ ได้ร บั การวินิ จ ฉัย ระหว่า งอยู่ต่ า งประเทศ และขณะนี้
เสียชีวติ แล้ว ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นรักร่วมเพศ ผูป้ ว่ ยรายนี้ไม่ได้ประวัตมิ ผี สู้ มั ผัสโรคเป็ น
ชาวไทย
แหล่งข้อมูล
ประวัตไิ ด้จากบันทึกจากโรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 16
ประวัติทวไปและประวั
ั่
ติความเจ็บป่ วย
ผูป้ ่วยชายไทย โสด อายุ 3 ปี อาชีพค้าขาย ได้เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรัฐนิวยอร์ค เมื่อ  ปี ก่อน ระหว่างที่ศกึ ษาต่อนัน้ ผูป้ ่วยได้ทํางานเป็ น
พนักงานเสริฟในร้านอาหารด้วย ผู้ป่วยมีพฤติกรรมทางเพศเป็ นรักทัง้ สองเพศ (Bisexual)
ผู้ป่ ว ยมีเ พศสัม พัน ธ์ ก ับ ชายชาวต่ า งประเทศหลายคน และมีเ พศสัม พัน ธ์ ก ับ โสเภณี ช าว
ต่างประเทศบ้าง ผูป้ ่วยปฏิเสธไม่มเี พศสัมพันธ์กบั คนไทย ปฏิเสธการได้รบั เลือด หรือติดยา
เสพติด ประมาณต้นปี พ.ศ. 3 ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการปว่ ย อ่อนเพลีย ไข้ นํ้าหนักลด และได้
พบแพทย์ในต่างประทศและตรวจพบยืนยันว่าผูป้ ่วยมีการติดเชื้อโรคเอดส์ ผูป้ ่วยมีประวัติ
ปว่ ยเป็ น Pneumocystis carinii หลายครัง้ และยังคงรักษาตัวในต่างประเทศ จนเริม่ มีมะเร็ง
ชนิด Kaposi’s sarcoma จึงได้เดินทางกลับมารักษาในเมืองไทยเมื่อประมาณปลายปี 3
ขณะนี้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษามะเร็ง Kaposi’s sarcoma ด้วยเคมีบําบัด (Chemotherapy) จาก
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผูป้ ่วยเริม่ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร ด้วยเรื่องหอบ
เหนื่อย นอนราบไม่ได้ บวม มาตัง้ แต่เดือนมกราคม 3 และได้รบั ไว้ในโรงพยาบาล เมื่อ
ต้นเดือนมิถุนายน 3
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 17
ประวัติทวไปและประวั
ั่
ติความเจ็บป่ วย
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 3 ปี อาชีพรับราชการ ผูป้ ่วยเคยสมรส ขณะนี้แยกกันอยู่
ผูป้ ่วยเรียนจบ ปวช. และรับราชการได้ประมาณ  ปี ขณะเรียนหนังสือมีพฤติกรรมชอบทํา
ตัว เป็ น ผู้ห ญิง แต่ ผู้ป่ว ยปฏิเ สธไม่เ คยมีเ พศสัม พัน ธ์ก ับ ผู้ช าย เคยมีเ พศสัม พัน ธ์ก ับ หญิง
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ผูป้ ่วยเคยแต่งงาน แต่แยกกันอยูก่ บั ภรรยาได้ประมาณ  ปี ผูป้ ่วยเริม่ มีอาการป่วยราวต้น
เดือนพฤษภาคม ด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมลง นํ้าหนักตัวลดจาก  กิโลกรัม
เหลือ 3 กิโลกรัม ตัวเหลือง ตาเหลือง ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
ต่างจังหวัดแต่อาการไม่ดขี ้นึ จึงมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขณะนัน้
แพทย์ตรวจพบว่า ผูป้ ่วยมีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย ตรวจร่างกาย พบ Hairly
Leukoplakia ต่อมนํ้าเหลืองทีค่ อโต มี Molluscum like papile ทีบ่ ริเวณหน้าและอก ตับ ม้าม
โต มี Herpes simplex like lesion รอบทวารหนัก ผลการตรวจเลือด ด้วยวิธี ELISA และ
Western blot ให้ผลบวกต่อเชือ้ โรคเอดส์ ผลการตรวจชิน้ เนื้อจากผิวหนัง และตับพบเชือ้
Histoplasma ประมาณวันที่  มิถุนายน 3 ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา Amphotericin B และส่งตัว
ผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมือ่  มิถุนายน 3 ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาอยูจ่ นถึงวันที่
 มิถุนายน 3 จึงหนีออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากไม่สมัครใจอยู่
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากตรวจเลือดยืนยันพบการติดเชือ้ HIV และเป็ น
Histoplasmosis แบบแพร่กระจาย ผูป้ ว่ ยรายนี้ยงั สรุปปจั จัยเสีย่ งไม่ได้ เนื่องจากไม่มปี ระวัติ
ติดยาเสพติด ไม่มปี ระวัติเพศสัมพันธ์กบั ชาย และข้อมูลเพศสัมพันธ์แบบสําส่อนไม่ชดั เจน
จากการติดตามสอบสวนข้อมูลเพิม่ เติม ปจั จัยเสีย่ ง Heterosexual ผูป้ ่วยเสียชีวติ วันที่ 
ตุลาคม 33 ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
แหล่งข้อมูล
ประวัตไิ ด้จากบันทึกของโรงพยาบาลบําราศนราดูร และบันทึกส่งตัวเพื่อรับการรักษา
ตัวจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 18
ประวัติทวไปและประวั
ั่
ติความเจ็บป่ วย
ผูป้ ว่ ยชายไทยโสด อายุ  ปี ภูมลิ าํ เนาจังหวัดขอนแก่น อาชีพพนักงานเก็บตั ๋วรถ
ผู้ป่ว ยมีพ ฤติก รรมทางเพศเป็ น แบบรัก ร่ ว มเพศ ผู้ป่ว ยเริ่ม มีอ าการป่ ว ยประมาณเดือ น
กุมภาพันธ์ 3 ด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลวเรื้อรัง นํ้ าหนักลด มีอาการประมาณ  เดือน
ตรวจเลือดทีศ่ ูนย์กามโรค พบภูมติ า้ นทานต่อเชือ้ HIV ด้วยวิธี ELISA และ Western blot
ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตรวจอุจจาระพบเชื้อ
Cryptosporidium ขณะนี้ (มิถุนายน 3) ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ และสามารถจําหน่ ายออก
จากโรงพยาบาลได้ ผูป้ ว่ ยคงมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร์เป็ นระยะๆ
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากมีการตรวจยืนยันพบเชือ้ ภูมติ ้านทานต่อเชือ้ HIV
และพบมีการติดเชือ้ Cryptosporidium ปจั จัยเสีย่ งของผูป้ ว่ ยรายนี้ คือ พฤติกรรมรักร่วมเพศ
แหล่งข้อมูล
ประวัตไิ ด้จากการสัมภาษณ์แพทย์ผรู้ กั ษา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 19
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทยอายุ  ปี แต่งงานแล้วมีบุตรชาย  คน ทํางานค้าขายส่งออก
สินค้า ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประวัติความเจ็บป่ วย
มารับการรักษาเป็ นผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  เมษายน 3
ด้วยเรือ่ งอุจจาระร่วงเรือ้ รังมาประมาณ  เดือน ผอมและนํ้าหนักตัวลดจาก  กิโลกรัมลงไป
9 กิโลกรัม ในระยะเวลา  -  เดือน และมีไข้เป็ นๆ หายๆ ขณะรับการรักษาพบมีอาการติด
เชือ้ ราในช่องปาก (Oral candidiasis) ไม่พบเชือ้ Cryptosporidium ในอุจจาระ การตรวจ
ELISA และ Western blot ให้ผลบวก ผูป้ ว่ ยได้รบั การจําหน่ายกลับเมื่อวันที่  เมษายน
รวมรับการรักษา  วัน ขณะออกจากโรงพยาบาลนํ้าหนักตัวเหลือเพียง  กิโลกรัม
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
เคยได้รบั อุบตั เิ หตุรถยนต์ในปี 9 (ไม่ทราบเดือน) เสียเลือดมากเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ได้รบั เลือด  ขวด (ไม่มขี อ้ มูลว่ามีการตรวจหาเชื้อเอดส์ก่อน
หรือไม่)
มีประวัตเิ ปลี่ยนคู่นอนบ่อย (ระหว่างผูร้ ่วมงานหญิง) ไม่ทราบประวัตกิ ารเทีย่ วโสเภณี
ไม่มปี ระวัตริ กั ร่วมเพศ ไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ น AIDS เนื่องจากมีอาการ Wasting syndrome ร่วมกับผลเลือดยืนยัน
ยังไม่สามารถระบุปจั จัยเสีย่ งได้แน่ ชดั อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงหลายคน หรือ
จากการรับเลือด
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แหล่งข้อมูล
ได้จากบันทึกการรักษาผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลและผูท้ าํ การรักษา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 20
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ  ปี แต่งงานแล้วมีบุตรชาย  คน เป็ นลูกจ้างของ
โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ของทางราชการ ที่ อ ยู่ ป จั จุ บ ัน อํ า เภอพระประแดง จัง หวัด
สมุทรปราการ
ประวัติความเจ็บป่ วย
มารับการรักษาเป็ นผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  เมษายน 3
โดยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นเอดส์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากมีการติดเชือ้ Herpes
simplex ทีบ่ ริเวณปากนาน ประมาณ 3 เดือน ตรวจ ELISA และ Western blot ให้ผลบวก
ขณะนี้อยูโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร ตรวจพบมีการติดเชือ้ Herpes Simplex ในคอ (Herpes
simplex of pharynx)
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ได้รบั เลือดขณะทําการผ่าตัดกระเพาะที่โรงพยาบาลตากสิน ในปี 3 และตรวจ
พบว่าเลือดทีใ่ ห้มกี ารติดเชือ้ HIV จริง ผูป้ ว่ ยไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ น AIDS เนื่องจากมีการติดเชือ้ Herpes simplex นานเกินกว่าหนึ่ง
เดือน และมีผล ELISA และ Western blot ยืนยันการติดเชือ้ สาเหตุเกิดจากการรับเลือดทีม่ ี
เชือ้ HIV ขณะทําการผ่าตัดโรคกระเพาะ
แหล่งข้อมูล
ได้จากบันทึกการรักษาผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลบําราศนราดูร และแพทย์ผเู้ กีย่ วข้อง
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 21
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเป็ นชายไทย อายุ 3
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปี ยังโสด อาชีพช่างแก้เครื่องยนต์ ที่อยู่ปจั จุบนั
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ประวัติความเจ็บป่ วย
มารับการรักษาเป็ นผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  เมษายน 3
ด้วยเรื่องมีไข้ นํ้าหนักตัวลดลง  -  กิโลกรัม มีอาการเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหาร เป็ นมา
ตัง้ แต่ธนั วาคม 3 รวม  -  เดือน ก่อนหน้านี้ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลพญาไท แพทย์สอ่ งดู
กระเพาะอาหารพบมีการติดเชือ้ ราในบริเวณหลอดอาหาร(Esophageal candidiasis) ตรวจ
ELISA และ Western blot ให้ผลบวก จึงส่งต่อผูป้ ว่ ยมาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร ได้รบั
การจําหน่ายกลับวันที่  เมษายน 3 รวมรักษา 9 วัน
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
เคยทํางานในประเทศซาอุดอิ าระเบีย  ครัง้ ครัง้ แรกปี 3 ถูกรถชน ต้องนอน
โรงพยาบาล ไม่แน่ใจว่าได้รบั เลือดหรือไม่ ครัง้ ที่  ไปในปี 9 อยูป่ ระมาณ  เดือน
ไม่มปี ระวัตริ กั ร่วมเพศ ไม่มปี ระวิตเิ ทีย่ วโสเภณี และไม่มปี ระวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น
สรุป

ผู้ป่วยรายนี้เป็ น AIDS เนื่องจากมีการติดเชื้อราในหลอดอาหาร และมีผล ELISA
และ Western blot ยืนยันการติดเชือ้ HIV ยังไม่ทราบปจั จัยเสีย่ งทีแ่ น่นอน

หมายเหตุ
เนื่องจากประวัตกิ ารรับเลือดไม่แน่ ชดั หรือถึงแม้จะมีการรับเลือดจริง โอกาสทีจ่ ะติด
เชือ้ จากการรับเลือดคงมีไม่มาก เพราะเหตุการณ์น้ี เกิดก่อนการระบาดของโรคเอดส์ อย่างไรก็
ดี จะได้ทาํ การสอบสวนหาข้อมูลเรือ่ งปจั จัยต่อไป
แหล่งข้อมูล
ประวัติ ไ ด้ จ ากบัน ทึก การรัก ษาผู้ ป่ ว ยของโรงพยาบาลบํ า ราศนราดู ร และแพทย์
ผูเ้ กีย่ วข้อง
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 22
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเป็ นเด็กชาย อายุ  เดือน บ้านอยู่อําเภออําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
คลอดปกติ นํ้าหนักแรกคลอด 3,3 กรัม
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ประวัติความเจ็บป่ วย
เริม่ ป่วยขณะอายุได้  เดือน ด้วยโรคปอดบวม ได้รบั การรักษาทีโ่ รงพยาบาลพนัส
นิคม  เดือน ไม่ดขี ้นึ จึงย้ายมาโรงพยาบาลชลบุร ี ได้รบั การรักษาในปญั หาปอดบวม
ท้องร่วงและภาวะขาดสารอาหารติดต่อกัน  เดือน อาการไม่ดขี น้ึ แพทย์ได้ทาํ การตรวจ HIV
ด้วยวิธี ELISA พบผลบวกติดต่อกัน 3 ครัง้ จึงส่งตัวมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 3 ภาพเอ็กซเรย์ปอดมี Bilateral infiltration ตรวจพบ
Cysts ของ Pneumocystis จากเสมหะ ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมวันที่ 3 มิถุนายน 3
มารดาของผู้ป่วยเดิมอาชีพเป็ นพนักงานเสริฟร้านอาหารแห่งหนึ่ง ต่ อมาทํางานใน
โรงงาน และได้แต่งงานกับสามีซง่ึ เป็ นพนักงานในโรงงานแห่งนัน้ ต่อมาเมื่อมารดาของผูป้ ่วย
ตัง้ ครรภ์ผปู้ ว่ ยได้ 3 เดือน จึงได้แยกทางกัน โดยฝา่ ยสามีให้เหตุผลว่าสงสัยว่า เด็กในท้องจะ
ไม่ใช่บุตรของตนเอง และเชื่อว่ามารดาผูป้ ว่ ยเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอื่น มารดาผูป้ ว่ ยปฏิเสธ
ไม่เคยมีอาชีพบริการทางเพศ ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดใดๆ ขณะนี้แข็งแรงดี ประกอบอาชีพ
จักรสาน สามียงั คงประกอบอาชีพในโรงงานแห่งเดิม และมีสขุ ภาพดี
ผลการตรวจ ELISA ต่อเชือ้ โรคเอดส์ ของมารดาผูป้ ว่ ย พบว่า ให้ผลบวก ขณะนี้กําลัง
รอผล Western blot ส่วนฝา่ ยสามี ELISA ให้ผลลบ
การสอบสวนเพิ่ มเติ ม
จากการสอบสวนโรค ผู้ป่วยซึ่งเป็ นมารดาของผู้ป่วยโรคเอดส์รายที่  ที่เสียชีวิต
เนื่องจากติดเชือ้ เอดส์จากมารดา ผูป้ ่วยให้การปฏิเสธปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ต่อการติดเชือ้ เอดส์มา
โดยตลอด ดังนัน้ ทางฝา่ ยสุขาภิบาล โรงพยาบาลพนัสนิคม จึงได้ตดิ ตามดูแลอาการของผูป้ ว่ ย
มาตลอด พบว่าผูป้ ว่ ยเริม่ มีแผลลักษณะคล้ายแผลพุพองขึน้ ตามแขน ขา และก้น มีผ่นื คันบน
ใบหน้า มีไข้ ไอ เป็ นๆ หายๆ ประจํา จึงส่งต่อศูนย์กามโรคเขต 3 ชลบุร ี และทางศูนย์ได้สง่ ต่อ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผูป้ ่วยได้ยามารับประทานแต่อาการไม่ดขี น้ึ จึงได้นํามาให้แพทย์ท่ี
โรงพยาบาลพนัสนิคม ดูอาการซํ้า แพทย์ให้การรักษา และทําแผลพร้อมทัง้ ให้คําแนะนํ าใน
เรือ่ งการทําลายเชือ้ เนื่องจากมีเลือดปนหนองออกมาจากแผลอยูเ่ สมอ ปจั จุบนั อาการต่างๆ ดี
ขึน้ แต่คงมีผน่ื ขึน้ บริเวณใบหน้าในบางครัง้
เมื่อวันที่  ธันวาคม 3 ฝา่ ยสุขาภิบาลฯ ได้ขอสอบสวนโรคผูป้ ว่ ยใหม่ ผูป้ ว่ ย
รับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายชาวไทยรับราชการเป็ นทหารอยูท่ ค่ี ่ายทหารทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 9 ขณะทีต่ นเองเป็ นนักศึกษาอยูท่ ว่ี ทิ ยาลัยแห่งหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการสอบสวนโรคเอดส์รายที่ 9 ของรายงานการเฝ้าระวัง
โรคประจําสัปดาห์ กองระบาดวิทยา เห็นว่าผูป้ ว่ ยโรคเอดส์รายที่ 9 เข้าข่ายการมีเพศสัมพันธ์
กับผู้ป่ว ยรายนี้ จึงได้สอบถามผู้ป่วยอีกครัง้ ผู้ป่วยรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายไทยรับ
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ราชการทหาร ซึ่งมีภูมลิ ําเนาเดียวกับผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 9 และตนเองคิดว่าเป็ นคนๆเดียวกัน
ซึง่ ต่อมาเมือ่ ได้ตรวจสอบชื่อแล้วพบว่าเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ รายที่ 9 จริง
ประวัตทิ วไปผู
ั ่ ป้ ่วยเคยอยู่กนิ กับผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่ 9 ประมาณครึง่ เดือน ขณะที่
เป็ นนักศึกษา ประมาณ พ.ศ. 9 (นักศึกษาปีท่ี ) เมือ่ จบการศึกษาจึงมาอยูก่ บั บิดามารดา
ที่จงั หวัดชลบุ ร ี ว่างาน  ปี แล้วจึงได้งานทําที่บริษัทอาหารแห่งหนึ่ งในจังหวัดชลบุร ี มี
เพศสัมพันธ์กบั บิดาของผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่  ได้  เดือนจึงตัง้ ครรภ์ เมื่อคลอดบุตรและ
บุตรเสียชีวติ จึงได้ทราบว่าตนเองติดเชือ้ เอดส์ ขณะนี้อาศัยอยูก่ บั บิดา มารดาและพีส่ าวไม่ได้
ประกอบอาชีพ ช่วยครอบครัวทํางานบ้านเท่านัน้ ประวัติเพศสัมพันธ์หลังจากจบการศึกษา
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ใครจนได้อยู่กนิ กับบิดาของผูป้ ่วยโรคเอดส์รายที่  และปจั จุบนั ก็ได้
เลิกกันไปแล้ว
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ น AIDS เนื่องจากพิสจู น์ได้ว่ามีการติดเชือ้ Pneumocystis carinii ใน
ปอด และมีผล ELISA ยืนยันการติดเชือ้ HIV สาเหตุตดิ เชือ้ จากมารดา
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลบําราศนราดูร
สาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี

โรงพยาบาลชลบุรี ศูนย์กามโรคชลบุร ี และสํานักงาน

รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 23
กองระบาดวิทยาได้รบั โทรศัพท์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎฯเมื่อวันที่  สิงหาคม
3 แจ้งให้ทราบว่า มีผูป้ ่วยเอดส์  ราย ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร จึง
ติดต่อไปทีโ่ รงพยาบาลเพื่อขอทราบรายละเอียด ปรากฏว่า ผูป้ ่วยถึงแก่กรรมแล้ว จึงเดินทาง
ไปสอบสวนโรค โดยการสัมภาษณ์แพทย์ผูท้ ําการรักษา และรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจาก
เวชระเบียนในวันที่ 3 สิงหาคม 3 เวลา 9. น ผลการสอบสวนโรคเบือ้ งต้นมีดงั นี้
ผูป้ ว่ ยเป็ นชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตรชาย  คน อายุ  ปี บิดาและ
มารดายังมีชีวิตอยู่ บิดาป่ว ยเป็ นอัมพาต มารดายังมีชีวิต อยู่ แข็งแรงดี ผู้ป่ว ยมีอาชีพรับ
ราชการทหารทีอ่ ยู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา มีบา้ นพักอาศัยอยู่เขตคลองสาน ตําบลบางลําพู แขวง
บางลําภูล่าง กรุงเทพฯ เป็ นบ้านของบิดามารดา ภรรยาแยกกันอยูไ่ ม่ได้หย่าร้างกัน เนื่องจาก
บ้านทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดามารดาคับแคบ ภรรยาจึงแยกไปอยูก่ บั บิดามารดาของตนเอง
ผูป้ ว่ ยไปปฏิบตั ริ าชการทหารทีส่ มรภูมริ ม่ เกล้า มาได้  ปี และกลับมาหน่วยเดิมที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อต้นปี เริม่ มีอาการเบื่ออาหาร นํ้าหนักตัวลดลง เมื่อ  - 3 เดือนก่อนมา
โรงพยาบาลบําราศนราดูร มีอาการถ่ายเหลววันละ  -  ครัง้ ทุกวัน เป็ นๆ หายๆ เป็ นไข้ต่ําๆ
9
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ตอนเย็นทุกวัน เคยเป็ นเชือ้ ราในปาก เมื่อได้ยารักษาอาการดีขน้ึ ผูป้ ว่ ยมีอาการถ่ายเหลวเป็ น
สีดาํ มีมกู วันละ 3 -  ครัง้ ก่อนไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  เดือนและ  วันก่อน
ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี้ มีอาการปวดศีรษะมาก ไข้สงู ร้องครวญคราญ อาเจียน กินอะไร
ไม่ได้ ญาติพาไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชนแห่งเดิม ทําการเจาะหลัง ตรวจพบ Yeast cell
ในนํ้ าไขสันหลัง คิดว่าเป็ น Cryptococcus จึงส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมงกุฎฯ รับไว้
รักษาทีโ่ รงพยาบาลเมื่อวันที่  กรกฎาคม 3 แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ น HIV positive และอยูท่ ่ี
โรงพยาบาลมงกุฎฯได้  วัน จึงส่งต่อไปทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
3 ด้วยการวินิจฉัยขัน้ ต้นว่าเป็ นโรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง และเยื่อหุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ รา
ผลการตรวจเลือด ELISA +VE และ WB +VE
เจาะนํ้าไขสันหลังตรวจพบ Cryptococcus
ผูป้ ว่ ยรับการรักษาอยูท่ โ่ี รงพยาบาลบําราศนราดูร  วัน ก็ถงึ แก่กรรม วันที่  กรกฎาคม
3
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยไม่เคยติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ปฏิเสธการเป็ น Homosexual และ Bisexual เคย
เป็ นกามโรคเมื่อ  ปี ก่อน ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กบั หญิงอื่น  คน ซึง่ ไม่ใช่ภรรยา ขณะ
กลับจากราชการทหารที่ร่มเกล้า ไม่เคยผ่าตัดและรับเลือด ไม่เคยเป็ นวัณโรค เบาหวาน
โรคหัวใจ ทราบจากมารดาว่าผูป้ ว่ ยมีเพือ่ นหญิงหลายคน
ผูส้ มั ผัสของผูป้ ว่ ยรายนี้ มีภรรยา  คน ซึง่ ทําการตรวจเลือดด้วยวิธี ELISA แล้วให้ผล
บวก ซึง่ จะได้ทาํ การสอบสวนต่อไป ส่วนหญิงคนสุดท้ายทีม่ เี พศสัมพันธ์ดว้ ยติดตามไม่พบ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้ เป็ นผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 3 มีการติดเชือ้ Cryptococcus ในนํ้ าไขสันหลัง
ปจั จัยเสีย่ งของการติดเชือ้ เอดส์ จัดอยูใ่ นกลุ่มเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ

ผูร้ ายงาน ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 24
จากการไปติดตามสอบสวนโรค ผูป้ ว่ ยเอดส์รายอื่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 3 พบ
ผูป้ ่วยเอดส์อกี  ราย กําลังพักรักษาด้วย อยู่ทโ่ี รงพยาบาลบําราศนราดูร จึงทําการสอบสวน
โรคโดยสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย แพทย์ผทู้ าํ การรักษา และรวบรวมข้อมูลจาก chart ผูป้ ว่ ย
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ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานมาแล้ว  ปี ยังไม่มบี ุตร ภรรยากําลังตัง้ ครรภ์ได้
 เดือน เคยไปศึกษาทีส่ หรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 9 - 3 และไม่เคยกลับไปอยู่ท่ี
สหรัฐอเมริกาอีกเลยประกอบอาชีพเป็ นนักธุรกิจ สังสิ
่ นค้าเข้า ส่งสินค้าออก เป็ นบริษทั ของ
ตนเอง
ปกติผปู้ ่วยแข็งแรงดี รูปร่างสูงใหญ่ นิยมการออกกําลังกาย ไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรง
สูบบุหรีว่ นั ละ  ซอง ดื่มเหล้าเป็ นประจํา
ประวัติการป่ วย
 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล เริม่ รูส้ กึ ไม่สบาย นํ้าหนักลดลงจาก  กิโลกรัม เป็ น 
กิโลกรัม มีไข้สงู เป็ นๆ หายๆ มาตลอด อ่อนเพลีย ไม่มแี รง ร่างกายทรุดโทรมมาก ปี 3
เคยมีอาการ ถ่ายเหลวเรื้อรัง และรักษาหายแล้ว ตรวจเลือดด้วยวิธี ELISA ให้ผลบวก
ทําการตรวจเสมหะ ไม่พบเซลมะเร็ง จึงส่งต่อผูป้ ่วยมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนรา
ดูร เมื่อวันที่  กรกฎาคม 3 แรกรับผูป้ ่วยหอบเหนื่อย ไอ เสมหะติดคอ กลืนไม่
สะดวกให้ อ อกซิ เ จนไว้ นั ง่ ไม่ ไ ด้ นอนหัว สู ง อ่ อ นเพลี ย ไม่ มี แ รง ตรวจเสมหะ พบ
Pneumocystis carinii ส่องกล้องในหลอดอาหารพบเชื้อรา ขณะนี้ยงั พักการรักษาตัวอยู่ท่ี
โรงพยาบาล
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยไม่เคยติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ปกติด่มื สุราและสูบบุหรีเ่ ป็ นประจํา ไม่เคย
รับการรักษาด้วยอาการผ่าตัดและรับเลือด ผูป้ ่วยเคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงชาวสหรัฐอเมริกา
หลายคน เมือ่ ครัง้ ศึกษาอยูท่ ส่ี หรัฐอเมริกา ราคาบริการครัง้ ละ  เหรียญสหรัฐ ไม่มขี าประจํา
เมื่อกลับมาเมืองไทย มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการมากมาย จําไม่ได้ เคยป่วยเป็ นกามโรค
โรคหนองใน ซิฟิลสิ หลายครัง้ แต่รกั ษาหายแล้ว มักมีแผลถลอกปลายอวัยวะสืบพันธ์ ไม่มี
ขาประจํา ไม่มที เ่ี ทีย่ วประจํา เทีย่ วทัง้ ต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ ประมาณ  % หลังไป
เทีย่ วจะปว่ ยด้วยกามโรค เพิง่ หยุดมีพฤติกรรมเช่นนี้มา  ปีหลังแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์กบั
ภรรยาเพียงคนเดียว ผูป้ ว่ ยหยุดมีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยามา  เดือน เนื่องจากภรรยาตัง้ ครรภ์
ได้เจาะเลือดผูส้ มั ผัสคือภรรยาผูป้ ว่ ยตรวจ HIV ด้วยวิธี ELISA ให้ผลลบ
สรุปผูป้ ว่ ยรายนี้ เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่  มีการติดเชือ้ Pneumocystis carinii มีเชือ้
ราในหลอดอาหาร ปจั จัยเสีย่ งของการติดเชือ้ เอดส์ จัดอยูใ่ นกลุ่มเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 25
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยเด็กหญิง อายุ  ปี  เดือน (สิงหาคม 3) เป็ นเด็กชาวเขาเผ่าเย้า บ้าน
อยู่อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คลอดปกติท่บี ้าน ย่าเป็ นผู้ทําคลอดให้ นํ้ าหนักแรก
คลอด , กรัม
ประวัติในอดีต
บิดามารดาเป็ นชาวเขาเผ่าเย้า อายุ  ปี และ  ปี ตามลําดับ อาชีพรับจ้าง
เก็บใบชา มารดาไม่เคยฝากครรภ์ ตอนใกล้คลอดเคยเป็ นหนองทีอ่ วัยวะเพศ รับการรักษาที่
โรงพยาบาลฝาง อําเภอฝาง จังหวัดชียงใหม่ ผลการรักษาหาย บิดาชอบเทีย่ วผูห้ ญิงโสเภณี
ตัง้ แต่ก่อนแต่งงาน ทัง้ ผูห้ ญิงบนดอยและในตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทีม่ ารดาผูป้ ว่ ยตัง้ ครรภ์ได้
 เดือน บิดาไปทํางานในตัวเมืองเชียงใหม่ และกลับไปอยู่กบั ภรรยาตอนตัง้ ครรภ์ได้ 
เดือน ช่วงนัน้ มีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยา มีหนองที่อวัยวะเพศเช่นเดียวกับภรรยา ได้รบั การ
รักษาเช่นเดียวกัน
ผูป้ ่วยคลอดทีบ่ า้ น ระยะแรกดูดนมได้ดี ไม่มอี าการตัวเหลือง รับประทานนมมารดา
จนกระทังครบ
่
 ปี แต่ดดู นมได้น้อย ควํ่าได้เมื่ออายุ 3 เดือน นังได้
่ เมื่ออายุ  เดือน ไม่
คลาน ไม่เดินหรือยืน ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยอายุได้  ปี  เดือน นังได้
่ อย่างเดียว นํ้าหนักตัวขณะนี้
. กิโลกรัม มีลกั ษณะของการขาดสารอาหาร
ประวัติการเจ็บป่ วย
เมื่ออายุ  เดือน มารดาเริม่ สังเกตว่า เด็กเป็ นไข้ ไอ เป็ นๆ หายๆ มาตลอด การ
เจริญเติบโตช้า รับประทานอาหารได้น้อย มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็ นๆ หายๆ เมื่ออายุ 
เดือน มีแผลทีข่ า 3 -  แผล แตกออกมามีหนอง เป็ นแผลเรือ้ รังอยู่นาน  สัปดาห์
บําบัดรักษาที่โรงพยาบาลฝาง อาการดีข้นึ ต่อมาผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ ถ่ายอุจจาระเหลว
และเด็กไม่เจริญเติบโต บิดามารดาได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่ง
ตรวจพบ ตับ ม้ามโต ต่อมนํ้าเหลืองโตทัวตั
่ ว ระหว่างทีร่ บั การรักษาพบผูป้ ว่ ยมีอาการติดเชือ้
ในโลหิต ตรวจชิน้ เนื้อต่อมนํ้าเหลืองพบว่า เซลล์ของต่อมนํ้ าเหลืองเจริญมากผิดปกติ ผลการ
ตรวจเลือดให้ผลบวก ทัง้ การตรวจ ELISA และ Western blot ยืนยันการติดเชือ้ HIV
แหล่งข้อมูล
จากรายงานของ รศ. พญ. วิรตั ศิรสิ นั ธนะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
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ประวัติปัจจัยเสี่ยง
บิดามารดาไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติด บิดาเคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการทัง้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่และหญิงบนดอย เคยติดเชือ้ กามโรคและรักษาหายเป็ นปกติ มารดาของผูป้ ่วยเป็ น
แม่บา้ น ทัง้ บิดามารดาตรวจเลือดให้ผลบวกทัง้ การตรวจ ELISA และ Western blot ยืนยัน
การติดเชือ้ HIV
การติ ดตามผูส้ มั ผัส
ได้ตรวจหญิงชาวเขาซึง่ เคยมีเพศสัมพันธ์กบั บิดาผูป้ ่วย และสัมผัสกับเลือดของมารดา
ของผูป้ ว่ ยขณะคลอดผูป้ ว่ ย พบว่าให้ผลบวกทัง้ การตรวจ ELISA และ Western blot  ราย
ตรวจเด็กเล็ก ซึง่ เคยดื่มนมจากมารดาของผูป้ ว่ ยรายนี้ ไม่พบผลบวก
ข้อสรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ น AIDS เนื่องจาก Vertical transmission จากบิดามารดาทีม่ ผี ลการ
ตรวจเลือดยืนยันการติดเชือ้ HIV ผูป้ ว่ ยเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่ง
การเจริญเติบโตของร่างกายไม่เหมาะสมกับอายุ มีอาการเป็ นไข้ ไอ เป็ นๆ หายๆ และมี
อาการถ่ายอุจจาระเหลวมาตลอดเวลา และมีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตหลายครัง้ ขณะนี้
(สิงหาคม 3) ผูป้ ว่ ยยังคงมีชวี ติ อยู่
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 26
กองระบาดวิทยา ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ย  ราย จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วินิจฉัยว่า
เป็ นโรคเอดส์ เป็ นผู้ป่วยที่รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล จึงเดินทางไปสอบสวนโรควันที่ 
กันยายน 3 ผลการสอบสวนโรค มีดงั นี้
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานแล้วกับหญิงญีป่ นุ่ เมื่อวันที่  ปี ทแ่ี ล้ว อยูไ่ ด้ 
ปี ก็แยกทางกัน และเพิง่ กลับมาอยูก่ นิ กันใหม่มาได้  ปี แล้ว ยังไม่มบี ุตร ภรรยายังคงอยูท่ ่ี
ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ผูป้ ว่ ยไปอยูท่ ล่ี อสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่อายุได้  ปี
เป็ นเวลา  ปี มาแล้ว และยังคงไปๆ มา โดยประกอบอาชีพทําธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศ
ไทยและ สหรัฐอเมริกา
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ประวัติการป่ วย
ปี พ.ศ. 9 ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลสมิตเิ วช ด้วยอาการซีด โลหิตจาง ได้รบั
การให้เลือด  ครัง้ และมีปญั หาโรคผิวหนัง ซึง่ เป็ นๆ หายๆ มาก่อน กลางปี พ.ศ. 3 ไป
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลวิชยั ยุทธ ด้วยปญั หาเจ็บทวารหนัก มีรดิ สีดวงทวาร และนํ้ าหนัก
ลด  -  กิโลกรัม ผูป้ ว่ ยเคยตรวจทีส่ หรัฐอเมริกาไม่พบการติดเชือ้ เอดส์ จากการตรวจของ
แพทย์ พบว่ามี หูดหงอนไก่ รอบทวารหนัก สงสัยว่าเป็ นพวกรักร่วมเพศ จึงได้ส่งเลือดตรวจ
HIV antibody ผลการตรวจเลือดให้ผลบวก ยังไม่ได้ตรวจยืนยันก็สง่ ตัวผูป้ ว่ ยไปรับการรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อราในปากและลิ้น ได้วินิจฉัยว่าเป็ น
ผูป้ ่วยทีม่ อี าการสัมพันธ์กบั เอดส์ในปี พ.ศ. 3 และผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษามาตลอด ในปี
พ.ศ. 3 มีเชือ้ ราในช่องปาก และมี Herpes simplex รอบทวารหนัก หงุดหงิดง่าย
อารมณ์เสีย สุขภาพทรุดโทรม ในปี พ.ศ. 3 วินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากมีการติด
เชือ้ Pneumocystis carinii
มีไข้ เหนื่อยหอบ มีอาการท้องเสียเรือ้ รัง ทําการเพาะเชือ้
อุจจาระไม่พบอะไร รับไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาล ระหว่างนัน้ มีอาการท้องเสียรุนแรง และถึงแก่
กรรมเมือ่ วันที่  กันยายน 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตริ กั ร่วมเพศกับเกย์ชาวต่างประเทศ เมื่ออายุ  ถึง 3 ปี ช่วงทีเ่ ริม่ มีการ
ระบาดของโรคเอดส์ทส่ี หรัฐอเมริกา จึงเลิกการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ แล้วกลับไปอยู่กนิ กับ
ภรรยาอีกครัง้ เมื่อ
 ปี ทแ่ี ล้ว ส่วนใหญ่การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศจะเป็ นฝา่ ยรุกมากกว่า
ฝา่ ยรับ มีพฤติกรรมรักร่วมเพศประมาณ  -  ครัง้ ต่อเดือน เปลีย่ นพาร์ทเนอร์บ่อย เคยเทีย่ ว
หญิงโสเภณีต่างชาติดว้ ย เมื่อ  ปี ทแ่ี ล้วมาอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือน มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
ชาวไทยมากกว่า  คน และไปเทีย่ วอาบอบนวดมากกว่า  คน
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 
วินิจฉัยว่าเป็ นเอดส์จากการทีม่ กี ารติดเชื้อ
Pneumocystis carinii
อุจจาระร่วงเรือ้ รัง มีการติดเชือ้ ราในปาก มีการติดเชือ้ Herpes
simplex รอบทวารหนัก นํ้าหนักลด และผลการตรวจเลือดยืนยันการติดเชือ้ เอดส์ โดยมีปจั จัย
เสีย่ งเป็ นแบบกลุ่มมีเพศสัมพันธ์รกั สองเพศ ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 27
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี มีภูมลิ ําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาประถมปี
ที่  อาชีพเป็ นพนักงานขับรถบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง แต่งงานแล้ว มีบุตร  คน อายุ 
ขวบ ยังอยูก่ นิ กับภรรยา
ประวัติการป่ วย
ปี พ.ศ. 3 ไปตรวจรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยอาการอ่อนเพลีย
มีน้ําหนักลดลงมากถึง  กิโลกรัม ในช่วงเวลา  เดือน นํ้าหนักลดลงจาก  กิโลกรัม เหลือ
 กิโลกรัม ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นเอดส์ โดยมีอาการของ Pneumocystis
carinii
pneumonia (Presumptive) มี Herpes simplex รอบๆ ทวารหนัก มี TB Lymphadenitis เป็ น
เวลานานกว่า  เดือน และพบว่ามีอาการของ Oral hairy leukoplakia ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษามา
ตลอด ครัง้ สุดท้ายวันที่  สิงหาคม 3 ผูป้ ว่ ยมีอาการเจ็บคอมาก กลืนลําบาก มีไข้ทุก 
ชัวโมง
่
ไอไม่มาก ไม่มอี าการเหนื่อยหอบ รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลด้วยปญั หาเรื่องวัณโรค
และเชือ้ ราในปากและลําคอ และได้จาํ หน่ายกลับบ้านไปแล้ว ผูป้ ว่ ยยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีประวัตเิ ทีย่ วหญิงโสเภณีในช่วงปี พ.ศ.  - 3 เฉพาะทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุร ี
และสระบุรี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย ไม่มปี ระวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีประวัติ
การรับเลือดหลังจากที่ทราบแล้วว่ามีการติดเชื้อเอดส์ ขณะป่วยและรับการรักษาอยู่ ยังคง
เทีย่ วหญิงโสเภณีประปราย และมีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยา ได้มกี ารตรวจเลือดภรรยา ซึ่งเป็ นผู้
สัมผัส ผลการตรวจเลือด ELISA ให้ผลบวก ส่วนบุตรให้ผลลบ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่  ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ จากการทีม่ ี
กลุ่มอาการโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสหลายชนิด ได้แก่ มีอาการติดเชือ้ Pneumocystis carinii ใน
ปอด มี Herpes simplex รอบทวารหนัก มีเชือ้ ราในปากและลําคอ เป็ น TB Lymphadenitis
และผลการตรวจเลือ ดยืน ยัน การติด เชื้อ ป จั จัย ที่ทํา ให้ติด เชื้อ เอดส์ น่ า จะเป็ น จากการมี
เพศสัมพันธ์กบั หญิงโสเภณีเป็ นแบบกลุ่มเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ มีขอ้ น่ าสังเกตว่า ปญั หา
การติดเชือ้ TB นอกปอด พบได้ค่อนข้างบ่อยในผูป้ ว่ ยชาวไทยทัวไป
่
ซึง่ อาจได้รบั การละเลย
ในการตรวจหา HIV antibody ซึง่ อาจมีผปู้ ว่ ยในกลุ่มนี้ จํานวนหนึ่ง และผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เชือ้ จาก
เพศสัมพันธ์ปกติทวีจํานวนสูง และจะเป็ นปญั หาเรื่องการแพร่เชื้อในครอบครัวได้ต่อไปใน
อนาคต
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แหล่งข้อมูล
ได้จากบันทึกการรักษาผูป้ ่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสอบถามจากแพทย์
ผูเ้ กีย่ วข้อง
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 29
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี โสด รับราชการทหารอยู่ทจ่ี งั หวัดฉะเชิงเทรา ภูมลิ ําเนา
เดิมตําบลธาตุ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ประวัติการป่ วย
ประมาณ  เดือนก่อนมารับการรักษาเป็ นผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลบําราศนราดูร ผูป้ ว่ ย
มีอาการไข้สงู เป็ นๆ หายๆ นํ้าหนักลดจาก  กิโลกรัม เหลือ 3 กิโลกรัม รักษาที่
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา แบบไทฟอยด์ อาการไม่ดขี น้ึ ตรวจเลือด Anti HIV ให้ผลบวก
ผูป้ ว่ ยมาขอรักษาทีโ่ รงพยาบาลพระมงกุฎ แพทย์ตรวจร่างกายพบ มีไข้ มีการติดเชือ้ ราในช่อง
ปาก มีต่อมนํ้าเหลืองโตทัวไป
่ ตรวจ ELISA และ Western blot แล้วให้ผลบวก เพาะเชือ้
แบคทีเรียในเลือดให้ผลลบ จึงส่งต่อผูป้ ่วยมารักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร แพทย์ตรวจ
พบต่อมนํ้ าเหลืองที่ใต้รกั แร้โต จึงเจาะดูดมาย้อมเชื้อ พบการติดเชื้อวัณโรค เอ็กซเรย์ปอด
ไม่พบความผิดปกติชดั เจน ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยยังไม่ได้แต่งงาน ปจั จุบนั มีแฟนแล้ว เคยมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยกันเป็ นประจํา แฟน
ผูป้ ว่ ยไปรับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลพระมงกุฎ ยังไม่ทราบผลการตรวจ เคยไปเทีย่ วโสเภณีแต่
ไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่จะมีคู่นอนเป็ นหญิงชอบสนุ กและนักศึกษาวิทยาลัยครู ผูป้ ่วยไม่เคยรับ
เลือด ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ปฏิเสธรักร่วมเพศ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เข้าได้กบั ลักษณะ HIV Wasting syndrome เนื่องจากมีอาการ
นํ้ าหนักลดร่วมกับมีไข้ เป็ นๆ หายๆ ตลอดจนมีการติดเชื้อวัณโรคของต่อมนํ้ าเหลืองทีร่ กั แร้
และมีผล ELISA และ Western blot ยืนยันการติดเชือ้ ปจั จัยเสีย่ ง คือ ติดเชือ้ โดยทาง
เพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ จากการเทีย่ วหญิงโสเภณีและสํ่าส่อนทางเพศ
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แหล่งข้อมูล
. บันทึกประวัตกิ ารรักษาโรงพยาบาลบําราศนราดูร
. แพทย์ผรู้ กั ษา โรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 30
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี แต่งงานแล้วหย่ากับภรรยา อาชีพค้าขาย มีภูมลิ ําเนาอยู่
ที่ อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ประวัติการเจ็บป่ วย
 เดือนก่อนมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีอาการเป็ นไข้ ไอเรือ้ รัง
นํ้ าหนักลดลง ประมาณ  กิโลกรัม และก่อนไปโรงพยาบาล  วัน มีอาการถ่ายอุจจาระ
เหลว รับไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม จากการตรวจร่างกายพบว่าเป็ นไข้ ตับ
โต จากการตรวจเลือดพบว่า มีการทํางานของตับผิดปกติ ทําการตรวจชิน้ เนื้อของตับ มีการ
ติดเชือ้ รา (Penicillium marneffei) ผลการตรวจเลือด ELISA ให้ผลบวก และตรวจยืนยันด้วย
วิธี Western blot ให้ผลบวก ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยยา Amphotericin B อาการทัวไปดี
่ ขน้ึ
ระหว่างทําการรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาล มีอาการตามัว ได้ร บั การวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่ามีการติดเชือ้ ไวรัสทีจ่ อตา (Cytomegalovirus retinitis) นอกจากนี้ ยังมีการติดเชือ้
ไวรัสทีบ่ ริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (Herpes genitalia) จากการตรวจโลหิตด้วยวิธกี ารเพาะเชือ้ พบ
เชือ้ แบคทีเรียชนิด Salmonella enteritis group E ซึง่ เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดอาการอุจจาระร่วง
หลังจากให้การรักษาด้วยยาเฉพาะเชื้อแต่ชนิด และการรักษาแบบประคับประคอง
ผูป้ ว่ ยอาการดีขน้ึ จนกระทังจํ
่ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เมือ่ วันที่  สิงหาคม 3
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผู้ป่วยจบอักษรศาสตร์ ทํางานในหลายประเทศ เช่น ประเทศทางตะวันออกกลาง
สหรัฐ อเมริก า ปฏิเ สธการใช้ย าเสพติด ชนิ ด ฉี ด เข้า เส้น เลือ ด เคยแต่ ง งาน มีภ รรยาเป็ น
ชาวต่างชาติ อยู่ทส่ี หรัฐอเมริกา ปจั จุบนั ไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน แต่ยงั มีการติดต่อกันนานๆ ครัง้ มี
พฤติกรรมทางเพศเป็ นแบบรักสองเพศ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ โดยผลการตรวจเลือดยืนยันการติดเชือ้ เอดส์ ตรวจชิน้ เนื้อพบ
เชือ้ Penicillium marneffei การตรวจตาด้วยเครื่องตรวจมีลกั ษณะการติดเชือ้ ไวรัสทีจ่ อตา
(CMV retinitis) นอกจากนี้ยงั มีการติดเชือ้ ไวรัสทีผ่ วิ หนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (Herpes
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genitalia) และการเพาะเชือ้ โลหิต (Hemoculture) พบเชือ้ Salmonella enteritis group E
โดยมีปจั จัยเสีย่ งคือ การมีพฤติกรรมทางเพศเป็ นแบบรักร่วมสองเพศ
แหล่งข้อมูล
. บันทึกประวัตกิ ารรักษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
. แพทย์ผรู้ กั ษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 32
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานมา 3 ปีแล้ว ยังอยูก่ บั ภรรยา มีบุตร 3 คน เป็ น
ชาย  คน หญิง  คน อายุ  ปี 9 ปี และ  ปี ทุกคนสุขภาพดี ยังเรียนหนังสืออยูท่ ุก
คน ภรรยาอาชีพรับจ้างทําความสะอาดที่บริษัทผลิตอุปกรณ์อเี ลคโทรนิค ผู้ป่วยมีอาชีพขับ
รถยนต์รบั จ้างสีล่ อ้ เล็ก ภูมลิ าํ เนาเดิมอยูท่ ถ่ี นนสุขมุ วิท ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ ปจั จุบนั ย้าย
ไปอยู่กบั มารดาที่สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ บิดาเสียชีวติ แล้วด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ผูป้ ่วยเป็ นบุตรคนที่  มีพส่ี าว  คน และน้องชาย  คน ขณะนี้ผปู้ ว่ ยไม่ได้ประกอบอาชีพ
ยังคงนอนพักอยูท่ บ่ี า้ น สภาพบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยค่อนข้างดี อากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด
ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 3
ไปรับการรักษาทีค่ ลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการ
สาธารณสุข วัดธาตุทอง ตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ เอดส์ ต่อมามีอาการติดเชือ้ งูสวัดทีท่ อ้ งแขน
ขวายางตลอดจนถึงรักแร้ ปวดแสบปวดร้อนมาก จึงไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม 3 โดยวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ว่ ยมีอาการสัมพันธ์กบั
เอดส์ ตรวจพบมีการติดเชือ้ ราในปาก และมีการติดเชือ้ Herpes zoster รับการรักษาอยูน่ าน
กว่า  เดือน จึงจําหน่ ายกลับบ้านได้ หลังจากกลับไปบ้านยังคงประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม
คือ ขับรถรับจ้างสี่ล้อเล็ก ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ ที่   เดือนเริม่ เจ็บคอ
เวลากลืนอาหาร กลืนลําบาก ปวดเวลากลืน ต่อมามีอาการถ่ายอุจจาระเหลวทุกวัน เป็ นเวลา
 วัน หายารับประทานเองไม่หาย ปวดท้องจนทนไม่ได้ และรูส้ กึ เหนื่อย จึงไปพบแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเป็ นครัง้ ทีส่ อง ได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์ โดยพบว่าผูป้ ว่ ยกลืนลําบาก เจ็บคอและหน้าอกเวลากลืน มีฝ้า
ขาวทีล่ น้ิ ปากและคอ จากการตรวจโดยการเอ็กซเรย์พบว่า เป็ นหลอดอาหารอักเสบจากเชือ้
รา (Candidia esophagitis) ได้รบั การรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล  วัน ผูป้ ว่ ยหยุดถ่ายอุจจาระ
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เหลวไม่เจ็บคอและหน้าอก รับประทานอาหารได้ อาการทุเลา จึงจําหน่ ายกลับไปพักทีบ่ า้ น
เมื่อวันที่  ตุลาคม 3 ขณะนี้ผปู้ ่วยยังมีชวี ติ อยู่ หายใจไม่ค่อยสะดวก รูส้ กึ เหนื่อย นอน
ตะแคงซ้าย ปวดชายโครงซ้ายต้องนอนหงายหรือตะแคงขวา รับประทานอาหารได้ นํ้ าหนัก
ลดลงจากเดิม  กิโลกรัม เป็ น  กิโลกรัม ความจําไม่ค่อยดี รูส้ กึ ตาพร่ามัว เวลาตื่นนอน
ยังคงไปรับยาสมํ่าเสมอ
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น เริม่ ฉีดครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ.  ใช้อยูน่ าน 3
เดือน ก็เลิกยาได้ โดยไปรับการรักษาที่คลินิกยาเสพติดของศูนย์บริการสาธารณสุข วัดธาตุ
ทอง ใช้ยาเสพติดวันละ  ครัง้ ครัง้ ละ  บาท โดยฉีดร่วมกับเพื่อน  คนเท่านัน้ ไม่เคย
เปลีย่ นเพือ่ น เข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้วต้มด้วยนํ้าเดือด ใช้จนเข็มไม่คมจึงเปลีย่ น ก่อนใช้
มีการทําความสะอาดทุกครัง้ ต่อมาเพื่อนที่เคยแบ่งใช้เข็มและกระบอกฉีดยาถูกจับติดคุก
และมีเพศสัมพันธ์กบั ชายนักโทษด้วยกัน หลังพ้นโทษก็มาร่วมฉีดยาเสพติดเข้าเส้นกับผูป้ ่วย
ซึง่ ติดยาอีกครัง้ เมื่อปลายปี พ.ศ. 3 ติดยาอยูน่ าน  เดือน โดยใช้ยาขนาดเท่าเดิมวันละ 
ครัง้ ๆละ  บาท ก็เลิกยาไป โดยรับการรักษาทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข วัดธาตุทอง เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 3 และทราบว่าตนเองติดเชือ้ เอดส์ครัง้ นัน้ ผูป้ ว่ ยไม่เคยมีพฤติกรรมเสีย่ ง
อื่นๆ มีเพศสัมพันธ์ปกติกบั ภรรยาเท่านัน้ ภรรยาได้รบั การตรวจเลือดพบว่า ติดเชื้อเอดส์
เช่นเดียวกัน ภรรยาประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอื่น นอกจากสามี
ตนเอง ไม่ตดิ ยาเสพติด
สรุป
ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่ 3 เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายแรกทีต่ ดิ ยาเสพติด วินิจฉัยว่า
เป็ นเอดส์จากการตรวจเบือ้ งต้นว่า เป็ นหลอดอาหารอักเสบจากเชือ้ ราร่วมกับมีการติดเชือ้ ราใน
ปาก ลิน้ และคอ มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ส่วนอาการของ Wasting syndrome ไม่ชดั เจน
มีผลการตรวจเลือดยืนยันการติดเชื้อเอดส์ ปจั จัยเสี่ยงจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
โดยมีเพื่อนร่วมใช้เข็มเพียง  คน และพบว่าผูป้ ่วยมีอาการจากการติดเชื้อเอดส์ไม่มอี าการ
และเปลี่ยนเป็ นอาการสัมพันธ์กบั เอดส์และป่วยเป็ นเอดส์ในระยะเวลารวม 9 เดือน ปจั จุบนั
ผูป้ ว่ ยยังมีชวี ติ อยู่ ภรรยาแข็งแรงสบายดี และบุตรสุขภาพแข็งแรงดีทุกคน
แหล่งข้อมูล
การสอบสวนผู้ป่ว นรายนี้ ได้ข้อมูลจากแพทย์ผู้ทําการรักษาและจากการสัม ภาษณ์
ผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 33
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี อาชีพรับราชการ แต่งงานแล้วมีบุตร 3 คน บ้านพักอยูท่ ่ี
จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการเจ็บป่ วย
ปลายปี พ.ศ. 3 ได้ไปบริจาคโลหิตทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รบั แจ้ง
ให้ไปพบแพทย์ เนื่องจากตรวจพบว่ามีเชือ้ ตับอักเสบบีในเลือดทีบ่ ริจาค ผูป้ ่วยไม่ได้ไปตาม
นัด ตลอดปี พ.ศ. 3 ไปรักษาด้วยยาแผนโบราณหลายแห่ง ขณะนัน้ สุขภาพยังแข็งแรง
สบายดี ปลายปี 3 มีอาการเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร รูส้ กึ แน่ นท้อง ท้องอืด อาหาร
ไม่ย่อย ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา อาการไม่ทุเลา จึงไป
รักษาทีค่ ลินิกแพทย์ ระยะนัน้ ก็รบั ประทานยาแผนโบราณ มีอาการอุจจาระร่วง จึงหยุดยาแผน
โบราณ อาการไม่ทุเลาไปพบแพทย์ทค่ี ลินิกตลอดมาจนกระทังเอนกรกฎาคม
่
3 มีอาการ
แน่ นท้อง ท้องอืด รับประทานอาหารไม่ได้ มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว แพทย์รบั ไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาล ทําการเอ็กซเรย์ พบปอดปกติ ทําการตรวจเลือด พบว่าเป็ นพาหะเชือ้ ตับอักเสบ
บี และพบ HbsAg ให้ผลบวก มีผลการตรวจเลือดยืนยันการติดเชือ้ เอดส์ ได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นผูป้ ว่ ยมีสมั พันธ์กบั เอดส์ รักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล  สัปดาห์ กลับไปรักษาตัวทีบ่ า้ น คิดว่า
จะไปรักษาแผนโบราณ โดยตัง้ ใจจะไปขอบวชที่วดั แห่งหนึ่งเพื่อรักษาตัว ต่อมาปลายเดือน
สิงหาคม 3 อาการทรุดลง เบื่ออาหาร นํ้าหนักลดจาก  กิโลกรัม เป็ น  กิโลกรัม มี
ไข้ทุกวัน ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวมโต นอนราบไม่ได้หายใจไม่สะดวก เหนื่อย เจ็บ
บริเวณหน้าอก กลืนอาหารลําบาก มีเชือ้ ราในปากร่วมด้วย จากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ทีต่ บั พบว่า มีกอ้ นเนื้อทีต่ บั ชัดเจน รับการรักษานานกว่าครึง่ เดือน ขอกลับไปบ้าน และถึง
แก่กรรมทีบ่ า้ นปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.3
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ่วยอยู่ในเมืองไทยตลอดเวลา เริม่ เรียนหนังสือในกรุงเทพฯ แล้วเรียนต่อทางด้าน
ป่าไม้ รับราชการที่จงั หวัดนครราชสีมา ประวัตเิ ป็ นคนสนุ กสนาน เที่ยวเก่ง ดื่มเหล้า สูบ
บุหรี่ เทีย่ วหญิงบริการเดือนละครัง้ ชอบเทีย่ วคนเดียว ไม่มขี าประจํา ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้
แต่เวลาเมาจําไม่ได้ว่าใช้หรือไม่ มีเพศสัมพันธ์แบบปกติ ไม่เคยมีออรัลเซกส์ ปฎิเสธการมี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ไม่เคยรับเลือดหรือรักษาด้วยการ
ผ่าตัด หยุดมีพฤติกรรมทางเพศ ตัง้ แต่ทราบว่าตนเองมีเชือ้ ตับอักเสบบี ยกเว้นกับภรรยาใช้
ถุงยางอนามัย ได้เจาะเลือดภรรยาตรวจหาเชือ้ เอดส์แล้วไม่พบเชือ้
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 33
โดยมีผลการตรวจเลือดยืนยันให้ผลบวก มี
อาการไข้ นํ้าหนักลด อุจจาระร่วงเรือ้ รังนานกว่า  เดือน มีอาการเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหาร
ตรวจพบว่ามีเชือ้ ราในปาก ให้การวินิจฉัยเบือ้ งต้นว่า เป็ นเชือ้ ราในหลอดอาหาร (Esophageal
candidiasis) นอกจากนี้ทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า มีกอ้ นเนื้อชัดเจนทีต่ บั ทําให้ตบั
โต แพทย์ผูใ้ ห้การรักษาวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งตับ ผูป้ ่วยเสียชีวติ จากอาการของตับโตที่บ้าน
โดยมีปจั จัยเสีย่ ง คือ การมีพฤติกรรมทางเพศแบบรักต่างเพศ
แหล่งข้อมูล
. สัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
. บันทึกประวัตกิ ารรักษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
3. สัมภาษณ์แพทย์ผใู้ ห้การรักษาผูป้ ว่ ย
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 34
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี ภูมลิ ําเนาเดิมอยูจ่ งั หวัดยะลา จบการศึกษาประถมปี ท่ี 6
ออกจากบ้านเมื่ออายุ 15 ปี ไม่เคยกลับไปบ้านอีกเลย เดินทางท่องเที่ยวและทํางานตาม
จังหวัดต่างๆ เช่น เชียงใหม่ รวมทัง้ ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
ส่วนใหญ่จะช่วยงานบ้านเพื่อนทีไ่ ปอาศัยด้วย ปจั จุบนั พักอยู่ในกรุงเทพมหานคร อาชีพครัง้
หลังสุดเป็ นผูป้ ระกอบอาหารทีม่ าบุญครอง ขณะนี้ลาออกแล้ว กําลังว่างงาน ยังไม่ได้แต่งงาน
ประวัติการเจ็บป่ วย
ในอดีตผูป้ ว่ ยแข็งแรงดีมาตลอด 5 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีผน่ื สีมว่ งบริเวณแขน ขา
ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร นูนเล็กน้อย ไม่เจ็บ ไม่คนั
2 สัปดาห์ก่อน เริม่ มีอาการไข้สงู ไอ มีเสมหะสีขาว เหนื่อยง่าน ทํางานไม่ได้รว่ มกับมี
อาการอุ จ จาระร่ ว ง ไปรับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลกรุ ง เทพคริส เตีย น เมื่อ ปลายเดือ น
พฤศจิกายน 252 ผลการตรวจเลือดด้วยวิธี ELISA และ Test pack (HIV check) ให้ผลบวก
ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ โดยมีภาวะแทรกซ้อน คือ Pneumocystis carinii pneumonia
จึงส่งต่อผูป้ ่วยมายังโรงพยาบาลบําราศนราดูร ซึ่งไดตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติม โดยการทํา skin
biopsy บริเวณทีเ่ ป็ นผื่นสีมว่ ง ผลพบว่าเป็ น Kaposi's sarcoma และมี Oral candidiasis
ร่วมด้วย ได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ Co - trimoxazole ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ มาก สามารถ
หยุดการให้ออกซิเจนทางจมูกได้ ผูป้ ่วยมีสุขภาพจิตดี ยอมรับและมีการวางแผนสําหรับการ
ปฏิบตั ติ นต่อไป
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พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยมีพฤติกรรมรักร่วมเพศทัง้ ชายไทยและต่างประเทศมาตลอด ส่วนใหญ่จะพบกัน
ทีส่ ถานเริงรมย์ เช่น พัฒน์พงศ์
เมือ่ 4 ปีก่อน เคยเดินทางไปประเทศอังกฤษ  ครัง้ ๆ ละ  - 6 เดือน มีความสัมพันธ์
กับชาวต่างประเทศหลายคน เคยตรวจเลือดหาเชือ้ เอดส์ทป่ี ระเทศอังกฤษ ได้ผลลบ
2 ปี ก่อน มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสจ็วตชาวออสเตรเลีย 2 ครัง้ หลังจากนัน้ ผูป้ ่วย
ทราบข่าวว่าเพื่อนชายคนนี้ป่วยและมีผลบวกต่อเชือ้ โรคเอดส์ ผูป้ ่วยคิดว่าตนเองคงจะได้รบั
เชือ้ จากชายผูน้ นั ้
ผูป้ ่วยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงด้วย แต่น้อยครัง้ มาก ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
ไม่เคยรับเลือดหรือบริจาคเลือด ไม่เคยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่ 3 ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ จากการมีผล
เลือดบวกต่อเชือ้ โรคเอดส์ ร่วมกับมี Kaposi's sarcoma , Pneumocystis carinii pneumonia
, Oral candidiasis ปจั จัยเสีย่ งทีท่ าํ ให้ตดิ โรคน่าจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ชนิดรักร่วมเพศ
ซึ่ง ผู้ป่ ว ยไม่ เ คยคิด ว่ า ตนเองจะมีโ อกาสติด โรค การให้สุ ข ศึก ษา จึง ต้อ งดํ า เนิ น การให้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ทิ จ่ี ะลดโอกาสการแพร่และติดเชือ้ ของ
กลุ่มเสีย่ ง
แหล่งข้อมูล
แบบบันทึกการรักษาผูป้ ่วยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบําราศนราดูร
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย และแพทย์ผใู้ ห้การรักษาโรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 35
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย โสด อายุ 2 ปี บิดาเป็ นชาวอเมริกนั มารดาเป็ นคนไทย อาชีพนัก
ธุรกิจ ทีอ่ ยู่กรุงเทพมหานคร ผูป้ ่วยเดินทางติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมันเป็ น
ประจํา ผูป้ ว่ ยรูว้ า่ ตนเองติดเชือ้ เอดส์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2528
ประวัติการเจ็บป่ วย
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ประมาณเดือนกันยายน 251 ผูป้ ่วยเริม่ มีอาการไข้ ไอ รักษากับแพทย์ท่คี ลินิกใน
กรุงเทพฯ อาการไม่ดขี น้ึ ต่อมมาเริม่ มีอาการเจ็บหน้าอก หนาวสัน่ จึงไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์ตรวจพบเป็ นปอดบวม หลังจากนัน้ ผูป้ ่วยจึงได้ไปรับการรักษาทีว่ ชิระ
พยาบาล ผูป้ ่วยยังคงมีอาการจากปอดบวม นํ้าหนักลดลงอย่างมาก ตรวจพบต่อมนํ้ าเหลือง
โตบริเวณคอ และขาหนีบ มีมอี าการถ่ายเหลวเรือ้ รังตลอดเวลา ตรวจอุจจาระพบเชือ้ Giardia
lamblia ผูป้ ว่ ยมีอาการติดเชือ้ ราในช่องปาก และย้อมตรวจเสมหะพบเชือ้ รา ต่อมาผูป้ ว่ ยเป็ น
เริมที่รมฝี ปาก นอกจากนี้ ยังได้ตรวจพบร่องรอยการติดเชื้องูสวัดที่บริเวณเอวด้านซ้ายด้วย
ผูป้ ว่ ยอาการทรุดลงเรือ่ ยๆ และถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 251 ผลการตรวจเลือดยืนยัน
ด้วยวิธี Western blot พบว่าผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอดส์แน่นอน
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ่วยมีพฤติกรรมเป็ นรักร่วมเพศ แต่หลังจากที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ ผูป้ ่วย
มิได้มกี จิ กรรมทางเพศกับผูใ้ ดอีก
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากมีหลักฐานของการติดเชือ้ เอดส์ มีปอดบวมทีไ่ ม่ดี
ขึ้นจากการรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้ป่วยมีน้ํ าหนักลดมาก ไข้ ถ่ายเหลวตลอดเวลา
ถึงแม้จะให้การรักษาแล้วก็ไม่ดขี น้ึ อาจจัดเป็ น Wasting syndrome ได้ ผูป้ ่วยรายนี้มปี จั จัย
เสีย่ งจากพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ผูร้ ายงาน
แพทย์หญิงแสงอรุณ กุลประดิษฐ์ วชิระพยาบาล
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 36
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย โสด อายุ 26 ปี อาชีพช่างตัดผม ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณกลางปี พ.ศ. 252 เริม่ มีอาการเบื่ออาหาร ผอมลง ต่อมามีก้อนโตขึน้ ที่ใต้
คางด้านซ้าย คอด้านขวา ใต้รกั แร้ขวา ปวด ก้อนเหล่านี้โตขึน้ เรื่อยๆ ต่อมาก้อนที่ใต้รกั แร้
ขวาแตกออกมีหนอง ผู้ป่วยพยายามไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง แต่ไม่ดขี ้นึ จนประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 252 จึงได้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช แพทย์ตรวจพบภูมคิ ุม้ กันต่อเชือ้
HIV ทัง้ โดยวิธี ELISA และ Western Blot จึง refer ผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลบําราศนราดูร แพทย์
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ตรวจพบผูป้ ่วยผอมมากย้อมหนองจากก้อนทีใ่ ต้รกั แร้ดว้ ยวิธี AFB
พบเชือ้ วัณโรค ถ่าย
เอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็ นวัณโรคชนิดแพร่กระจาย (Miliary Tuberculosis) แพทย์ได้ให้การ
รักษาวัณโรค และการรักษาประคับประคองอื่นๆ จนผูป้ ่วยมีอาการดีขน้ึ และสามารถกลับ
บ้านได้
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
เมื่อประมาณ 6 ปี ทผ่ี า่ นมา เคยมีเพื่อนเป็ นชายชาวต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผูส้ นับสนุ นให้
ผูป้ ่วยไปเรียนตัดผมในต่างประเทศ และกลับมาทํางานในเมืองไทยได้ประมาณ 2 ปี แล้ว เชื่อ
ว่าผูป้ ่วยมีเพศสัมพันธ์กบั เพื่อนชายชาวต่างชาติผนู้ ้ี ผูป้ ่วยปฏิเสธการใช้ยาเสพติด มีประวัติ
เคยเทีย่ วโสเภณี และไม่พบว่ามีผสู้ มั ผัสเป็ นชาวไทย
สรุป

ผูป้ ่วยเป็ นโรคเอดส์ โดยมีผลการตรวจเลือดยืนยันให้ผลบวก ตรวจย้อมหนองทีต่ ่อม
นํ้ าเหลืองใต้รกั แร้ พบเชื้อวัณโรค และป่วยด้วยวัณโรคแบบแพร่กระจาย ปจั จัยเสี่ยง คือ
พฤติกรรมแบบรักสองเพศ และน่าจะติดเชือ้ เอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์กบั ชายชาวต่างชาติ
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์สมสิทธิ ์ ตันสุภสวัสดิกุล โรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 37
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย โสด อายุ 0 ปี ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดสมุทรปราการ อาชีพรับจ้าง ช่างตัด
ผม ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยอาศัยอยูก่ บั มารดาและบิดาเลีย้ ง ร่วมกับน้องชายของผูป้ ว่ ย 2 คน
ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณเดือนมีนาคม 252 ผูป้ ่วยถูกตรวจพบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ท่โี รงพยาบาล
ธัญญรักษ์ โดยตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธี ELISA และ Western Blot ในขณะนัน้
แข็ง แรงดี เริ่ม มีก้อ นที่ค อทัง้ 2 ข้า งโต ในเดือ นกรกฎาคม 252 และได้ไ ปรัก ษา ณ
โรงพยาบาลบําราศนราดูร แพทย์ได้ตดั ต่อมนํ้ าเหลืองจากบริเวณคอด้านซ้ายไปตรวจ พบว่า
เป็ นวัณโรคของต่อมนํ้าเหลือง ผูป้ ว่ ยกินยารักษาวัณโรคอยู่ 1 เดือน อาการก้อนทีค่ อดีขน้ึ แต่
หลังจากนัน้ หยุดรับประทานยาไป ก้อนทีค่ อโตขึน้ มีกอ้ นทีร่ กั แร้ขวา บวม ปวด ผูป้ ่วยมีไข้
เป็ นพักๆ มา 2 -  เดือน ผอมลง นํ้าหนักลดมาก กินอาหารไม่ได้ เพราะเบื่ออาหาร ขณะที่
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ทําการสอบสนโรค ต่อมนํ้ าเหลืองโตและบวม ปวดทุกแห่ง ได้แนะนํ าให้ไปรับยารักษาต่อที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ่วยเริม่ ใช้ยาเสพติดมาตัง้ แต่อายุ 12 - 1 ปี เนื่องจากปญั หาครอบครัว โดยเริม่ ต้น
จากสูบกัญชา ต่อมาใช้ผงเฮโรอีนโรย และเริม่ ใช้เฮโรอีนแบบฉีด ประมาณอายุ 15 - 16 ปี
หลังจากนัน้ ก็ฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นมาเรื่อยๆ วันละ  - 4 ครัง้ ผูป้ ว่ ยเคยพยายามหยุดยาเสพติด
หลายครัง้ ทัง้ พยายามหยุดเอง หรือรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ เคยใช้เข็มและกระบอกฉีด
ยาร่วมกับผูอ้ ่นื เป็ นประจํา ปจั จุบนั สามารถหยุดยาเสพติดได้ ผูป้ ่วยเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
เพียง 1 ครัง้ เมื่อประมาณ 7 ปี ทแ่ี ล้ว ในขณะทีเ่ มาสุรา ผูป้ ่วยไม่นิยมผูช้ ายด้วยกัน เคยเทีย่ ว
โสเภณีเพียง 1 ครัง้ อย่างไรก็ตาม บิดาบุญธรรมให้ประวัตเิ พิม่ เติมว่า เคยมีผหู้ ญิงมานอน
พักกับผูป้ ว่ ยหลายคนในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยแข็งแรงดี สุขภาพยังไม่ทรุดโทรม
ผลการตรวจเลือดของน้องชายผูป้ ่วย 2 คน ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นด้วย
พบว่ามีการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ 2 คน ส่วนคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่พบการติดเชือ้ เอดส์
สรุป

ผู้ป่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากมีการติดเชื้อวัณโรคในต่อมนํ้ าเหลือง และมี
หลักฐานของการติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ งของผูป้ ่วยรายนี้ น่าจะเป็ นจากการใช้ยาเสพติดชนิด
ฉีดเข้าเส้น โดยมีการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับคนอื่น นับเป็ นผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 2 ทีม่ ี
ปจั จัยเสีย่ งจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

แหล่งข้อมูล
หน่วยกามโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
การสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยทีบ่ า้ น
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 38
ประวัติทวไป
ั่
เด็กชายไทย อายุ 1 ปี  เดือน ภูมลิ ําเนาอยูท่ จ่ี งั หวัดนครสวรรค์ เป็ นบุตรคนที่ 
ในจํา นวนพี่น้ อง  คน บิด าอายุ 1 ปี อาชีพรับ ราชการครู มารดาอายุ  ปี อาชีพรับ
ราชการครู
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ประวัติการเจ็บป่ วย
ผูป้ ่วยคลอดโดยการผ่าตัดออกทางหน้าท้อง เนื่องจากรกเกาะตํ่า แรกคลอดนํ้ าหนัก
2,680 กรัม สุขภาพแข็งแรง พัฒนาการระยะแรกปกติ จนถึงอายุประมาณ 5 เดือน มีอาการ
ปอดอักเสบ รับการรักษาจากคลินิก อาการดีขน้ึ หลังจากนัน้ สังเกตว่าผูป้ ่วยเป็ นหวัดบ่อย
อาการไม่รนุ แรง จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เมื่อ อายุ ป ระมาณ 1 ปี ป่ ว ยด้ว ยอาการปอดอัก เสบรุ น แรง เข้า รับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาลชุมชน อาการไม่ดขี น้ึ จึงเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชร
และโรงพยาบาลปากนํ้ าโพ ตามลําดับ หลังรับการรักษาระยะหนึ่ง ผูป้ ่วยเริม่ มีอาการดีข้นึ
รวมเวลาเข้ารับการรักษาทัง้ สิน้  เดือน เนื่องจากยังมีอาการปอดอักเสบเรือ้ รัง จึงได้สง่ ผูป้ ว่ ย
มารับการวินิจฉัย และรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 252 ถึงวันที่
1 ตุลาคม 252 ได้ทาํ การตรวจทางรังสีวทิ ยา พบว่ามีลกั ษณะของ infiltration at both upper
lobe and perihilar infiltration ผล Tuberculin test ได้ผลลบ การตรวจเลือดเพื่อดูระดับ
ภูมคิ ุม้ กัน พบว่า ค่า IgG เท่ากับ 21.7 mg/ml , IgA เท่ากับ .99 mg/ml และ IgM เท่ากับ
4.4 mg/ml การวินิจฉัยในเวลานัน้ คือ chronic persistent pneumonia and persistent
moniliasis (buccal mucosa) และภาวะการขาดสารอาหารระดับทีห่ นึ่ง ได้รบั การรักษาด้วยยา
ปฏิชวี นะ และการรักษาประคับประคองอื่นๆ อาการดีข้นึ การเจริญเติบโตในระยะนี้ดขี ้นึ
นํ้าหนักประมาณ .5 กิโลกรัม พัฒนาการในระยะนี้เริม่ หัดก้าวเดิน
เมืออายุ 1 ปี 6 เดือน มีอาการตัวร้อน ไอเล็กน้ อย ไปรับการรักษาที่อนามัย ได้ยา
penicillin v ต่อมามีอาการของแผลในปาก ระยะแระพองคล้ายอาการแพ้ยา เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลปากนํ้าโพ ตามลําดับ อาการแผล
ในปากยังคงลุกลาม รวมระยะเวลาทีเ่ ป็ น และเข้ารับการรักษาทัง้ สิน้  วัน จึงได้ส่งผูป้ ่วย
เข้ารับการักษา ต่อทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี
ผลการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี พบว่ามีน้ําหนัก 7,160 กรัม ลักษณะผอม
ซีด ตรวจร่างกายพบแผลทีบ่ ริเวณเยื่อบุปาก ไม่พบว่ามีต่อมนํ้าเหลืองโต คลําตับได้ บริเวณ
ตํ่ากว่าใต้ชายโครงขวา
จากการวินิจฉัยการติดเชือ้ บริเวณแผลทีเ่ ยื่อบุปาก พบว่าติดเชือ้ รา Candida albican
โดยลักษณะพยาธิสภาพแยกจากการติดเชือ้ Herpes
simplex ไม่ได้ ซึง่ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารไม่ยนื ยันการวินิจฉัย ได้ให้การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ ซึง่ รวมการรักษาเชือ้ รา
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 39
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 2 ปี โสด อาชีพรับจ้าง เป็ นพนักงานจัดซือ้ ทีบ่ ริษทั แห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร หลังเลิกงานประจํา มีรายได้พเิ ศษจากการเป็ นกุ๊กทําอาหารในภัตตาคาร
ย่านประตูน้ํา กรุงเทพฯ และร้องเพลง มีภูมลิ ําเนาเดิมอยูท่ ร่ี าชบุร ี บิดามารดาเสียชีวติ แล้ว
ทัง้ สองคน มีพน่ี ้องรวม  คน ผูป้ ว่ ยเป็ นคนที่ 2 มีพช่ี าย 1 คน น้องสาว 1 คนเสียชีวติ ไปแล้ว
ประวัติการเจ็บป่ วย
ปกติแข็งแรงดี ไม่มโี รคประจําตัว 1 ปี ทผ่ี ่านมารูส้ กึ ว่านํ้าหนักตัวลดลง  เดือนก่อน
มาโรงพยาบาล นอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ได้ จนกระทังวั
่ นที่ 15 ธันวาคม 252 ไป
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ด้วยอาการ มือ เท้า ชาทัง้ 2 ข้าง นอนไม่หลับ มีไข้
ท้องเสีย ได้ยนิ เสียงวิด๊ ๆ เสมอ ขณะลุกนังหน้
่ ามืด ได้ยากลับไปรับประทานทีบ่ า้ น แพทย์ทาํ
การเจาะเลือดตรวจหาภูมคิ ุม้ กันต่อเชือ้ เอดส์ ด้วยวิธี ELISA ได้ผลบวก ผูป้ ว่ ยกลับมาตรวจที่
โรงพยาบาลอีกครัง้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 252 ด้วยอาการไข้ หนาวสัน่ รับประทานอาหาร
ไม่ได้ นอนไม่หลับ ท้องเสียตลอดเวลา ไม่มแี รง จึงรับไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาล ได้รบั เลือดไป
1 ยูนิต เนื่องจากซีดมากจากการตรวจร่างกายพบว่ามีต่อมนํ้าเหลืองทีห่ ลังหู คอ รักแร้ และ
ขาหนีบโต นํ้ าหนักลดจาก 65 กิโลกรัมเหลือ 4.8 กิโลกรัม ได้รบั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
ตัง้ แต่นนั ้ อาการทรุดลงเรื่อยมา ไข้ไม่ลด จากการตรวจเพาะเชือ้ จากเลือด อุจจาระ ปสั สาวะ
ไม่พบเชื้อ อาการท้องเสียทุเลา ต้นเดือนมีนาคม 25 มีอาการทรุดโทรมลงมาก ผอม
หายใจเหนื่อยหอบ ต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจ จากภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดปกติ ในปากมี
เชือ้ รา กลืนอาหารไม่ได้ ตรวจหลอดอาหารไม่พบเชือ้ รา ความจําเสือ่ ม ต่อมนํ้าเหลืองบริเวณ
ขาหนีบบวมและปวดมาก เคลื่อนไหวตัวเองได้น้อย ยังคงมีไข้สูง พูดคุยไม่รเู้ รื่อง ผูป้ ่วยถึง
แก่กรรมในวันที่ 11 มีนาคม 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
เริม่ มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ตัง้ แต่อายุได้ 15 ปี แบบสมัครเล่น เมื่อ 4 ปี ทผ่ี า่ นมา เคย
มีเ พศสัมพันธ์กบั ชายชาวต่ างประเทศ 2 คน ไม่เคยมีเ พศสัมพันธ์กบั หญิง ระหว่างอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ -4 ปี มผี ูส้ มั ผัสมากมายจําไม่ได้ ไม่เคยอยู่กบั ใครถาวร ไม่มคี ู่ประจํา ที่จงั หวัด
ราชบุร ี มีผูส้ มั ผัสมากกว่า 6 คน อย่างน้อยเดือนละ 12 คน ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเวลามี
เพศสัมพันธ์ ส่วนมากจะเป็ นฝ่ายรับ ใช้ปากและทางทวารหนัก ไม่เคยมีประวัตติ ดิ ยาเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้น เคยบริจาคโลหิตทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชมากกว่า 10 ครัง้ ได้รบั โลหิต 1 ครัง้



110 ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

เมื่อแรกรับไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาล ผูป้ ว่ ยหยุดมีพฤติกรรมทางเพศก่อนมาพบแพทย์ได้  เดือน
เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มแี รง นอนไม่หลับ
สรุป

ผูป้ ว่ ยเป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากมีอาการของ HIV Wasting syndrome ต่อมนํ้าเหลือง
โตหลายแห่ง มีอาการติดเชือ้ ราในปาก กลืนลําบาก และมีผลการตรวจเลือดยืนยันให้ผลบวก
โดยมีปจั จัยเสีย่ ง คือ พฤติกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศ
แหล่งข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ่วย ญาติ และแพทย์ผทู้ ําการรักษา ขอขอบคุณ นายแพทย์วชิ ยั
พานิชสุข โรงพยาบาลศูนย์ราชบุร ี นายนิคม กสิวทิ ย์อํานวย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเขต 7
ราชบุรี
ผูร้ ายงาน
นางกิรยิ า ลาภเจริญวงศ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี
นางอรพรรณ แสงวรรณลอย ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 40
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 41 ปี โสด อาชีพเภสัชกร เดินทางไปเรียนและทํางานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 20 ปี ก่อน ผูป้ ่วยเดินทางกลับมาเมืองไทยประมาณปี ละ 1
ครัง้
ประวัติการเจ็บป่ วย
พ.ศ. 251 ผูป้ ่วยทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ โดยการตรวจเลือด ขณะนัน้ ผูป้ ่วยมี
การติดเชือ้ วัณโรคของลําไล้ และได้รบั การผ่าตัดรักษาร่วมกับการให้ยาต้านวัณโรค ระยะต่อมา
ผู้ป่ ว ยมีอ าการด้ ว ยโรคติ ด เชื้อ ฉวยโอกาสอีก หลายครัง้ ได้ แ ก่ อุ จ จาระร่ ว งจากเชื้ อ รา
Cryptococcus และสงสัยจะมีการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตจากเชือ้ เดียวกัน ติดเชือ้ ราในหลอด
อาหาร เคยได้รบั ยา AZT อยูช่ ่วงหนึ่ง แต่ปจั จุบนั นี้หยุดไปแล้ว ระยะหลังผูป้ ว่ ยมีอาการมาก
ขึน้ จึงเดินทางกลับมารักษาต่อในประเทศไทย เมื่อประมาณ 4 เดือนทีผ่ ่านมา ผูป้ ว่ ยมีอาการ
อ่อนเพลียมากรับประทานอาหารไม่ได้ ท้องเสียมาตลอด จึงมาโรงพยาบาลบําราศนราดูร และ
รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 0 มีนาคม 25 แรกรับแพทย์ตรวจพบผูป้ ่วยผอมมาก
หายใจหอบ พบผื่นของ Kaposi’s
sarcoma บริเวณจมูก ถ่ายอุจจาระเหลวทุกวัน ตรวจ
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อุจจาระพบ Cryptosporidium + ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านวัณโรค ยาต้านเชือ้ รา และ
รักษาตามอาการอื่นๆ ปจั จุบนั ยังคงพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลบําราศนราดูร
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ่วยปฏิเสธการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ปฏิเสธพฤติกรรมรักร่วมเพศ เชื่อว่า
ตนเองติดเชือ้ จากหญิงต่างประเทศ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กบั ชาวไทย
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ โดยได้รบั การวินิจฉัยมาจากต่างประเทศ โดยมีการตรวจ
เลือดยืนยันและมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสหลายอย่าง พฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้ป่วยให้ขอ้ มูล คือ มี
เพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ไม่มผี สู้ มั ผัสชาวไทย
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์สมสิทธิ ์ ตันสุภสวัสดิกุล โรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 41
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 1 ปี โสด อาชีพหญิงบริการ ภูมลิ ําเนาเดิมอยูท่ จ่ี งั หวัดลําปาง
ปจั จุบนั พักอยู่กบั ญาติในกรุงเทพมหานคร เริม่ ประกอบอาชีพตัง้ แต่อายุ 15 ปี โดยไม่เคย
เปลีย่ นไปประกอบอาชีพอื่น
ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณ -4 เดือน ก่อนรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร เริม่ รูส้ กึ เบื่ออาหาร
ผอมลง นํ้าหนักลดลง จาก 51 กิโลกรัม เป็ น 4 กิโลกรัม ต่อมามีอาการท้องเสีย เป็ นๆ หายๆ
มีไข้สูง
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และกินอาหารไม่ได้ มีอาการเช่นนี้ได้  สัปดาห์
เพื่อนจึงพาไปรับการรักษาที่ค ลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
บําราศนราดูร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 25 ตรวจพบว่าเป็ นวัณโรคของเยื่อหุม้ สมอง ผลการ
ตรวจเลือดวิธี ELISA และ Western Blot ให้ผลบวก ผูป้ ว่ ยยังรับการรักษาอยูท่ โ่ี รงพยาบาล
พฤติ กรรมเสี่ยง
ไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติด ไม่เคยฉีดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด ไม่เคยรับเลือด มี
ประวัตเิ ป็ นหญิงบริการตัง้ แต่อายุ 15 ปี ประกอบอาชีพนี้มาตลอดเวลา 4 ปี เคยมีคู่ขาประจํา
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไปอยู่ท่เี ชียงใหม่ หลังจากนัน้ แยกทางกันกลับไปประกอบอาชีพเดิมอีก
สถานทีป่ ระกอบอาชีพครัง้ สุดท้าย ก่อนจะเริม่ มีอาการป่วย คือ ทีจ่ งั หวัดกําแพงเพชร ทํางาน
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ได้  เดือน ก็เริม่ ป่วย ผูป้ ่วยไม่เคยรับแขกชาวต่างประเทศ ส่วนมากเป็ นคนไทย แนะนําให้
แขกใช้ถุงยางอนามัยได้เป็ นบางราย ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากและทวารหนัก หยุดขาย
บริการได้ 5-6 เดือน จึงเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
สรุป

ผู้ป่ว ยรายนี้ เ ป็ นโรคเอดส์ โดยมีผ ลการตรวจเลือดยืนยันให้ผ ลบวกต่ อเชื้อเอดส์ มี
อาการปว่ ยด้วยโรควัณโรคทีเ่ ยื่อหุม้ สมอง เป็ นชนิดแบบแพร่กระจาย และมีอาการของ Wasting
syndrome เป็ นหญิงบริการรายที่ 2 ทีป่ ่วยด้วยโรคเอดส์ ปจั จัยเสีย่ งคือ การมีเพศสัมพันธ์กบั
แขกทีม่ าซือ้ บริการ ขณะนี้ผปู้ ว่ ยยังมีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์สมสิทธิ ์ ตันสุภสวัสดิกุล โรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 42
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยหญิงไทยคู่ อายุ 18 ปี ปจั จุบนั อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร ภูมลิ ําเนา
เดิมอยูจ่ งั หวัดลําปาง
ประวัติการเจ็บป่ วย
ผู้ป่ว ยทราบอยู่ก่ อนแล้ว ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ต งั ้ แต่ ป ลายปี 252 ประมาณเดือ น
มีนาคม 25 ผูป้ ่วยเริม่ มีอาการไม่สบาย ปอดบวม บริเวณหัวเข่าขวา เดินไม่สะดวก เบื่อ
อาหาร นํ้ าหนักลดลงมาก ต่อมาประมาณเดือนเมษายน 25 เริม่ มีอาการปวดหัว คลื่นไส้
อาเจียน ปวดมากจนนอนไม่หลับ จึงได้ไปรักษากับแพทย์ท่คี ลินิก และต่อมาได้ไปรักษาใน
โรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 25 แพทย์ตรวจพบผูป้ ่วยเป็ นหัวเข่าขวา
อักเสบบวม วัณโรคปอดชนิด Millary เจาะหลังตรวจพบลักษณะการอักเสบของเยื่อหุม้ สมอง
จากวัณโรค ตรวจชิ้นเนื้อจากหลอดลม พบลักษณะการอักเสบเข้าได้กบั เชื้อวัณโรคเช่นกัน
แพทย์ได้ให้การรักษาประคับประคอง และให้ยาต้านวัณโรค ผูป้ ่วยอาการดีขน้ึ แต่ต่อมาไม่
สมัครใจอยูใ่ นโรงพยาบาล จึงได้จาํ หน่ายเมือ่ วันที่ 16 เมษายน 25
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ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยเคยประกอบอาชีพเป็ นโสเภณีอยูป่ ระมาณ 4 - 5 เดือน และหยุดประกอบอาชีพนี้
มาประมาณ 1 ปี แล้ว ได้ตรวจพบว่า มีการติดเชือ้ เอดส์โดยวิธี ELISA และ Western Blot
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 252 สามีผปู้ ว่ ยตรวจแล้วยังไม่พบว่ามีการติดเชือ้ เอดส์
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีการติดเชือ้ วัณโรคแบบแพร่กระจาย ตรวจเลือด พบ
การติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธี ELISA และ Western Blot ปจั จัยเสีย่ ง คือ เพศสัมพันธ์ชนิดรักต่าง
เพศ จากการประกอบอาชีพโสเภณี ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์สมสิทธิ ์ ตันสุภสวัสดิกุล โรงพยาบาลบําราศนราดูร
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 43
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย โสด อายุ 0 ปี อาชีพพ่อครัว ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
ผูป้ ่วยเดินทางไปทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาเมืองไทยประมาณ  ปี ก่อน
และเริม่ เจ็บปว่ ยด้วยอาการนํ้าหนักลด เป็ นไข้ ถ่ายแบบเรือ้ รัง (Wasting syndrome) ผูป้ ่วย
รับการตรวจรักษา พบว่า ติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้น (ELISA) และยืนยัน (Western Blot) ที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาประมาณ 1 ปี ทผ่ี ่านมา ผูป้ ่วยมีอาการติดเชือ้ Cytomegalo
virus ทีจ่ อตา (Retina) และปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carinii ผูป้ ่วยเสียชีวติ เมื่อ 16
เมษายน 25 ผูป้ ่วยรายนี้ กระทรวงสาธารณสุข เคยได้รบั รายงานว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ โดยไม่มี
อาการ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 251
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมทางเพศแบบรักทัง้ สองเพศ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ ติดเชื้อจากต่างประเทศ โดยมีผลการตรวจเลือดยืนยันชัดเจน
ผูป้ ว่ ยมีอาการปว่ ยจากโรคแทรกของเอดส์หลายชนิด ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ แล้ว
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แหล่งข้อมูล
แพทย์หญิงมัทนา หาญวณิชญ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 44
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย แต่งงานแล้ว อายุ 28 ปี อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดเพชรบุร ี
ประวัติการเจ็บป่ วย
ปี พ.ศ. 2528 ตรวจพบว่าติดเชื้อเอดส์ขณะที่ยงั ประกอบอาชีพอยู่ท่พี ทั ยา จึงหยุด
ทํางานแล้วกลับภูมลิ ําเนาเดิมทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี ต่อมาได้ไปบวชเป็ นพระภิกษุทว่ี ดั แห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดราชบุรี และขาดการติดต่อ จนกระทังปี
่ พ.ศ. 252 มีอาการป่วยด้วยวัณโรค สุขภาพ
ทรุดโทรมมาก จึงเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลราชบุร ี ตรวจพบเชื้อ Histoplasmosis ในปอด
มีอาการซีดมาก และถึงแก่กรรมในขณะทีย่ งั เป็ นพระ
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมทางเพศเป็ นแบบรักสองเพศ คาดว่าติดเชือ้ จากการประกอบอาชีพที่
พัทยา ไม่มปี ระวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และไม่มปี ระวัตกิ ารรับเลือด ผูส้ มั ผัสคือ
ภรรยา ตรวจพบติดเชือ้ เอดส์ และป่วยเป็ นโรคเอดส์ ถึงแก่กรรมแล้วทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 25 ส่วนบุตรชายขณะนี้อายุ 8 ปี ตรวจไม่พบการติดเชือ้
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ มีการติดเชือ้ Histoplasmosis และมีการตรวจเลือดยืนยันการ
ติดเชือ้ เอดส์ชดั เจน ถึงแก่กรรมตัง้ แต่ปี พ..ศ. 252 โดยมีพฤติกรรมเสีย่ ง คือ รักสองเพศ

แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 45
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 2 ปี แต่งงานแล้วมีบุตร 1 คน อายุ 8 ปี อาชีพค้าขาย ทีอ่ ยู่
จังหวัดเพชรบุรี เป็ นภรรยาผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่ 44
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ประวัติการเจ็บป่ วย
ตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์ตงั ้ แต่ปี 2528 โดยติดจากสามีซง่ึ ไปทํางานทีพ่ ทั ยา ขณะนัน้
มีบุตรชาย 1 คน อายุ  ปี บุตรชายตรวจไม่พบการติดเชือ้ ต่อมาสามีไปบวชเป็ นพระ ผูป้ ว่ ย
ได้ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตลอดมา ผูป้ ่วยสุขภาพแข็งแรงดี ประกอบอาชีพ
ได้ตามปกติ ต่อมาปี 25 สุขภาพไม่ค่อยดีนัก มารดาเป็ นผูห้ าเลี้ยง ขาดการติดต่อกับ
โรงพยาบาลไประยะหนึ่ง สุดท้ายทราบว่าไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี และถึงแก่กรรมที่
โรงพยาบาล โดยมีการตรวจพบการติดเชือ้ Histoplasmosis ในปอด
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ จากสามี ซึง่ เป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่ 44 ไม่มปี ระวัตสิ าํ ส่อนทางเพศ ไม่ตดิ
ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ไม่เคยรับการรักษาโดยการให้เลือด ไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บปว่ ยร้ายแรง
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีการติดเชือ้ Histoplasmosis ในปอด มีผลการตรวจ
เลือดยืนยันการติดเชือ้ เอดส์แน่ นอน โดยมีพฤติกรรมเสีย่ งคือ ติดเชือ้ จากสามีทพ่ี ฤติกรรมทาง
เพศแบบรักสองเพศ นับเป็ นผูป้ ่วยเอดส์รายแรกทีต่ ดิ เชือ้ จากสามี ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเดือน
พฤษภาคม 25 ทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 46
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพรับจ้าง แต่งงานและหย่าแล้ว มีบุตร 1 คน ซึง่ ปว่ ย
เป็ นเป็ นโรคเอดส์รายที่ 22 และถึงแก่กรรมไปแล้ว ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดชลบุร ี
ประวัติการเจ็บป่ วย
ปี 252 พบผูป้ ่วยเนื่องจากทําการตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ โดยไม่มอี าการเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคมครัง้ แรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 252 ต่ อมาเจ้าหน้ าที่
แนะนําให้ไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพือ่ ทําการรักษา ผลการติดตามการรักษาใน
ปี 25 มีฝ้ าขาวที่ล้ิน และบริเวณช่องปาก และตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ Pneumocystis
carinii pneumonia ได้รบั ไว้รกั ษาที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนอาการทุเลา ได้จาํ หน่ ายกลับ
บ้า น ต่ อ มาเดือ นมิถุ น ายน มีอ าการทรุด โทรมลงมาก อ่อ นเพลีย ไม่ส ามารถเดิน ทางไป
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กรุงเทพฯได้ ขอไปรักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคมด้วยอาการอ่อนเพลีย นํ้ าหนักลดลงไป 11
กิโลกรัม มีแผลทีอ่ วัยวะเพศ บ่นว่าอยากตาย พยายามฆ่าตัวตาย โดยกินยาเกินขนาดจนเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคมวันที่ 16 มิถุนายน 25 เมื่ออาการทุเลาขอกลับบ้าน
และเข้าโรงพยาบาลพนัสนิคมอีกครัง้ วันที่ 1 มิถุนายน 25 และขอกลับบ้านเอง จนกระทัง่
วันที่ 24 มิถุนายน 25 ได้กนิ ยาฆ่าตัวตายทีบ่ า้ น เป็ นยานอนหลับผสมยาฆ่าแมลงแลนเนท
และฆ่าตัวตายสําเร็จ
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายหลายคน ต่างเวลากัน และเคยมีสมั พันธ์ทางเพศ
กับผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 2 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 252 สามีคนสุดท้ายทีเ่ ลิกกันไปแล้ว ตรวจไม่พบการ
ติดเชือ้ เอดส์ คาดว่าน่าจะติดเชือ้ จากผูป้ ว่ ยเอดส์รายที่ 2
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ Pneumocystis
carinii
pneumonia มีฝ้าขาวทีล่ น้ิ และบริเวณช่องปาก ตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ มีความสัมพันธ์
กับผูป้ ่วยเอดส์รายที่ 22 และ 2 ขณะนี้ถึงแก่กรรมเนื่องจากกินยาฆ่าตัวตาย ผูส้ มั ผัสราย
อื่นๆ ติดตามไม่ได้
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 47
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 51 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตร 2 คน เคยรับราชการอยูท่ อ่ี งค์การ
ของรัฐแห่งหนึ่ง ขณะนี้ลาออกจากราชการเป็ นข้าราชการบํานาญ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนนทบุร ี
ประวัติการเจ็บป่ วย
ปี พ.ศ. 252 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยเรื่องการติดเชื้อ
เรือ้ รังและความดันโลหิตสูง และเคยถูกรับไว้เป็ นผูป้ ่วยในของโรงพยาบาลแห่งนัน้ ในปี พ.ศ.
250 ด้วยเรื่องไข้ ตรวจพบว่าฟนั ผุมาก ได้ถอนฟนั และรับประทานยาต้านจุลชีพ มีอาการ
อ่อนเพลียมาก ต่อมา ปี พ.ศ. 252 ป่วยด้วยอาการไข้สูง หนาวสัน่ ก่อนเข้าโรงพยาบาล 1
เดือน ตรวจไม่พบลักษณะของการติดเชือ้ แต่มลี กั ษณะเป็ น Septicemia ผลการเพาะเชือ้ จาก
เลือดได้ Staphylococcus coagulase negative ทัง่ 2 ขวด จึงสงสัยว่าภูมติ า้ นทานผิดปกติ ได้
ส่งเลือดตรวจด้วยวิธี ELISA และ Western Blot ได้ผลบวกต่อเชือ้ เอดส์ จากการรักษาต่อมา
ไข้ลดลง ร่างกายแข็งแรงขึน้ จําหน่ ายจากโรงพยาบาลในเดือนมิถุนายน 252 จึงแนะนํ าให้
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ไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อ ไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
ผูป้ ว่ ยเอดส์ เดือนสิงหาคม 25 ทีผ่ า่ นมา
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2528-252 มีป ระวัติช อบเที่ย วผู้ห ญิง และอาบอบนวดทุ ก วัน หยุ ด เคย
เกี่ยวข้องเป็ นประจํากับหญิงหนึ่งคน ขณะนี้ได้ยา้ ยไปอยู่ต่างจังหวัด และมีครอบครัวไปแล้ว
หยุดเที่ยวมา  ปี แล้ว ตัง้ แต่ทราบว่ามีโรคความดันโลหิตสูง ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางเพศกับ
ภรรยา ตัง้ แต่นนั ้ มา ไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติด ไม่มปี ระวัตริ กั ร่วมเพศ ตรวจเลือดภรรยาและ
บุตร 2 คน ได้ผลลบต่อเชือ้ เอดส์
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากการติดเชือ้ ฉวยโอกาส มีพฤติกรรมเสีย่ ง คือ เทีย่ ว
หญิงบริการ ตรวจพบและยืนยันการติดเชือ้ เอดส์ ยังมีชวี ติ อยู่ และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แหล่งข้อมูล
บันทึกการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี

ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 48
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 5 ปี อาชีพรับราชการ ยังไม่แต่งงาน ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ผูป้ ว่ ยเคยย้ายไปทํางานในหลายจังหวัด
ประวัติการเจ็บป่ วย
ผู้ป่ว ยเคยตรวจเลือ ดที่ก องกามโรค เมื่อ ปลายปี 252 พบว่า ตนเองติด เชื้อ เอดส์
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 25 เริม่ รูส้ กึ มีไข้สงู และเหงือ่ ออกตลอดเวลา ผอมลง นํ้าหนัก
ลดลงจาก 57 กิโลกรัม เป็ น 50 กิโลกรัม ปลายเดือนกรกฎาคม 25 ผูป้ ว่ ยมีอาการท้องเสีย
เรื้อ รัง ถ่ า ยวัน ละ 2 -  ครัง้ ต่ อ มาผู้ป่ ว ยมีอ าการท้อ งเสีย มากขึ้น จึง ไปพบแพทย์ ท่ี
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โรงพยาบาลบําราศนราดูร แพทย์ตรวจเลือดด้วยวิธี ELISA และ Western Blot พบมีการติด
เชื้อเอดส์ และตรวจอุจจาระพบ Cryptosporidium oocyst จึงรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
ภายหลังผูป้ ว่ ยขอย้ายไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมทางเพศเป็ นรักสองเพศ (Bisexual) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517-250
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ ตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์ทงั ้ วิธี ELISA และ Western Blot มี
การติดเชือ้ ฉวยโอกาส ทําให้มอี าการท้องเสียเรือ้ รัง พฤติกรรมเสีย่ ง คือ รักสองเพศ ขณะนี้ยงั
มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
บันทึกการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 49
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเด็กหญิงไทย อายุ 5 เดือน
ถูกทิง้ ไว้ทห่ี น้าสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ 5
มิถุนายน 25 และได้ไปอยูใ่ นความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ประวัติการความเจ็บป่ วย
ผูป้ ว่ ย ปว่ ยด้วยอาการท้องเสีย ทางสถานสงเคราะห์จงึ ส่งผูป้ ว่ ยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
รามาธิบดี ตรวจพบว่าผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธี ELISA และ Western Blot ตรวจอุจจาระพบ
เชือ้ Cryptosporidium oocyst แพทย์ได้ให้การรักษาจนอาการดีขน้ึ และต่อมาได้ส่งผูป้ ่วยมา
รับการรักษาที่ โรงพยาบาลบําราศนราดูร และถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 25
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
เชื่อว่าผูป้ ่วยรายนี้ตดิ เชือ้ เอดส์จากมารดา เนื่องจากไม่มหี ลักฐานอื่นใดว่าผูป้ ่วยจะติด
เชือ้ จากทางอื่น

9
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากพบการติดเชือ้ ฉวยโอกาส ทําให้มอี าการท้องเสีย
ตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ ผูป้ ว่ ยเป็ นทารกทีถ่ ูกทอดทิง้ ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
บันทึกประวัตกิ ารรักษาของโรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 50
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 1 ปี ยังไม่แต่งงาน อาชีพค้าขาย ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
เคยตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 250 เดือนพฤษภาคม ปี 25 มีอาการ
ท้องเสียรุนแรง ไปโรงพยาบาลตํารวจ และส่งต่อมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร
อยู่โรงพยาบาลได้ 1 วัน ขอกลับบ้าน และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร อีกครัง้ ใน
วันที่ 1 มิถุนายน 25 ด้วยอาการท้องเสีย เป็ นๆ หายๆ ก่อนมาโรงพยาบาลได้ 1 เดือน
ผอมลงมาก กินอาหารไม่ได้ อ่อนเพลียมาก ลุกเดินไม่ได้ จนกระทังวั
่ นที่ 28 กรกฎาคม 25
ผูป้ ่วยสับสนวุ่นวาย เอะอะโวยวาย พูดจาหยาบคาย ได้ทําการเจาะไขสันหลัง และทําการ
กรวดนํ้าไขสันหลัง พบว่ามีการติดเชือ้ Cryptococcus และถึงแก่กรรมใน 2 วันต่อมา คือวันที่
0 กรกฎาคม 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยติดเชือ้ เอดส์จากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น โดยตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 250 และมีอาการป่วยของโรคเอดส์ เมื่อเดือนเมษายน 25 นี้ ไม่ได้ประวัติ
พฤติกรรมเสีย่ งอื่นๆ
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีการติดเชื้อ Cryptococcus ที่เยื่อหุม้ สมองมีอาการ
ทางสมอง และมีอาการ Wasting syndrome ตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ ง คือ ติด
ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 51
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 5 ปี โสด อาชีพค้าขาย ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนครสวรรค์
ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณกลางปี พ.ศ. 251 ตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้ เอดส์ โดยไม่มอี าการปว่ ย ต่อมา
ต้นเดือนมีนาคม 252 มีอาการเหนื่อยหอบ ไอ ผอมลง เบื่ออาหาร และมีไข้ เข้ารับการ
รัก ษาที่โ รงพยาบาลบํา ราศนราดูร เมื่อ วัน ที่ 8 มีน าคม 252 ด้ว ยอาการไข้ เบื่อ อาหาร
อ่อนเพลีย นํ้ าหนักลดลงมาก มีเชือ้ ราทีป่ าก และตรวจพบว่าเป็ น Pneumocystis carinii
pneumonia จําหน่ ายกลับไปกลางเดือนมีนาคม 252 และถึงแก่กรรมวันที่ 7 เมษายน 252
โดยการฆ่าตัวตาย ไม่ได้รายละเอียดในการฆ่าตัวตาย
พฤติ กรรมเสี่ยง
ไม่มปี ระวัติการติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีประวัติเที่ยวหญิงโสเภณี ปี ละ 8-10
ครัง้ ไม่มคี ปู่ ระจํา ผูส้ มั ผัสอื่นๆ ไม่มี นอกจากหญิงบริการเท่านัน้
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เพราะมีการติดเชือ้ ฉวยโอกาส คือ มี Oral candidiasis และเป็ น
Pneumocystis carinii pneumonia มีอาการเบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ผลการตรวจเลือด พบ
การติดเชือ้ ทัง้ วิธี ELISA และ Western Blot ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 252
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แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 52
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทยโสด อายุ 0 ปี
กรุงเทพมหานคร

อาชีพเป็ นพนักงานในสายการบินแห่งหนึ่ง ที่อยู่

ประวัติการเจ็บป่ วย
ประมาณต้นปี พ.ศ. 25 ผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการปวดหัวเป็ นรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ ผูป้ ว่ ย
ได้ไปรับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลหลายแห่ง และได้รบั การรักษาแบบเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากเชือ้
ไวรัส ต่อมาผูป้ ่วยได้รบั การตรวจ CT scan
พบมีกอ้ นในสมอง แพทย์ทโ่ี รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รักษาด้วยการฉายแสง อาการดีขน้ึ ให้การวินิจฉัยตามอาการและการรักษาว่า
สงสัยเป็ นมะเร็งชนิด Lymphoma นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังมีการติดเชื้อราในปากด้วย ผลการ
ตรวจเลือดผูป้ ่วยพบว่า มีการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บื้องต้น (ELISA) และวิธยี นื ยัน (Western
Blot) ปจั จุบนั ผูป้ ว่ ยยังมีชวี ติ อยู่ และได้รบั การตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประวัติปัจจัยเสี่ยง
ผูป้ ่วยมีพฤติกรรมรักสองเพศ ผูป้ ว่ ยนิยมทีจ่ ะเปลีย่ นคู่นอนไปเรื่อยๆ ไม่ได้ประวัตติ ดิ
ยาเสพติดใดๆ ไม่ได้รายชื่อผูส้ มั ผัส
สรุป

ผู้ป่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เนื่องจากเป็ นมะเร็งชนิด Lymphoma ในสมอง ถึงแม้จะ
ไม่ได้รบั การตรวจชิน้ เนื้อ แต่จากลักษณะทางคลินิกและผลต่อการรักษาบ่งว่าเป็ นมะเร็งชนิดนี้
ผลการตรวจเลือดยืนยันว่าผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ และมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นรักสองเพศ ยังมีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 54
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 2 ปี ยังไม่ได้แต่งงาน อาชีพรับจ้าง เปลีย่ นงานบ่อย ส่วนมาก
ทํางานเป็ นช่างทาสี ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
ทราบว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ เมื่อปี พ.ศ. 250 ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลโรคทรวง
อก ด้วยโรคปอด ช่วงปลายปี พ.ศ. 250 ได้ส่งต่อผูป้ ว่ ยมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศ
นราดูร ตอนต้นปี พ.ศ. 251 เข้ารับการรักษา  ครัง้ ครัง้ แรกเดือนมกราคม ต่อไป เดือน
เมษายน และครัง้ สุดท้ายเดือนกันยายนในปี เดียวกัน ก่อนเข้าโรงพยาบาลครัง้ สุดท้าย 1 เดือน
มีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร ผอมลงมาก ไข้สงู มีแผลริมฝี ปาก ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ว่ ย
มีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ และมีวณ
ั โรคปอด ตรวจพบว่ามีเชือ้ ราในปาก (Oral Candidiasis)
และถึงแก่กรรมวันที่  กันยายน 251 หลังรับไว้ในโรงพยาบาลได้ 1 วัน ด้วยมีการติดเชื้อ
ฉวยโอกาสของโรคเอดส์
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517 โดยขณะนัน้ ติดคุกที่
เรือนจําจังหวัดอยุธยา ข้อหาทําร้ายร่างกาย หลังจากนัน้ ใช้ยาเสพติดมาตลอด ไม่เคยมี
ความสัมพันธ์กบั เพศชาย หรือชาวต่างชาติ ไม่ทราบประวัตกิ ารเทีย่ วหญิงบริการ เคยบริจาค
เลือดให้กาชาด ปีละ 2- ครัง้ ไม่เคยรับการผ่าตัด และรับเลือด
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากตรวจพบมีเชือ้ ราในปากและคอ มีผลการตรวจเลือด
พบเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธี ELISA และ Western Blot โดยมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิด
ฉีดเข้าเส้นและเสียชีวติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 251 แล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์
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ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 55
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 21 ปี โสด อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
กลางปี พ.ศ. 252 ตรวจพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ก่อนเข้าโรงพยาบาล 2 เดือน มีอาการ
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน นํ้ าหนักลดและเบื่ออาหาร จึงไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิร ิ
ราช ถูกรับไว้เป็ นผูป้ ่วยใน เริม่ มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย และไอ เหนื่อยหอบ จึงส่งต่อไป
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่ 5 มิถุนายน 25 ด้วยอาการท้องเสีย เหนื่อย
หอบ มีแผลในช่องปาก นํ้าหนักลด ผอมมาก ได้รบั การรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล 16 วัน โดย
ให้การวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ่วยเอดส์ จากผลภาพถ่ายเอ็กซเรย์ พบว่า มีหนองในช่องปอด และถึง
แก่กรรมวันที่ 21 มิถุนายน 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ต่อมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมา 1 ปี
และมีประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการ ไม่มเี พศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน ยังไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้ตดิ ตาม
ผูส้ มั ผัส
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีอาการของ Wasting syndrome และมีอาการติดเชือ้
ที่ปอด ปจั จัยเสี่ยง คือ ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ผลการตรวจเลือดด้วยวิธีเบื้องต้นและ
ยืนยันพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 56
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 2 ปี โสด อาชีพทําสวน ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ประวัติการเจ็บป่ วย
ผู้ป่ ว ยมีอ าการทางประสาท เข้า ไปรับ การรัก ษาที่โ รงพยาบาลประสาท จัง หวัด
เชียงใหม่ แล้วจึงส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร ก่อนเข้าโรงพยาบาล
บําราศนราดูร 2 สัปดาห์ มีอาการท้องเสียเรือ้ รัง โดยถ่ายวันละ 4 - 5 ครัง้ ทุกวัน มีไข้ต่ําๆ
ทุกวัน เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ผอมลงมาก รับไว้ในโรงพยาบาลวันที่ 2 สิงหาคม ขณะรับการ
รักษา ผูป้ ่วยเพ้อ ประสาทหลอน เอะอะโวยวาย อาการทรุดหนัก ทําการตรวจชิ้นเนื้อที่
ผิวหนัง และตรวจชิ้นเนื้ อตับ พบว่า ติดเชื้อรา Penicillium
marneffei และมี Hairy
leukoplakia ทีล่ น้ิ ผูป้ ว่ ยถึงแก่กรรมหลังรับไว้ในโรงพยาบาล 20 วัน
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตชิ อบเทีย่ วหญิงบริการ เริม่ เทีย่ วตัง้ แต่อายุ 17 ปี อดีตเคยทํางานอยูก่ ารไฟฟ้า
ไม่ได้ทาํ งานมา 5 ปี แล้ว ระหว่างทีว่ ่างงาน ทําสวนลําไยทีจ่ งั หวัดลําพูน ไม่มปี ระวัตกิ ารใช้ยา
เสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั เพศชาย
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีผลการตรวจเลือดด้วยวิธเี บือ้ งต้นและยืนยันพบว่าติด
เชือ้ เอดส์ ตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ ราทีผ่ วิ หนังและตับ และมี Hairy
leukoplakia ทีล่ ้นิ
ปจั จัยเสีย่ งแบบรักต่างเพศ ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 57
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 24 ปี โสด อาชีพรับจ้างเป็ นชาวประมง
เชียงใหม่

ที่อยู่จงั หวัด

ประวัติการเจ็บป่ วย
ปี พ.ศ. 251 ไปเป็ นทหารที่จงั หวัดภูเ ก็ต หนีทหารมาทํางานคุ มซ่องโสเภณี อยู่
จังหวัดนนทบุร ี แล้วจึงไปเป็ นชาวประมงทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร 4 เดือนทีผ่ า่ นมา ทํางานไม่ไหว
จึงเข้าไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลนนทบุร ี อาการทุเลา กลับไปพักผ่อนทีบ่ า้ นได้ 2 เดือน ก็มอี าการ
ไข้ ไอ เหนื่อยง่าย นํ้าหนักลด จาก 62 กิโลกรัม เหลือ 50 กิโลกรัม จึงเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่ 15 สิงหาคม 25 ด้วยอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไอ
มาก ไม่มเี สมหะ มีไข้สงู ปากเป็ นแผล ตรวจพบว่ามี Oral candidiasis และติดเชือ้ ไวรัส
Herpes simplex จากการทําการเพาะเชือ้ จากเลือด พบว่า มีการติดเชือ้ Salmonella group
D. ขณะนี้ยงั มีชวิ ติ อยู่ จําหน่ายจากโรงพยาบาลหลังรับไว้รกั ษา  วัน
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย เคยติดเชือ้ ซิฟิลสิ
และหนองใน หยุดเทีย่ วมา  เดือนก่อนเข้ารับการรักษา
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากตรวจพบมีการติดเชือ้ ราและไวรัสทีป่ าก และมีการติด
เชือ้ แบคทีเรีย มีอาการของ Wasting syndrome ผลการตรวจเลือดด้วยวิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน
พบว่าติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ ง คือ มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 58
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 2 ปี โสด อาชีพรับจ้างเป็ นช่างเครื่องยนต์ บ้านเดิมอยู่ท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี แต่ไปทํางานทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ประวัติการเจ็บป่ วย
2 เดือนที่ผ่านมา สังเกตว่ามีก้อนโตที่คอ จึงไปพบแพทย์ท่คี ลินิกจังหวัดเชียงใหม่
ทํ า การตรวจเลื อ ดพบว่ า ติด เชื้อ เอดส์ ทัง้ วิธีเ บื้ อ งต้ น และยืน ยัน 2 สัป ดาห์ ก่ อ นเข้า
โรงพยาบาล มีอาการไข้สงู หนาวสัน่ เหงื่อออกเวลากลางคืน ก้อนโตมากขึน้ จึงเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 25 ได้ทําการตรวจชิ้นเนื้อ
ต่อมนํ้ าเหลือง พบว่า ติดเชื้อวัณโรค และเป็ นวัณโรคชนิดแพร่กระจาย ขณะนี้ยงั รับการ
รักษาอยู่ทโ่ี รงพยาบาล ยังมีชวี ติ อยู่ อาการไม่ทุเลา ยังคงมีไข้หนาวสัน่ ปวดบริเวณก้อนที่
คอ หลังหู รับประทานอาหารไม่ได้
พฤติ กรรมเสี่ยง
จบการศึกษา ปวช. ช่างเครือ่ งยนต์ แล้วเข้าทํางานอยูใ่ นกรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง มีเพื่อน
ชวนไปทํางานทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เมื่อ 2 ปี ทแ่ี ล้วเริม่ เทีย่ วหญิงบริการเดือนละ 2 ครัง้ โดยใส่
ถุงยางอนามัยบางโอกาส ไม่ทุกครัง้ เคยติดกามโรค ไม่มปี ระวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากเป็ นวัณโรคทีต่ ่อมนํ้าเหลือง มีผลการตรวจเลือดทัง้ วิธี
เบือ้ งต้นและยืนยันพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ ง คือ มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการ ขณะนี้ยงั
มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา



ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

127

รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 59
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 1 ปี แต่งงานแล้ว มีลูก 4 คน อาชีพรับจ้างขับรถแท็กซี่
ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการท้องเสียเป็ นๆ หายๆ ถ่ายเป็ นนํ้ ามาตลอด
นํ้าหนักลดลงจาก 67 กิโลกรัม เป็ น 54 กิโลกรัม ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลบางรัก พบว่าติดเชือ้
เอดส์ 4 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการท้องเสีย ถ่ายบ่อยมาก อ่อนเพลีย ไม่มแี รง มีไข้ จึง
ไปโรงพยาบาลบําราศนราดูร แพทย์รบั ไว้รกั ษาวันที่ 10 สิงหาคม 25 ทําการตรวจพบว่า
มีเชือ้ ราในปากและหลอดอาหาร กลืนอาหารลําบาก เจ็บคอ มีเชือ้ รา T.ungerium ขึน้ ตาม
ปลายเล็บมือและเท้า ขณะนี้จาํ หน่ายกลับไปพักทีบ่ า้ น ยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัติขายบริการทัง้ เพศชายและเพศหญิง ส่วนมากเป็ นชายต่างชาติ และหญิง
ทํางานกลางคืน มีอาชีพพาร์ทเนอร์ อาบอบนวด ไม่มปี ระวัติใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
ขณะนี้หยุดทํางานมาได้ 4 เดือนแล้ว ภรรยาติดเชือ้ เอดส์เช่นเดียวกัน
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากพบว่า ติดเชื้อราในปากและลําคอ มีอาการ Wasting
syndrome มีผลการตรวจเลือดทัง้ วิธเี บื้องต้นและยืนยันพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ ง คือ มี
เพศสัมพันธ์แบบรักสองเพศ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูรและจากการสัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
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รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 60
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 6 ปี อาชีพค้าขาย แต่งงานแล้ว มีบุตร  คน อายุ 11 ปี 8
ปีและ 6 ปี ตามลําดับ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการเจ็บป่ วย
มีประวัตกิ ารติดเชื้อเอดส์ตงั ้ แต่เดือนมิถุนายน 25 และมีอาการของวัณโรคที่ปอด
ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านวัณโรค ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนรา
ดูรอยู่ 1 เดือน จึงจําหน่ ายกลับบ้าน ก่อนมาโรงพยาบาล 1 สัปดาห์ มีอาการแพ้ยา มีตุ่มขึน้
ลักษณะเป็ นงูสวัด ปวดแสบปวดร้อนมากบริเวณไหล่ซา้ ย จึงเข้ารับการรักษาอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 25 ตรวจพบวัณโรคทีต่ ่อมนํ้าเหลือง ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคชนิด
แพร่กระจาย (Disseminate TB lymphnodes) ขณะนี้ยงั พักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลบําราศนรา
ดูร
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ไม่มปี จั จัยเสีย่ งอื่นๆ ไม่ได้ตดิ ตามผูส้ มั ผัส
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์เนื่องจาก มีการติดเชื้อวัณโรคที่ต่อมนํ้ าเหลือง และวัณโรคที่
ปอด ผลการตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน พฤติกรรมเสีย่ ง คือ ติดยา
เสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ยงั รับการรักษาอยูท่ โ่ี รงพยาบาลบําราศนราดูร

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูรและจากการสัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 61
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 4 ปี โสด อาชีพค้าขาย ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
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ประวัติการเจ็บป่ วย
มีป ระวัติเ ป็ น ผู้ติด เชื้อ เอดส์ต ัง้ แต่ ปี พ.ศ. 252
และมีป ระวัติร ับ การรัก ษาที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร โดยวินิจฉัยว่าเป็ นผูม้ อี าการสัมพันธ์กบั เอดส์ปลายปี พ.ศ. 252
2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลครัง้ นี้ มีอาการเป็ นไข้ นํ้าหนักลด เจ็บปาก กลืน
อาหารลํา บาก ไอมาก อ่ อ นเพลีย ไม่มีแ รง รับ ประทานอาหารไม่ไ ด้ จึง รับ ไว้ร กั ษาใน
โรงพยาบาล วัน ที่ 25 สิง หาคม 25 ผลการตรวจพบว่ า มีเ ชื้อ ราในหลอดอาหาร
(Esophageal candidiasis) มีอาการ Wasting syndrome ชัดเจนมาก ถึงแก่กรรมวันที่ 28
กันยายน 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตไิ ปทํางานประเทศเยอรมัน มีพาร์ทเนอร์เป็ นชายชาวเยอรมัน และอยู่ดว้ ยกัน
ทราบว่าพาร์ทเนอร์ถงึ แก่กรรมด้วยโรคเอดส์ไปแล้ว พฤติกรรมเสีย่ งของผูป้ ่วยรายนี้ คือ เป็ น
ชายรักร่วมเพศ
สรุป

ผู้ป่ว ยรายนี้ เ ป็ นเอดส์ เนื่ องจากพบการติดเชื้อราในหลอดอาหาร และมีอาการ
Wasting syndrome พฤติกรรมเสีย่ ง คือ เป็ นชายรักร่วมเพศ ผลการตรวจเลือด ด้วยวิธี
เบือ้ งต้นและยืนยัน พบว่าติดเชือ้ เอดส์ ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว
แหล่งข้อมูล
สัมภาษณ์แพทย์ผทู้ าํ การรักษา และจากบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 62
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 33 ปี โสด อาชีพรับจ้างเป็ นช่างไฟฟ้า ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
 เดือนก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีอาการไข้ เป็ นๆ หายๆ ตลอดเวลา ต่อมา
มีอาการไอ แน่ นหน้าอก เหนื่อยง่าย หน้ามืด เวียนศีรษะ ไปตรวจทีส่ ถานกามโรควชิระ พบว่า
3
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ติดเชือ้ เอดส์  สัปดาห์ก่อนมีอาการไอมากขึน้ หอบเหนื่อย นํ้าหนักลด เป็ นไข้ จึงเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลบําราศนราดูรเมื่อ 3 สิงหาคม 33 ผลการรักษาและทําการตรวจเลือด
โดยการเพาะเชือ้ พบเชือ้ Samonella Cholera suit รับการรักษาอยู่  วัน อาการทุเลา
จําหน่ายกลับไปบ้าน และนัดผูป้ ว่ ยมารับการรักษาต่อไป
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตติ ดิ สุรา กัญชา และเฮโรอีน แต่ไม่ใช้วธิ ฉี ีดเข้าเส้นโลหิต ส่วนใหญ่มเี พศสัมพันธ์
กับชายมากกว่ามีเพศสัมพันธ์กบั หญิง ไม่มขี อ้ มูลเรื่องผูส้ มั ผัส บ้านเดิมอยู่ท่จี งั หวัดเชียงใหม่
ขณะนี้กลับไปเชียงใหม่แล้ว
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต ผลการตรวจเลือดพบว่าติด
เชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน พฤติกรรมเสีย่ งคือเป็ นชายรักสองเพศ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
บันทึกการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร และจากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 63
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี อาชีพเดิมเป็ นทนายความ ภรรยาถึงแก่กรรมแล้ว มีบุตรเป็ น
ผูเ้ ลีย้ งดู ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
 เดือนก่อนเข้าโรงพยาบาล มีอาการอ่อนแรงของแขนและขาข้างซ้าย เวลาเดินแล้วล้ม
ลุกขึน้ เดินเองต่อไปได้ นํ้าหนักลดลงจาก  กิโลกรัม เป็ น 3 กิโลกรัม มีไข้สงู ตลอดเวลา ได้
เดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด รับการตรวจรักษาที่คลินิก อาการไม่ดีข้นึ ญาติจึงส่งกลับ
กรุงเทพมหานคร คิดว่าเป็ นวัณโรค จึงไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลโรคทรวงอก ตรวจพบว่ามีการติด
เชือ้ เอดส์ ผลจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอด ปกติดี ยังคงมีไข้สงู มีอาการทางสมอง เดินแล้วล้ม
จึงส่งต่อมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  กันยายน 33 ด้วยอาการเป็ นไข้
3
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ตลอดเวลาไม่หาย นํ้าหนักลดลงมากกว่า  เปอร์เซนต์ของนํ้าหนักตัว ตรวจพบว่าเป็ นวัณโรค
ปอดส่วนบน มีอาการทางสมอง พูดคุยไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง ยังคงรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
พฤติ กรรมเสี่ยง
จากการสอบสวนไม่ได้ขอ้ มูลจากผูป้ ่วย บุตรให้ประวัตวิ ่าบิดายังคงไปเทีย่ วหญิงบริการ
บริการบ่อยๆ ผูป้ ่วยรายนี้น่าจะมีพฤติกรรมเสีย่ งจากการมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการมากกว่า
สาเหตุอ่นื
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีอาการของ Wasting syndrome มีลกั ษณะอาการ
CVA ผลการตรวจเลือดด้วยวิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน พบว่าติดเชือ้ เอดส์ ผูป้ ว่ ยยังคงพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาล

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 64
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตร  คนอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุก ทีอ่ ยู่
จังหวัดนครปฐม
ประวัติการป่ วย
มีอาการไข้ ถ่ายเหลวเรื้อรัง นํ้ าหนักลด ซีด ญาติพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ชุมชนกําแพงแสน ในเดือนกรกฎาคม อาการไม่ดขี น้ึ ยังคงมีไข้ ถ่ายเหลว จึงส่งต่อผูป้ ว่ ยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตใิ ช้ยาเสพติดเฮโรอีน เมื่อ  ปี ทแ่ี ล้ว  เดือนก่อนเข้าโรงพยาบาลใช้เฮโรอีน
ฉีดเข้าเส้นเลือดอีก โดยฉีดวันละ  หลอด นายจ้างเป็ นผูฉ้ ีดให้ ไม่ได้ประวัตปิ จั จัยเสีย่ งอื่นๆ
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การติดตามผูส้ มั ผัสโรค คือ ภรรยาและบุตร ติดตามไม่พบ ตามที่แจ้งอยู่ไว้ จากการสอบถาม
เจ้าของบ้านและกํานัน ไม่มชี ่อื และครอบครัวนี้อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีอาการของ Wasting syndrome มีเชือ้ ราในปากและคอ
กลืนอาหารไม่ได้ มีการตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อเอดส์ โดยพฤติกรรมเสี่ยงเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ผูร้ ายงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 65
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี โสด อาชีพขายปลา ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดจันทบุร ี
ประวัติการป่ วย
ตรวจพบว่าเป็ นเชื้อเอดส์ กลางปี พ.ศ. 252 ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
บําราศนราดูร 1 เดือน ไปทําฟนั ขูดหินปูนที่คลินิกทําฟนั จังหวัดจันทบุร ี เลือดออกไม่หยุด
ต่อมามีอาการไข้ หนาวสัน่ แน่ นหน้ าอก อ่อนเพลีย และมีจ้ําเลือดออกตามตัว ไปรับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลจันทบุร ี ด้วยอาการซีดมาก อ่อนเพลีย ไข้สูง จึงส่งต่อผูป้ ่วยเข้ารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร ได้รบั ไว้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 25 ตรวจพบมีอาการ
เข้า รับ ได้ก ับ โรคมะเร็ง ในเม็ด เลือ ดขาว จากการตรวจไขกระดูก พบเซลล์ม ะเร็ง ของต่ อ ม
นํ้าเหลืองระยะแรก (Primary lymphoma) ผูป้ ว่ ยมีอาการไข้สงู ซีดมาก เหนื่อยหอบ รับการ
รักษาอยู่ 15 วัน เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลวันที่ 27 กรกฎาคม 25 รวมระยะเวลาตัง้ แต่พบเชื้อ
ตนกระทังทราบว่
่
าเป็ นเอดส์ ประมาณ 1 เดือน
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พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการเดือนละ  – 4 ครัง้ พีส่ าวซึง่ มีอาชีพเป็ นพยาบาลแนะนํ าให้
ไปตรวจเลือด เนื่องจากมีความเห็นว่าชอบเทีย่ ว ไม่มปี ระวัตใิ ช้ยาเสพติด ไม่เคยผ่าตัดหรือรับ
เลือด ไม่มผี สู้ มั ผัสรายอื่นๆ
สรุป

ผู้ป่ว ยรายนี้ เ ป็ น เอดส์เ นื่ อ งจากพบว่า เป็ น มะเร็ง ต่ อ มนํ้ า เหลืองชนิ ด Lymphoblastic
ตรวจพบการติดเชื้อเอดส์ทงั ้ วิธเี บื้องต้นและยืนยัน พฤติกรรมเสี่ยงคือมีเพศสัมพันธ์กบั หญิง
บริการ ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 66
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี ยังไม่แต่งงาน อาชีพเป็ นพลทหาร ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดสกลนคร
พฤติ กรรมเสี่ยง
เคยรับการบําบัดที่คลินิกยาเสพติดของโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ตอนต้นปี พ.ศ.
33 ก่อนเข้าโรงพยาบาลครัง้ นี้  – 3 เดือน มีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเรือ้ รัง รับประทาน
อาหารไม่ได้ นํ้าหนักลดมาก ไม่มแี รง มีอาการบวมด้วย ญาติพน่ี ้องไม่สนใจดูแล มีเพื่อนกลุ่มที่
ติดยาด้วยกันดูแลนํ าส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่  กรกฎาคม 33 เข้ารับการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล  วัน จําหน่ ายกลับไปบ้าน โดยเพื่อนกลุ่มเดิมรับกลับไป ขณะทีก่ ลับกลับบ้าน
ยังคงมีอาการถ่ายเหลววันละ 3 –  ครัง้ รับประทานอาหารไม่ได้เลย ช่วยตนเองได้น้อยมาก
และถึงแก่กรรมทีบ่ า้ นหลังจากกลับจากโรงพยาบาล  วัน
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์เนื่องจากมีอาการของ Wasting syndrome รายละเอียดอื่นๆ ได้
ข้อมูลไม่ชดั เจน ไม่สามารถติดตามเพือ่ นๆ มาให้ขอ้ มูลได้ ปจั จัยเสีย่ งน่าจะเกิดจากใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้นมากกว่าอย่างอื่น ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 67
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี ยังไม่แต่งงาน อาชีพรับจ้างทัวไป
่ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดกําแพงเพชร
ประวัติการป่ วย
ก่อนเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร  เดือน มีอาการไข้ ต่อมนํ้าเหลืองโต
ไปตรวจตามคลินิกหลายแห่ง อาการไม่ดขี น้ึ เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร ด้วย
อาการไข้ มีเชือ้ ราในปากและคอ กลืนลําบาก อาการไม่ดขี น้ึ รับการรักษาอยู่  วัน จึงส่งต่อ
เข้าโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่  ตุลาคม 33 ด้วยอาการไข้ นํ้าหนักลด ติดเชือ้ ราใน
ปากและคอ กลืนอาหารลําบาก ต่อมนํ้ าเหลืองโตทีค่ อ รักแร้ มีการตรวจพบว่าเป็ นวัณโรคต่อม
นํ้าเหลือง ขณะนี้รบั การรักษาอยูท่ โ่ี รงพยาบาล อาการดีขน้ึ
พฤติ กรรมเสี่ยง
เริม่ เทีย่ วหญิงบริการตัง้ แต่อายุ  ปี ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย เคยติดเชือ้ กามโรคคือ
หนองใน ซิฟิลสิ และหงอนไก่ ไม่มคี ู่ขาประจํา ไม่มคี ู่รกั มีพฤติกรรมทางเพศเป็ นแบบรักสอง
เพศ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อราในปากและคอ เป็ นวัณโรคต่อม
นํ้าเหลือง มีผลการตรวจเลือดยืนยันการติดเชือ้ เอดส์ พฤติกรรมเสีย่ งคือมีเพศสัมพันธ์กบั หญิง
บริการ และรักสองเพศ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
3
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แหล่งข้อมูล
จากบันทึกการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 68
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี อาชีพรับจ้าง โสด ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
ไปเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่ทส่ี หรัฐอเมริกาได้  ปี กลับมาประเทศไทยได้ 3 ปี
ทํางานรับจ้างอยูบ่ ริษทั แห่งหนึ่ง เริม่ มีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ ปลายปี พ.ศ. 3 โดยไปรับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยอาการถ่ายอุจจาระเหลวเรือ้ รัง นํ้าหนักลด มีเชือ้ ราใน
ปาก ได้รบั การรักษามาตลอด ต่อมาต้นเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 33
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้อกี ครัง้ หนึ่ง ด้วยอาการไข้สูง ปวดศีรษะตลอดเวลา มีผ่นื แดงบริเวณ
หน้าอก กระวนกระวาย จากการกรวดนํ้าไขสันหลัง พบเชือ้ รา Cryptococcosis รับการรักษาที่
โรงพยาบาลนี้ได้  สัปดาห์ จึงส่งต่อผูป้ ว่ ยเข้าโรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  ตุลาคม 33
รับการรักษาอยู่ 3 วัน ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตเิ ป็ นนักศึกษาอยูส่ หรัฐอเมริกาตัง้ แต่  ปี ทแ่ี ล้ว และมีพฤติกรรมเป็ นชายรัก
ร่วมเพศ กลับมาอยู่ประเทศไทยได้ 3 ปี ก็แสดงอาการป่วยชนิดมีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ คาด
ว่าติดเชือ้ มาจากต่างประเทศ ไม่ได้ประวัตผิ สู้ มั ผัสในประเทศไทย
สรุป

ผู้ป่ ว ยรายนี้ เ ป็ น เอดส์ เนื่ อ งจากมีก ารติด เชื้อ รา Cryptococcosis ที่เ ยื่อ หุ้ม สมอง มี
อาการของ Wasting syndrome พฤติกรรมเสีย่ งคือเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ ผลการตรวจ
เลือดพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
สัมภาษณ์แพทย์ผทู้ าํ การรักษา
บันทึกการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร

3
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 69
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 9 ปี แต่งงานแล้วมีบุตร  คน อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดเชียงราย
ประวัติการป่ วย
ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สรวย 3
เดือน มีอาการไข้ เป็ นๆ หายๆ
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นํ้ าหนักลด ไปซื้อยาแก้ไข้มาฉีดเอง มีผ่นื ขึ้นตามตัว ไปรักษาที่สถานี
อนามัย อาการไม่ดขี น้ึ จึงไปโรงพยาบาลชุมชนแม่สรวย เดือนพฤษภาคม 33 โดยมีอาการไข้
หนาวสัน่ ผืน่ คันทัง้ ตัวและเจ็บคอ แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นไข้ออกผื่นจากเชือ้ ไวรัส อาการทุเลากลับ
บ้านไปบ้านได้ Wasting syndrome  วัน รูส้ กึ ว่ามีอาการอ่อนเพลีย ไข้สงู นํ้าหนักตัวลดลงจาก
 กิโลกรัม เป็ น  กิโลกรัม มีต่อมนํ้าเหลืองใต้คาง  ข้างโต และมีจ้าํ เลือดตามตัว จึงเข้ารับ
การักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์เชียงราย ปลายเดือนพฤษภาคม ตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ เอดส์ ด้วย
วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน และมีอาการของ Wasting syndrome ต่อมาราว  สัปดาห์ มีแผลในปาก
มีฝ้าขาวที่ล้นิ ในปาก คอและหลอดอาหาร มีอาการถ่ายเหลวบ่อยครัง้ ซึม มีอาการติดเชื้อใน
กระแสโลหิต (Staphylococci epidermidis) เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล วันที่  มิถุนายน 33
รวมระยะเวลาทีท่ ราบว่ามีอาการของโรคเอดส์จนเสียชีวติ รวม  เดือน
พฤติ กรรมเสี่ยง
เที่ยวโสเภณีตงั ้ แต่อายุ  ปี เที่ยวบ่อยมาก แต่งงานแล้วก็ยงั เทีย่ วประจํา ติดเชื้อ
กามโรคบ่อยครัง้ รักษาตามคลินิก บางครัง้ ซื้อยากินเอง สถานที่ไปเที่ยวทัง้ ต่างจังหวัดและที่
จังหวัดเชียงราย จากการตรวจเลือดภรรยาให้ผลบวก ส่วนบุตรหญิง  คน อายุ  ขวบ ไม่พบ
การติดเชือ้
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากตรวจพบการติดเชือ้ ราในปาก คอ และหลอดอาหาร มี
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด มีอาการของ Wasting syndrome พฤติกรรมเสีย่ งคือมีเพศสัมพันธ์
กับหญิงบริการ มีผลการตรวจเลือดยืนยันพบว่าติดเชือ้ เอดส์ ปจั จุบนั เสียชีวติ แล้ว

แหล่งข้อมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลแม่สรวย
จากการสัมภาษณ์ญาติผปู้ ว่ ย
3
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 70
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี เรียนจบเพาะช่างได้  ปี ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่
กับมารดา ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
มีประวัตเิ ป็ นผืน่ ทีผ่ วิ หนังและเล็บ จึงไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลศิรริ าชให้การวินิจฉัยว่า
ติดเชื้อรา ได้รบั การรักษา อาการไม่ดขี น้ึ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร 3
เดือน มีอาการไข้สงู ต่อมาพูดไม่รเู้ รื่อง ซึมลง ไม่ค่อยรูส้ กึ ตัว ญาติเกรงว่าผูป้ ว่ ยจะมีอาการทาง
จิต จึงไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ เอดส์จากการเจาะเลือด
ตรวจ จึง ส่ง ต่ อ ผู้ป่ว ยเข้า รับ การรัก ษาและรับ ไว้ใ นโรงพยาบาลบํ า ราศนราดูร เมื่อ วัน ที่ 3
ตุลาคม 33 ด้วยอาการพูดไม่รเู้ รือ่ ง ไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตัว ถ่ายอุจจาระ ปสั สาวะรถทีน่ อน เบื่ออาหาร
รับประทาน อาหารไม่ได้ จึงให้อาหารเหลวทางสายยาง ตรวจพบมีแผลกดทับทีก่ น้ กบ CT scan
พบว่ามี Cerebral atrophy และมีต่อมนํ้าเหลืองโต ทีห่ วั เหน่ า ลูกอัณฑะ และจากการเอ็กซ์เรย์
พบว่า เป็ นวัณโรคปอดด้วย ผูป้ ว่ ยยังรับรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาล ยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการตัง้ แต่อายุ 9 ปี มารดายืนยันข้อเท็จจริง ไม่ทราบข้อมูลการ
ติดเชือ้ กามโรค เนื่องจากผูป้ ว่ ยพูดไม่รเู้ รือ่ ง ผูป้ ว่ ยปฏิเสธการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นไม่เคย
มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์เนื่องจาก ตรวจพบว่าผูป้ ่วยมีอาการทางสมอง (Dementia) ได้ทํา
CT scan พบว่ามี Cerebral atrophy และเป็ นวัณโรคทีป่ อดด้วย ผลการตรวจเลือดพบการติด
เชือ้ เอดส์ทงั ้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน ขณะนี้ผปู้ ่วยยังมีชวี ติ อยู่ พฤติกรรมเสีย่ งคือเพศสัมพันธ์กบั
หญิงบริการ
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ และจากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยและมารดา
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาด

3
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 71
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 39 ปี โสด อาชีพเป็ นช่างเสริมสวย ที่อยู่กรุงเทพมหานคร เคย
เดินทางไปทํางาน (ช่างเสริมสวย) ทีป่ ระเทศเยอรมัน เมือ่  ปี ทแ่ี ล้ว โดยทํางานอยู่  ปี กลับมา
เมืองไทยได้ 3 ปี
ประวัติการป่ วย
เมื่อ  –  เดือนทีผ่ า่ นมา ก่อนเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร รูส้ กึ ไม่
สบาย ผอมลง นํ้าหนักลดลงจาก  กิโลกรัม เป็ น 9 กิโลกรัม และเคยไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล
รามาธิบดีหลายครัง้ ด้วยเรื่องโรคผิวหนัง อ่อนเพลีย ไม่มแี รง เหนื่อยง่าย รับประทานอาหารได้
น้อยลง เป็ นไข้ ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียนบางครัง้ ลิน้ เป็ นฝ้าขาวและเป็ นแผลเรือ้ รังมา 3 – 
เดือน ผูป้ ่วยผอมลงมาก ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจงึ แนะนํ าให้มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
บําราศนราดูร  อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้สูงตลอดเวลา หอบเหนื่อย ทําอะไรไม่ได้
ท้องเสียเรือ้ รัง จึงรับไว้ในโรงพยาบาลบําราศ เมื่อวันที่  พฤศจิกายน 33 จากการตรวจและ
ตัดชิน้ เนื้อหลอดลมพบว่า ติดเชือ้ Pneumocystis carinii ผูป้ ่วยทราบดีว่าตนเองติดเชือ้ เอดส์
ขณะรับไว้รกั ษา พูดคุยรูเ้ รือ่ งดี แต่มอี าการเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ไม่มแี รง ยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
เมื่อ  ปี ทผ่ี า่ นมา ไปทํางานทีป่ ระเทศเยอรมัน เป็ นเวลา  ปี มีประวัตริ กั ร่วมเพศกับ
ชาวเยอรมัน โดยเป็ น ฝ่ า ยรับ เมื่อ เดือ นทางกลับ มาอยู่ ป ระเทศไทยในช่ ว งเวลา 3 ปี น้ี มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายไทยมากราย โดยไม่ทราบชื่อและทีอ่ ยู่ ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
และไม่เคยเทีย่ วหญิงบริการ
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์เนื่องจากตรวจพบว่า มีเชือ้ ราในปากและลิ้น ผลการตรวจชิน้ เนื้อ
หลอดลม พบการติดเชือ้ ปาราสิต Pneumocystis carinii ผลการตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์
ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน โดยมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นชายรักร่วมเพศ ทัง้ ชาวต่างประเทศและชาว
ไทย ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่

ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา

39
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์รายที่ 72
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  เดือน มีอาการชาครึง่ ซีกด้านซ้าย ปากเบี้ยว
เดินลําบาก ยังใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น จึงไปรักษาทีค่ ลินิกยาเสพติดลาดพร้าว เพื่อเลิกยา
เป็ นเวลา 
เดือน ได้รบั การตรวจเลือด พบว่า ติดเชื้อเอดส์ จึงส่งต่อเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่ 9 ตุลาคม 33 ด้วยอาการปวดศีรษะด้านขวามากตลอดเวลา
นอนไม่ ห ลับ ทํ า การกรวดนํ้ า ไขสัน หลัง ไม่ พ บสิ่ง ผิด ปกติ จากการตรวจด้ ว ยเอ็ ก ซเรย์
คอมพิวเตอร์ท่สี มองพบว่า เป็ นฝี ท่สี มอง (Brain
abscess)
และได้วินิจฉัยว่าเป็ น
Toxoplasmosis ทีส่ มองระหว่างรับการรักษาได้  เดือน มีอาการอ่อนเพลียมาก เลือดกําเดา
ไหล ไอมีเลือดปน ใบหน้าดําคลํ้า ถึงแก่กรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 33 รวมระยะเวลาทีท่ ํา
การรักษา  เดือน  วัน
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบว่าเป็ น Toxoplasmosis ในสมอง ผลการ
ตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ โดยมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ถึงแก่
กรรมแล้วทีโ่ รงพยาบาล
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานและติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 73
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 2 ปี แต่งงานแล้ว อาชีพทําการประมง ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดสตูล
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ประวัติการป่ วย
ระหว่างต้นเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 252 มีการอาการไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง
กลางเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 252 ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชนด้วยอาการมีน้ํา
ในช่องปอด และเป็ นปอดบวม จากการติดเชือ้ แบคทีเรีย (Staphylococcal pneumonia) ต้น
เดือนมกราคม ปี 25 มีอาการไข้ จาเหลือง ปสั สาวะสีเข้ม แน่นท้อง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ไป
รักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชนแห่งเดิม อาการทุเลา หลังรับการรักษาได้  วัน กลับไปพักทีบ่ า้ นได้
4 วัน มีอาการไข้อกี ครัง้ เข้ารับการรักษาวันที่ 2 มกราคม 255 ทําการรักษาได้ 1 วัน จึง
ส่งต่อไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตรวจร่างกาย พบว่าตับ ม้าม โตเล็กน้อย อยู่ในโรงพยาบาล 8
วัน เริม่ มีอาการหอบมากขึน้ จากการเพราะเชื้อในโลหิตได้ผล อาการทรุดลงและถึงแก่กรรม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25 จากการเพาะเชือ้ จากเลือดต่อมามีลกั ษณะขุน่ ย้อม AFB ผลปรากฏ
ว่าพบเชือ้ Mycobacterium fortuitum
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีการติดเชือ้ Mycobacterium fortuitum ได้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ น Mycobacterium ผลการตรวจเลือดทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยันพบการติดเชือ้ เอดส์
พฤติกรรมเสีย่ งเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พฒ
ั นา โรงพยาบาลหาดใหญ่
ผูร้ ายงาน
ศูนย์ระบาดวิทยาภาคใต้ จังหวัดสงขลา
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 74
ประวัติทวไป
ั่
ผู้ ป่ ว ยชายไทย อายุ 8 ปี ยัง ไม่ แ ต่ ง งาน อาชี พ รั บ จ้ า งเป็ นช่ า งเชื่ อ ม ที่ อ ยู่
กรุงเทพมหานคร
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ประวัติการป่ วย
ประมาณเดือ นกัน ยายน 25 เริ่ม เบื่อ อาหาร เป็ น ไข้เ รื้อ รัง นํ้ า หนัก ลดลง ถึง 
กิโ ลกรัม ในเวลา  เดื อ นที่ผ่ า นมา ไปรับ การรัก ษาที่ค ลิ นิ ก แพทย์ ห ลายแห่ ง รวมทัง้
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้วนิ ิจฉัยว่าป่วยเป็ นโรคอะไรครัง้ สุดท้ายตรวจพบที่โพลี
คลินิกแห่งหนึ่งว่ามีการติดเชือ้ เอดส์โดยการตรวจเลือดเบือ้ งต้น และต่อมานํ้าเหลืองในปอดข้าง
ขวาโต จึงส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่  ธันวาคม 25 จาก
การสัมภาษณ์ทราบว่า 1 เดือน ก่อนเข้าโรงพยาบาลบําราศนราดูร มีไข้ หนาวสัน่ ไอมาก ไม่
มีเสมหะ เหนื่อย หอบมากทํางานไม่ได้ ตรวจพบว่าต่อมนํ้าเหลืองทีค่ อด้านขาวโต และพบเชือ้
วัณโรคในต่อมนํ้าเหลือง ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการเป็ นประจําเดือนละ  – 4 ครัง้ ใช้ถุงยางอนามัยเป็ นบางครัง้
ประมาณ 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา มีเพื่อนหญิงมาอยู่ด้วย แต่ระยะหลังไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์
เพราะไม่สบาย ไม่เคยรับเลือด ไม่เคยมีประวัตริ กั ร่วมเพศ ไม่เคยใช้ยาเสพติด
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบว่า เป็ นวัณโรคต่อมนํ้ าเหลือง มีผลการ
ตรวจเลือดพบเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ งคือมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 75
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 1 ปี โสด ไม่มอี าชีพ เป็ นนักโทษ ทีอ่ ยูเ่ รือนจําจังหวัดนนทบุร ี
ประวัติการป่ วย
ปี พ.ศ. 25 ป่วยด้วยวัณโรคปอด ขณะป่วยเป็ นนักโทษอยู่ท่เี รือนจํา ปลายเดือน
พฤศจิกายน 25 ขออนุ ญาตออกไปเลิกยาเสพติดทีจ่ งั หวัดนนทบุร ี ตรวจพบว่าติดเชือ้ เอดส์ 2
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สัปดาห์ก่อนเข้าโรงพยาบาล มีอาการไม่สบาย อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ ทางเรือนจําส่งเข้า
รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่ 12 ธันวาคม 255 ตรวจพบต่อมนํ้าเหลืองโตที่
คอมีเ ชื้อ ราในปากและหลอดอาหาร เป็ น งูส วัด ที่ห น้ า อกด้า นซ้า ย พบเชื้อ วัณ โรคที่ต่ อ ม
นํ้าเหลืองยังตงรับการรักษาอยู่ และยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมาหลายปี จนกระทังถู
่ กจับติดคุกข้อหามียาเสพติด
ในครอบครอง ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบติดเชื้อเอดส์เนื่องจากไปอดยาขณะที่เป็ น
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจํา
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีการตรวจพบว่า ติดเชือ้ ราในปากและหลอดอาหาร
เป็ นวัณโรคทีต่ ่อมนํ้าเหลือง เป็ นงูสวัดทีห่ น้าอกซ้าย ผลการตรวจเลือดพบติดเชือ้ เอดส์ โดยมี
พฤติกรรมเสีย่ งคือติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และยังมีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 76
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยเด็กชายไทย อายุ 3 เดือน มารดาเป็ นหญิงอาชีพพิเศษ เนื่องจากถูกหลอกลวง
ไปประกอบอาชีพเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 3 ทํางานได้  เดือน
ประวัติการป่ วย
มารดาฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลภูมพิ ลแต่ไปคลอดโดยการผ่าตัด
ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร วันที่  สิงหาคม 33 เนื่องจากเด็กผิดปกติ แรกคลอดนํ้าหนัก
,3 กรัม หลังจากการคลอดมีอาการอ่อนเพลีย ตัวเหลือง มีไข้ ไอ หอบ ดูดนมได้ ได้รบั
การรักษาเพื่อบรรเทาอาการตัวเหลือง จากนัน้ กลับไปพักทีบ่ า้ นพักฉุ กเฉินพร้อมมารดา กลับ
เข้ามารับการรักษาอีกครัง้ ทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 33 ด้วย

3
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อาการไข้ ไอ หอบ ถ่ายเหลวเป็ นนํ้ า ตรวจพบมีเชื้อราในปากและลําคอ พบการติดเชื้อราใน
ปากและลําคอ พบการติดเชือ้ รา Pneumocystic carinii ในปอด ยังรับการรักษาอยู่พร้อม
มารดาในโรงพยาบาล
พฤติ กรรมเสี่ยง
มารดาเป็ นหญิงอาชีพพิเศษ ติดเชือ้ จากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศทํางาน
อยูป่ ระมาณ  เดือน ก็ตงั ้ ครรภ์ จึงเลิกประกอบอาชีพ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีการติดเชือ้ Pneumocystic carinii ในปอดและติด
เชือ้ ราในปากและลําคอ มีมารดาทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ปจั จัยเสีย่ งคือมีมารดาประกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 77
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเด็กชายไทย อายุ  เดือน ภูมลิ ําเนา อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
คลอดปกติทส่ี ถานีอนามัย นํ้าหนักแรกเกิด  กรัม เป็ นลูกคนแรกของครอบครัว รับไว้ใน
โรงพยาบาลเมือ่  ตุลาคม 33
ประวัติการป่ วย
เริม่ ปว่ ยตัง้ แต่อายุได้ประมาณ 3 เดือน มีอาการไข้ และไอ ต่อมาเริม่ มีถ่ายเหลวไม่มมี กู
เลือด เป็ นวันละ  –  ครัง้ มารดาพาไปรักษาตามคลินิกต่างๆ หลายแห่งในจังหวัดสกลนคร
ได้ยามากินแต่ไม่ดขี น้ึ ผูป้ ว่ ยผอมลง ขาดอาหาร  สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการหอบ
ไปตรวจที่สถานีอนามัยแล้วได้รบั การส่งตัวมายังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝนั ้ อาจาโร แพทย์
ตรวจพบว่า มีภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ภาวะปอดบวมและพัฒนาการช้า คือ ยังไม่
สามารถชันคอได้ เจาะเลือดตรวจหาการติดเชือ้ เอดส์ โดยวิธี ELISA และ GEL particle ได้
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ผลบวก และตรวจยืนยันด้วย IFA ได้ผลบวกเช่นกัน ภาพถ่ายรังสีปอด มีลกั ษณะ Peripherlar
infiltration การตรวจเลือดพบจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte ตํ่ามากและตรวจพบเชือ้
ราในช่องปาก ปสั สาวะและอุจจาระ การทดสอบทางผิวหนังได้ผลลบซึง่ แสดงถึงภาวะภูมคิ ุม้ กัน
ั้
บกพร่อง ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาที่โรงพยาบาลอาจารย์ฝนตลอด
จนถึงแก่กรรมด้วยภาวะติด
เชือ้ ในกระแสโลหิตเมือ่  พฤศจิกายน 33
พฤติ กรรมเสี่ยง
บิด ามารดามีอ าชีพ ทํ า นา ไม่มีป ระวัติติด ยาเสพติด บิด าเคยไปทํ า งานรับ จ้า งเป็ น
พนักงานขับรถทีป่ ระเทศสิงคโปร์เมื่อ  ปี ทแ่ี ล้ว และเคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการทีส่ งิ คโปร์
ปฏิเสธกามโรค แต่เคยมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอยู่นานประมาณ  เดือน มารดามีประวัตติ กขาว
มากระหว่างตัง้ ครรภ์ ผลการตรวจเลือดทัง้ บิดาและมารดาให้ผลบวก ทัง้ ELISA และ GEL
particle และ IFA ซึง่ ยืนยันการติดเชือ้ เอดส์
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ ซึง่ จัดอยูใ่ น Class P- ตาม CDC definition สาเหตุการติด
เชือ้ สันนิษฐานว่าเป็ นแบบ Vertical transmission จากมารดาซึ่งติดเชือ้ จากบิดาทีม่ ปี ระวัติ
เพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการในต่างประเทศ ผูป้ ว่ ยมีภาวการณ์เจริญช้ากว่าปกติ มีอาการไข้ ถ่าย
เหลว และไอเรื้อรัง เป็ น เวลา 3- เดือ น และตรวจพบภูมิต้า นทานบกพร่อ งระหว่างอยู่ใ น
โรงพยาบาลผูป้ ว่ ยเสียชีวติ จากการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
แหล่งข้อมูล
นายแพทย์วโิ รจน์ วิจติ รศรีพรกุล
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 78
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 3 ปี โสด อาชีพเคยรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่จงั หวัด
เชียงราย ปจั จุบนั เลิกประกอบอาชีพ เป็ นนักโทษอยู่เรือนจํากลางจังหวัดราชบุร ี โทษฐานมี
เฮโรอีนในครอบครอง ต้องโทษขังเป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน กําหนดพ้นโทษวันที่ 0 ธันวาคม
25 บ้านเดิมอยูท่ จ่ี งั หวัดราชบุร ี
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ประวัติการป่ วย
มีป ระวัติ เ ป็ น ผู้ติ ด เชื้อ เอดส์ เ ดือ นกรกฎาคม 252 ก่ อ นเข้า รับ การรัก ษาอยู่ ใ น
โรงพยาบาล 2 เดือน มีอาการไข้ ไอเรื้อรัง ท้องเสีย นํ้ าหนักลดจาก 55 กิโลกรัม เหลือ 40
กิโลกรัม จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 27 พฤศจิกายน 25 ทีโ่ รงพยาบาลราชบุร ี
ด้วยอาการอาเจียน ถ่ายเป็ นเลือด ไอ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ เจ็บ
ปากและคอ ตรวจพบมีต่อมนํ้าเหลืองทีค่ อโต ตรวจพบเชือ้ วัณโรคในปอดและต่อมนํ้าเหลือง มี
ฝ้าขาวในปาก ลําคอ เพดาน รับการรักษาอยู่ทโ่ี รงพยาบาล 15 วัน อาการไม่ดขี น้ึ ถึงแก่
กรรมวันที่ 12 ธันวาคม 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีป ระวัติติด ยาเสพติด ชนิ ดฉี ด เข้า เส้น มา 7 – 8 ปี โดยใช้เ ข็ม และกระบอกฉี ด ยา
ร่วมกับเพือ่ นทีต่ ดิ ยาด้วยกันหลายคน
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีอาการของโรควัณโรคปอด มีการติดเชื้อวัณโรค
ต่อมนํ้าเหลือง ติดเชือ้ ราในปาก ลําคอ ผลการตรวจเลือดทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยันยืนพบการติด
เชือ้ เอดส์ปจั จัยเสีย่ งคือเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรมแล้ว

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย, แพทย์ผทู้ าํ การรักษา และจากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
ผูร้ ายงาน
นายแพทย์วชิ ยั พานิชสุข
คุณจินดารัตน์ พานิชสุข
คุณรัตนา ทรัพย์ประเสริฐ
นางกิรยิ า ลาภเจริญวงศ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี

รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 79
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 28 ปี โสด อาชีพช่างตัดผม ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนนทบุร ี
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ประวัติการป่ วย
ก่อ นเข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาล 2 สัป ดาห์ มีอาการไข้สูง หนาวสัน่ ไอ เจ็บ
หน้าอก ข้างซ้าย อ่อนเพลีย นํ้าหนักลด มารับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร และรับ
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 25 ด้วยอาการอ่อนเพลีย เป็ นไข้ ไอมี
เสมหะสีเหลืองปนเขียว ผอม นํ้าหนักลด มีผน่ื ขึน้ ตามตัว ตรวจพบว่าเป็ นวัณโรคปอด และมี
วัณโรคนอกปอดด้วย รักษาทีโ่ รงพยาบาลเป็ นเวลา 10 วัน อาการทุเลา จําหน่ายกลับบ้านเมื่อ
26 กันยายน 25
พฤติ กรรมเสี่ยง
ขณะทํางานนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากเป็ นวัณโรคนอกปอดผลการตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้
เอดส์มปี จั จัยเสีย่ งเทีย่ วหญิงบริการ พฤติกรรมทางเพศเป็ นชายรักสองเพศขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากเป็ นวัณโรคนอกปอด ผลการตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้
เอดส์มปี จั จัยเสีย่ งเทีย่ วหญิงบริการ พฤติกรรมทางเพศเป็ นชายรักสองเพศขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 80
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี อาชีพรับจ้าง แต่งงานแล้ว  ครัง้ เมื่อปี  และ 3
มีบุตรกับภรรยาเก่า  คน อายุ  ปี อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ภรรยาคนปจั จุบนั อายุ
3 ปี อาชีพ ทํานา ไม่มบี ุตรด้วยกัน แต่บุตรติดภรรยา 3 คน ภูมลิ าํ เนา ตําบลเหนือเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการป่ วย
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลร้อยเอ็ด  ครัง้ ครัง้ แรกเมื่อวันที่  พฤศจิกายน 33
ด้วยอาการไข้ ไอเป็ นเลือด ผอม เหนื่อยหอบ ตรวจเสมหะผล AFB 3+ 3 วัน เจาะเลือดผล
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ELISA ส่งผลตรวจเลือดยืนยัน Western Blot ผลบวก ออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 33 เข้าโรงพยาบาลครัง้ ที่  เมื่อ  ธันวาคม 33 ด้วยอาการเดิม และมี
อาการตัว ตาเหลือง ผอม เหนื่อย หอบมาก ตรวจร่างกายมีตบั โตประมาณ  ฝา่ มือ ผลเสมหะ
+ ให้ออกซิเจนขณะนี้ผปู้ ว่ ยยังนอนรักษาตัวอยูอ่ าการหอบดีขน้ึ รับประทานอาหารได้เล็กน้อย
ช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง พูดคุยรูเ้ รือ่ ง และยอมรับสภาพตัวเองดี
การวินิจฉัยโรคของแพทย์
. ติดเชือ้ เอดส์
. วัณโรคปอดล
3. มะเร็งของท่อนํ้าดี
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยแต่งงาน  ครัง้ มีความสัมพันธ์ทางเพศเฉพาะกับภรรยา ติดยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น รวม  ครัง้ ครัง้ แรกเริม่ เมื่อปี 9 ทีก่ รุงเทพฯ ติดอยูป่ ระมาณ 3 ปี เลิกได้และเริม่
ติดใหม่อกี  ปี ต่อมาจนกระทังป
่ จั จุบนั ทีพ่ ง่ึ เลิกเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ประมาณ 3 เดือน
พฤติกรรมการใช้ยาฉีดรวมกันเป็ นกลุ่ม - คน โดยใช้เข็มร่วมกันเป็ นบางครัง้ ใช้วธิ กี ารล้าง
เข็มด้วยนํ้าสะอาดธรรมดา ฉีดวันละ - ครัง้ แล้วแต่จะมีเงินซือ้ มีการสักลายตามตัว ภรรยา
คนแรกไม่สามารถติดต่อได้ ภรรยาคนที่  อยูร่ ะหว่างการติดตาม ส่วนทีบ่ ุตรทีต่ ดิ กับภรรยาไม่
ค่อยได้อยูร่ ว่ มกันไปรับจ้างทีก่ รุงเทพฯ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เข้าได้ในลักษณะ HIV Wasting Syndrome มีอาการไข้เรือ้ รัง
นํ้าหนักลด มีวณ
ั โรคปอด มีตวั เหลือง ตาเหลือง ตับโต ผลการตรวจและยันยืนว่าการติดเชือ้
โดยการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
แหล่งข้อมูล
จาการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์

ผูร้ ายงาน
นายองอาจ วชิรพันธุส์ กุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
นางจิรภา ธีระกนก พยาบาลวิชาชีพ  งานโรคเอดส์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 81
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตร  คน แยกกับภรรยามา  ปี อาศัยอยู่
กับพีช่ าย พีส่ าว ไม่ได้ทาํ งาน เคยเป็ นช่างทาสี ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
ร่างกายผอม ทรุดโทรมมาก ไอเรือ้ รัง ไปรักษาวัณโรคปอดทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข
9 ดินแดง เมือ่ วันที่  มกราคม 3 แต่ผปู้ ว่ ยรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอเคยติดยาเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้น ฉีดวันละ - ตัว เคยรักษาหายแล้ว และกลับมาติดใหม่อกี ระยะต่อมา พ.ศ.
3 ติดทินเนอร์และกัญชาด้วย ถูกจับบ่อยๆ
ั้
3- มีนาคม 3 เมายา ล้มไปโดนรูปปนพระ
ตาเจ็บ ไปรักษาทีศ่ ูนย์ 99 ดินแดง
แล้งส่งไปวชิระพยาบาล ระยะแรกพอมองเห็นแสงบ้าง ขณะนี้ตามองไม่เห็นเลย ปวดเล็กน้อย
ตามาตามัวมาก และมากขึน้ เรื่อยๆ จนมองไม่เห็น นํ้ าหนักลด เจาะเลือดตรวจพบว่าติดเชือ้
เอดส์ จึง Refer มาโรงพยาบาลนี้ รับเข้าโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 33
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ตุลาคม 33 ขณะอยูโ่ รงพยาบาลบําราศนราดูร มีต่อนํ้าเหลืองโต มี
เชือ้ ราในปากเอ็กซเรย์พบว่าเป็ นวัณโรคปอด
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบมีเชือ้ ราในปาก มีผลการตรวจเลือดพบเชือ้
เอดส์ และมี Wasting syndrome
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา

9
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 82
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี โสด อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูก่ รุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
มีไข้สงู มา 3 สัปดาห์ เจ็บคอ กลืนอาหารลําบาก ผอมลงมากมีกอ้ นโตบริเวณคอข้าง
ขวา ผูป้ ่วยติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มานาน  ปี ติดๆ หยุดๆ ระยะหลังไปอดยาทีศ่ ูนย์
และทีถ่ ้าํ กระบอก รับเข้าโรงพยาบาลเมือ่  ธันวาคม 33 เพราะมีอาการไอ และหอบ แน่น
หน้าอก ขณะอยู่โรงพยาบาลมีอาการไข้ ไอ และหอบ เจ็บคอ ต่อมนํ้ าเหลืองโต มีเชือ้ ราที่
ปากและลิ้น ได้ทําการตัดต่อมนํ้ าเหลืองตรวจ พบว่า มี Caseous material และหนองแตก
ออกมา จําหน่ายจากโรงพยาบาลเมือ่  ธันวาคม 33
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มา  ปี ติดๆ หยุดๆ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบมีเชือ้ ราในปาก และลิน้ มีผลการตรวจเลือด
พบเชือ้ เอดส์ และมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 83
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี แต่งงานแล้ว ไม่มบี ุตร อาชีพรับจ้างเป็ นช่างเชื่อม ที่อยู่
จังหวัดสมุทรปราการ
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ประวัติการป่ วย
ประมาณเดือนตุลาคม 33 ผูป้ ่วยเริม่ มีอาการไม่สบาย มีไข้สงู เบื่ออาหาร นํ้าหนัก
ลดลงประมาณ  กิโลกรัม กินอาหารแล้วแน่นท้อง ปวดท้อง ได้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่ง ตรวจพบว่ามีตบั ม้ามโต ตรวจเลือดพบมีการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ การตรวจเบื้องต้นและ
ยันยืน จึงส่งต่อผูป้ ว่ ยมารักษาในโรงพยาบาลบําราศนาดูร แพทย์ตรวจพบมีต่อมนํ้าเหลืองโตที่
คอ ตรวจพบมีก้อ นในท้อ ง ได้ต ัด ต่ อ มนํ้ า เหลือ งที่ค อมาตรวจพบว่า เป็ น วัณ โรคของต่ อ ม
นํ้าเหลืองขณะนี้ (มกราคม 3) ยังมีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยแต่งงานมาได้ประมาณ  ปี ก่อนแต่งงานเคยเทีย่ วหญิงบริการประมาณเดือนละ
 ครัง้ ใช้ถุงยางอนามัยประมาณ % หลังแต่งงานปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ผูป้ ว่ ย
ปฏิเสธประวัตริ กั ร่วมเพศ ปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและเลือด
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบการติดเชือ้ เอดส์ และเป็ นวัณโรคของต่อม
นํ้าเหลือง ผูป้ ว่ ยรายนี้ตดิ เชือ้ จากการเทีย่ วหญิงบริการ
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนาดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 84
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี โสด เป็ นพระภิกษุ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดสกลนคร
ประวัติการป่ วย
ผูป้ ว่ ยเริม่ ปว่ ยทีโ่ รงพยาบาลสกลนคร เมื่อ  ตุลาคม 33 มีอาการไข้และการดีซ่าน
ตัวเหลือง ปวดท้อง เจ็บหน้าอก อุจจาระ มีประวัตติ ดิ ยาเสพติด ชนิดฉีดเข้าเส้น มา 3 ปี
เลิกได้  ปี ทางโรงพยาบาลสกลนครตรวจเลือดพบเชือ้ เอดส์ จึงส่งต่อมาโรงพยาบาลบําราศ
นราดูร รับเข้าโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมือ่  ตุลาคม 33 ตรวจพบต่อมนํ้าเหลืองโต มี
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ไข้ ไม่ค่อยมีแรง (ให้น้ําเกลือเข้าทางเส้น) ปวดท้อง มีคางเหลือง แน่ นหน้าอก ไม่อยากอยู่
โรงพยาบาล แพทย์แนะนํ าให้รกั ษาตัวต่อ โดยนัดมาตรวจต่อ แต่หนีกลับบ้านเมื่อวันที่ 
ตุลาคม 33
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตกิ ารใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มา 3 ปี เลิกได้  ปี
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีพฤติกรรมเสีย่ งเป็ นผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
มีผลการตรวจเลือดพบเชือ้ เอดส์ มีต่อมนํ้าเหลืองโต

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนาดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 85
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 9 ปี เคยแต่งงานแล้ว ไม่มบี ุตรด้วยกัน ขณะนี้เป็ นโสด อาชีพ
รับจ้างทําสีเฟอร์นิเจอร์ บ้านเดิมอยู่ท่จี งั หวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มาอาศัยอยู่กบั ญาติทอ่ี ยู่จงั หวัด
นนทบุร ี
ประวัติการป่ วย
กลางเดือ นกัน ยายน 33 มีอ าการไอเป็ น เลือ ด ไปรับ การรัก ษาที่ศู น ย์ว ัณ โรค
เชียงใหม่ได้ยารักษาวัณโรคมารับประทาน มีอาการแพ้ยา อาการไม่ทุเลา ยังคงมีไข้และรูส้ กึ
เจ็บ ต้น คอคลํ าดูมีก้อ นที่ห ลังหูถึงคอ แพทย์แ นะนํ า ให้ห ยุ ดยา ผู้ป่ว ยมีอ าการเจ็บ หน้ า อก
หายใจไม่สะดวก ญาติไปรับมาจากเชียงใหม่ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลทรวงอก ทําการ
เจาะเลือดตรวจพบมีการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและตรวจยืนยัน ต่อมาได้ส่งต่อไปรับการ
รักษาและรับไว้ในโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่  ตุลาคม 33 แรกรับมีอาการไข้
ปวดเจ็บคอด้านข้างเจ็บคอกลืนลําบาก เจ็บหน้าอกและตรวจพบว่าเป็ นต่อมนํ้ าเหลืองโตทีค่ อ
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หลังหู บวมแดงเป็ นฝี เจาะหนองไปตรวจย้อม ไม่พบเชือ้ ตรวจนับเม็ดเลือดขาวชนิด CD+ =
 เมือ่ เดือนธันวาคม 33
พฤติ กรรมเสี่ยง
เริม่ มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการตัง้ แต่อายุ  ปี สถานที่เที่ยวหลายแห่ง จําไม่ได้
เทีย่ วเดือนละ  ครัง้ ไม่เคยใส่ถุงยางอนามัย เคยอยูก่ นิ กับภรรยานาน 3 เดือน เลิกกันไปแล้ว
เคยติดเชือ้ กามโรคเป็ นหนองในบ่อยๆ และไปรับการรักษาทีศ่ ูนย์กามโรค ตรวจพบการติดเชือ้
เอดส์ ไม่มปี ระวัตใิ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น เมื่อ 3 เดือนทีแ่ ล้ว ไม่เคยบริจาคเลือด ไม่เคย
มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย มีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับหญิงบริการ ไม่มคี ู่นอนประจํายกเว้นภรรยาที่
เลิกไปแล้ว มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการไม่เคยใส่ถุงยางอนามัย
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิด CD+ ตํ่ากว่า  และ
มีอาการเข้าได้กบั โรคเอดส์ พฤติกรรมเสีย่ งจากเทีย่ วหญิงบริการ
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนาดูร
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 86
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 3 ปี อาชีพประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แต่งงานแล้วมีบุตร 
คน ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนครนายก
ประวัติการป่ วย
ปี พ.ศ.  เดินทางไปทํางานทีป่ ระเทศซาอุดอี าระเบีย หลังจากทํางานได้  เดือน
มีอาการไข้ อาเจียนเป็ นเลือด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศซาอุดอี าระเบียอยู่
ประมาณ  วัน ได้รบั เลือดไปหลายขวดและได้รบั การรักษาอาการทุเลา เดินทางกลับมา
ประเทศไทย มีอาการไข้อกี จึงไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลเอกชน แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นเส้นเลือดโปง่
พองทีห่ ลอดอาหาร จึงไปรักษาด้วยการเอ็กซเรย์ทโ่ี รงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ น

3
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โรคกระเพาะอาหาร อาการทุเลา ปี พ.ศ.  กลับไปทํางานซาอุดอี าระเบียอีก  เดือน
ก่อนที่กลับประเทศไทย มีอาการไข้ อาเจียนเป็ นเลือด เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอีก 9
วัน หลังจากนัน้ กลับประเทศไทย มีอาการท้องอึด ม้ามโต ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
รามาธิบ ดี ด้ว ยการผ่า ตัด ม้า ม เนื่ อ งจากม้า มไปทับ เส้น เลือ ด ทํา ให้เ ส้น เลือ ดที่ไ ปเลี้ย ง
กระเพาะอาหารโป่งพองและแตกเกิดอาการอาเจียนเป็ นเลือด ได้รบั เลือดจากการผ่าตัดหลาย
ยูนิต หลังจากผ่าตัดปลายปี พ.ศ.  นํ้าหนักลดจาก  กิโลกรัม เป็ น 9 กิโลกรัม ชัง่
นํ้ าหนักในเดือนพฤศจิกายน 3 และเริม่ มีอาการไข้ อ่อนเพลีย เหนื่อย ไม่มแี รง เบื่อ
อาหาร จึงไปตรวจเลือด แต่ไม่ได้ไปฟงั ผลการตรวจ และไปตรวจเลือดอีกครัง้ หนึ่งที่คลินิก
เอกชนเนื่องจากสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อเอดส์ เพราะเคยได้รบั การให้เลือด ผลการตรวจ
เลื อ ดพบเชื้อ เอดส์ ปลายปี พ.ศ. 33 เริ่ม มีอ าการไข้เ ป็ น พัก ๆ ไปรัก ษาที่ค ลินิ ก และ
โรงพยาบาลหลายครัง้ อาการไม่ทุเลาได้รบั ไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาลนครนายก วันที่  มกราคม
3 ด้วยอาการไข้เป็ นๆ หายๆ อ่อนเพลีย ไม่มแี รง เบื่ออาหาร ตรวจพบเชื่อราในปาก ผล
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอดปกติ ต่อมนํ้าเหลืองโตทีค่ อและรักแร้ พบ Hairy leukoplakia จาก
ผลการตรวจอุจจาระพบเชือ้ โปรโตชัว Cryptosporidium ถ่ายอุจจาระปกติดี ขณะนี้พกั รักษาตัว
อยูท่ โ่ี รงพยาบาลอาการทัวไปดี
่ ขน้ึ
พฤติ กรรมเสี่ยง
ปกติไม่ชอบเทีย่ วหญิงบริการ เคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้
(ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย) สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าบางโอกาส ไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
ปจั จัยเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์น่าจะได้จากการรับเลือดหลายขวด ขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลประเทศซาอุดอี าระเบีย ถึง  ครัง้ ภรรยาติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยเสีย่ งน่ าจะได้จากการ
รับเลือดปจั จุบนั ยังมีชวี ติ อยู่
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีอาการ Wasting syndrome ต่อมนํ้าเหลืองโตทีค่ อ
และรักแร่ พบเชือ้ ราในปาก มี Hairy leukoplakia ทีล่ น้ิ ตรวจอุจจาระพบเชือ้ Cryptosporidium
ผลการตรวจเลือดทัง้ วิธเี บื้องต้นและยันยืนพบว่าติดเชื้อเอดส์ ปจั จัยเสีย่ งน่ าจะได้จากการรับ
เลือดปจั จุบนั ยังมีชวี ติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จาการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย
จากการสัมภาษณ์แพทย์ผใู้ ห้การรักษา
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
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ผูร้ ายงาน
นายแพทย์ชยั สิทธิ ์ บุษราคัมวดี ฝา่ ยเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครนายก
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลนครนายก

รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 87
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 3 ปี เคยแต่งงานแล้วและหย่าแล้ว อาชีพทํางานบ้าน ทีอ่ ยู่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
ขาทัง้ สองข้างไม่มแี รง มา  สัปดาห์ เดินเข้าห้องนํ้าพอออกจากน้องนํ้าเหมือนมีไฟช๊อต
แล่ น มาจากขาทัง้ สองข้า งต่ อ มารู้สึก ชา และไม่ มีแ รงไปรัก ษาที่โ รงพยาบาลมิช ชัน่ ทาง
โรงพยาบาลมิชชันได้
่ ทําการตรวจทัง้ Microgram และ MPI Com แต่ไม่มอี ะไรผิดปกติ ใน
ระหว่างการรักษาได้เจาะเลือดตรวจพบว่า HIV+ จึง Refer มาโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อ
วันที่  พฤศจิกายน 33 ด้วยอาการอัมพาตครึง่ ซีก มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปสั สาวะเอง
ไม่ได้ ต้องใส่สายยางไว้ทําให้ปสั สาวะไหนสะดวกขึ้น มีแผลกดทับ ที่ก้นกบและเป็ นมาขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงแผลมีหนองไหลตลอดเวลา มีกลิน่ เหม็นมาก ระยะก่อนเสียชีวติ ประมาณ  วัน
มีอาการหอบ เพลีย ตัวเหลือง ไม่สามารถรับประทานอาหารและยาได้ ทางแพทย์ให้น้ําเกลือ
ทางหลอดโลหิตตลอดเวลา มีเชือ้ ราในช่องปาก เสียชีวติ วันที่  มกราคม 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ว่ ยมีประวัตติ ดิ ยาเสพติดมานาน แต่เลิกเสพมาได้  ปี เคยใช้เข็มร่วมกับเพือ่ น
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีผลการตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อเอดส์ มีเชื้อราใน
ช่องปาก และมีปจั จัยเสีย่ งติดยาเสพติดและใช้เข็มร่วมกับเพือ่ น

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์



ก า ร ส อ บ ส ว น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ 100

รายแรก

155

ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 88
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี อาชีพรับจ้าง ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนนทบุร ี
ประวัติการป่ วย
ผอมลงมาก  เดือน บ่นปวดศีรษะมา  วัน -3 วัน หลังนี้ปวดมากขึน้ อาเจียนเป็ น
เลือดและถ่ายดํามา  วัน เคยประสพอุบตั เิ หตุถูกผูร้ า้ ยตี ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลวชิระ แพทย์
ตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อเอดส์ ระยะหลังแพทย์ไม่ยอมให้อยู่โรงพยาบาลเพราะผูป้ ่วยมีอาการ
หลงๆ ลืมๆ  เดือนต่อมามีอาการมากขึน้ แต่ช่วยเหลือตัวเองได้  วันมานี้ซมึ ลง ปวด
ศีร ษะมาก มีอ าการกระตุ ก เป็ น พัก ๆ รับ รัก ษาที่โ รงพยาบาลบํ า ราศนราดู ร เมื่อ วัน ที่ 9
มกราคม 3 ด้วยอาการไม่พดู ขยับแขนขวาตลอดเวลา แขนซ้ายขยับบ้างแพทย์เจาะนํ้าไข
สันหลังตรวจ และวินิจฉัยว่าผูป้ ่วยเป็ นวัณโรคทีเ่ ยือ้ หุม้ สมอง และมีเชือ้ ราในปาก เสียชีวติ เมื่อ
วันที่  มกราคม 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
มีปจั จัยเสี่ยงหลายอย่าง คือ ผู้ป่วยมีอาชีพรับจ้างขายของอยู่พทั ยา มีประวัติเที่ยว
ผูห้ ญิง ไม่ทราบว่าติดยาเสพติดหรือไม่ ญาติคดิ ว่าไม่ตดิ ผูป้ ่วยเคยติดคุกมากกว่า  ปี
ออกมาได้ -3 ปี
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็ นวัณโรคทีเ่ ยือ้ หุม้ สมอง มี
เชือ้ ราในปาก และจากการตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้ เอดส์

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 89
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ 33 ปี โสด อาชีพรับจ้าง เป็ นพ่อครัว ทํางานตามร้านอาหาร
เปลีย่ นร้านไปเรือ่ ยๆ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการป่ วย
เริม่ มีไข้ เหนื่อยง่ายเวลาทํางาน มีอาการไอร่วมด้วย แต่ไม่มเี สมหะ อาการหอบ
เหนื่อยเป็ นมาประมาณ  สัปดาห์ เป็ นมาขึน้ เรื่อยๆ จึงไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลกรุงธน
ทางโรงพยาบาลกรุงธนวินิจฉัยว่าเป็ นนิวโมเนีย และได้ทําการตรวจเลือดพบติดเชือ้ เอดส์ จึง
ส่งผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลบําราศนราดูร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 3 ด้วยอาการเหนื่อยหอบ
เพลีย ไอ มึนศีรษะ ระหว่างการรักษา แพทย์ได้ทาํ การผ่าตัดชิน้ เนื้อปอด ส่งตรวจผลพบว่าเป็ น
Infiltration pneumonia อาการดีขน้ึ เรือ่ ยๆ จนกลับบ้านได้ เมือ่ วันที่  กุมภาพันธ์ 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
เป็ น Bisexual ส่วนใหญ่มเี พศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็ นส่วนใหญ่
สรุป

ผู้ป่ ว ยรายนี้ เ ป็ น โรคเอดส์เ นื่ อ งจากการวินิ จ ฉัย ของแพทย์แ ละการตรวจพบว่า เป็ น
Infiltration pneumonia และผลการตรวจเลือดพบว่าติดเชือ้ เอดส์

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์ กองระบาดวิทยา
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 90
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยเพศชายอยู่บา้ นเลขที่  หมู่  ต. แม่ปู อ.แม่พริก จ.ลําปาง อายุ  ปี มี
ภรรยาแต่งงานอยูก่ นิ (ไม่มลี กู ด้วยกันทัง้ คู่ เคยไปตรวจทีค่ ลินิกเอกชนปรากฏฝา่ ยชายเป็ นหมัน
จึงได้ขอเด็กมาเลีย้ งเป็ นเพศชาย ตอนนี้อายุได้  ขวบ) ผูป้ ว่ ยมีอาชีพเป็ นกรรมการรับจ้างเมื่อปี
 ได้เดินทางไปทํางานรับจ้างทีป่ ระเทศซาอุดอิ าระเบีย ได้ประมาณ  ปี ปี  ได้
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เดินทางไปทํางานรับจ้างทีป่ ระเทศอิสราเอลได้ประมาณ 9 เดือน ต้นปี 9 ถูกหลอกไป
ทํางานที่ประเทศซาอุดอิ าระเบีย อยู่ในประเทศซาอุดอิ าระเบียได้  วัน จึงเดินทางกลับ
ประเทศไทย และก็ไม่สามารถติดตามเอาเงินคืนจากบริษทั นายจ้างได้ จึงติดหนี้ซง่ึ ได้เอาทีด่ นิ
และบ้านไปจํานองธนาคารไว้ก่อนไปนอกในราคา 3, บาท เลยหันมาประกอบอาชีพขนไม้
เถื่อนโดยใช้รถยนต์ป๊ิ กอัพของตนเอง และถูกตํารวจจับเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยายน 9
(ปจั จุบนั  กุมภาพันธ์ 33 คดียงั ค้างการตัดสินอยู)่ ระยะนี้ผปู้ ว่ ยเริม่ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ กิน
ยาแก้ปวด หนักขึน้ และรายได้กเ็ ริม่ ตกตํ่าเหลือเดือนละพันกว่าบาท
ต่อมาประมาณกลางปี 3 ผูป้ ่วยเริม่ สูบเฮโรอีน โดยสูบครัง้ แรกในป่าซึ่งระยะหลัง
ผูป้ ว่ ยไปเป็ นกรรมกรรับจ้างขนไม้ โดยมีนายจ้างหามาให้และบอกว่าเป็ นยาขยัน เมื่อสูบแล้วมี
อารมณ์ สบายทํา งานได้ม าก และต่ อ มาจึง ได้เ ปลี่ย นเป็ น วิธีฉี ด ร่ว มกับ กลุ่ม เพื่อ นกรรมกร
ด้วยกันในปา่ (ไม่สามารถติดตามสอบสวน Contact Case กลุ่มนี้ได้) ผูป้ ่วยไม่เคยไปรับการ
รักษาการติดยาทีไ่ หนเลย
ประวัติการป่ วย
ผูป้ ่วยไม่เคยป่วยเป็ นกามโรคชนิดใดๆ มาก่อนและไม่เคยผ่าตัดหรือรับเลือดมาก่อน
ผูป้ ่วยเข้ารักษาตัวครัง้ แรกทีโ่ รงพยาบาลแม่พริก เมื่อวันที่  ตุลาคม 33 ด้วยอาการไข้
ไอ ตอนกลางคืน เสมหะมีเลือดปน เหนื่อย หายใจหอบและเจ็บหน้าอก แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ น
Pneumonia และได้รบั รักษาตามอาการ แต่ผปู้ ว่ ยอาการไม่ดขี น้ึ
วันที่ 9 ตุลาคม 33 ผูป้ ว่ ยขอไปตรวจรักษาทีศ่ ูนย์วณ
ั โรคเขต  จังหวัดเชียงใหม่
ผลการตรวจ TB ได้ผล negative จึงกลับมารักษาตัวต่อทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ลําปาง ตัง้ แต่วนั ที่
9 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 33 ทางโรงพยาบาลลําปาง ได้เจาะเลือดหา Anti HIV ผล
HIV positive และพบว่าติดเชือ้ ราในปากและลําคอ แพทย์ให้การรักษาตามอาการผูป้ ่วยมี
นํ้าหนักเพิม่ ขึน้  กิโลกรัม ใน  วัน (9 ตุลาคม 3 กิโลกรัม,  พฤศจิกายน 9 กิโลกรัม
, พฤศจิกายน 3 กิโลกรัม) และเมื่ออาการทุเลาลง ทางโรงพยาบาลศูนย์ลําปาง ให้
Counseling แล้วจึงให้ไปพักผ่อนทีบ่ า้ น และแพทย์ให้การวินิจฉัยครัง้ สุดท้ายเป็ น Full Blown
AIDS
วันที่  ธันวาคม 33 ผูป้ ว่ ยกลับมาตรวจรักษาที่ OPD ของโรงพยาบาลแม่พริก
ด้วยอาการอึดแน่ นท้อง อ่อนเพลีย แพทย์วนิ ิจฉัย Dyspepsia และให้ยาไปทานทีบ่ า้ นตาม
อาการ
วันที่ 3 ธันวาคม 33 ผูป้ ว่ ยกลับมาขอรับในรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอเลื่อน
การพิจารณาคดีในชัน้ ศาล
หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยได้นอนพักรักษาตัวทีบ่ า้ นของตนเองโดยตลอดและอาการได้ทรุดหนัก
ลงอีกจนเสียชีวติ ในวันที่  ธันวาคม 33
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พฤติ กรรมเสี่ยง
มีประวัตใิ ช้ยาเสพติดเฮโรอีนเข้าเส้น ไม่มปี จั จัยอื่นๆ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากผลการตรวจเลือดยืนยันว่าติดเชือ้ เอดส์และติดเชือ้ รา
ในปากและหลอดลม และผูป้ ว่ ยมีประวัตเิ สพยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
นายวรรณชัย วังกาวรรณ งานวิจยั และประเมินผลศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ ลําปาง
นายกิตติพงษ์ บําเพ็ญ ฝา่ ยสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลแม่พริก
นายจงกล นันตะวงศ์ สถานี อนามัยบ้านแม่ปู ตําบลแม่ปู อําเภอแม่พริก จังหวัด
ลําปาง
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 91
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี เป็ นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน อาชีพทํานา ทีอ่ ยู่จงั หวัด
มหาสารคาม เคยไปรับจ้างทีก่ รุงเทพมหานคร  ปี และทีจ่ งั หวัดนครปฐม  ปี
ประวัติการป่ วย
เมื่อเดือนมิถุนายน 33 ไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลพยัคฆภูมพิ สิ ยั ด้วยอาการไอปน
เลือดและเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก diagonsis Pneumonia ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 33
ผูป้ ่วยไปทีโ่ รงพยาบาลพยัคฆภูมพิ สิ ยั ด้วยอาการเดิม แพทย์ได้ Refer ไปทีโ่ รงพยาบาลศรี
นครินทร์ขอนแก่น
วันที่ 9 ธันวาคม 33 สํานักงานสาธารณสุขมหาสารคาม ได้รบั รายงาน / จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดข่อนแก่น ทราบว่าผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ จากกลุ่มอาการที่
ปรากฏและวินิจฉัย Opportunistic infection ปอดอักเสบเชื้อรา และผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ELISA เป็ นบวก Western Blot เป็ นบวก
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พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยเคยมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขายบริการ ผูป้ ่วยปฏิเสธรักร่วมเพศ ปฏิเสธฉีดยาเสพ
ติดเข้าเส้นเลือด
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีการติดเชือ้ ปอดอักเสบ เชือ้ ราในปอดและผลการ
ตรวจเลือดยืนยันทางห้องปฏิบตั กิ ารมีผล ELISA เป็ นบวก Western Blot
แหล่งข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แพทย์ผใู้ ห้การรักษา
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
ฝา่ ยสอบสวน สํานักสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลพยัคฆภูมพิ สิ ยั
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 92
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี อาชีพรับจ้าง แต่งงานและหย่าแล้ว ไม่มบี ุตร ทีอ่ ยูจ่ งั หวัด
พิจติ ร
ประวัติการป่ วย
ประมาณ 3 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาลพิจติ ร ผูป้ ว่ ยมีอาการชาทีป่ ลายเท่าทัง้ สองข้าง
ต่อมามีอาการอ่อนแรงบริเวณแขนยาว เคยรักษากับหมอพื้นบ้านอาการไม่ทุเลา มารับการ
รัก ษาที่โ รงพยาบาลพิจิต รด้ว ยอาการหายใจหอบ ปวดศีร ษะมาก ขณะที่ร บั การัก ษาใน
โรงพยาบาลพิจติ ร มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเหลว เป็ นนํ้ าบ่อยมาก อ่อนเพลีย กลืนลําบาก มี
การติดเชือ้ ราในช่องปาก ตรวจเลือด Anti HIV ด้วยวิธี ELISA และ Western Blot แล้วให้ผล
บวก แพทย์ให้การรักษา อาการทุเลา และจําหน่ ายกลับไปพักฟื้ นต่อทีบ่ า้ น ปจั จุบนั ยังมีชวี ติ
อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
ผูป้ ่วยเคยมีค่สู มรส แต่แยกกันอยู่มา  ปี ไม่มบี ุตร เคยเทีย่ วหญิงขายบริการแต่ไม่
บ่อยนัก ผูป้ ว่ ยไม่เคยรับหรือให้เลือด ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ปฏิเสธรักร่วมเพศ
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สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์ เข้าได้กบั ลักษณะ HIV Wasting syndrome และ HIV
Encephalopathy ตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ ปจั จัยทีเ่ สีย่ งคือ ติดเชือ้ โดยทางเพศสัมพันธ์
แบบรักต่างเพศ ผูส้ มั ผัสรายอื่นๆ ติดตามไม่ได้
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลโพธิ ์ประทับช้าง โรงพยาบาลพิจติ ร
ผูร้ ายงาน
งานควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ฝา่ ยควบคุมโรคติดต่อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติ ร
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 93
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี เป็ นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน อาชีพเป็ นลูกจ้างประจําของ
สํานักงานชลประทานที่  ลําปาง ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดลําปาง
ประวัติการป่ วย
เมื่อเดือน 3 ผูป้ ่วยมีอาการถ่ายเป็ นเลือด ได้ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลลําปาง
แพทย์ได้รบั ตัวไว้รกั ษาทีโ่ รงพยาบาล โดยวินิจฉัยเป็ น Viral infection และจําหน่ ายเมื่อวันที่ 
พฤศจิกายน 3 และผู้ป่วยมีผ่นื ขึ้นที่บริเวณใบหน้ าเป็ นๆ หายๆ ในเดือนสิงหาคม 33
ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ มีไข้ ปวดบริเวณเอวขวา แพทย์
ได้เจาะโลหิตหาการติดเชื้อเอดส์ ซึ่งผล ELISA ให้ผลบวก (ผลการตรวจชันสูตรยืนยันมาใน
เดือนพฤศจิกายน 33) ผูป้ ่วยได้รบั การให้คําปรึกษาแนะแนวทางการแพทย์และสังคมแล้ว
แพทย์เจาะเลือดหา HBs Antigen–VE, anti-HBs ได้ผล +VE และ anti-HBs ให้ผล +VE
หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดเอว ปวดท้อง อยูเ่ สมอ
เมื่อวันที่  พฤศจิกายน 33 ผูป้ ว่ ยถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ ์มันตรี ด้วย
อาการปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แพทย์โรงพยาบาลลําปางได้รบั ตัวไว้รกั ษา
แพทย์ทําการเจาะไขสันหลังและเจาะโลหิต ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และวินิจฉัยว่าผูป้ ่วย
เป็ น Crytococal meningitis ขณะทีร่ กั ษาทีโ่ รงพยาบาล ผูป้ ว่ ยมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
อุจจาระร่วง มีเลือดออกตามไรฟนั ผูป้ ่วยเข้ารับการรักษาตัว 9 วัน แพทย์จงึ ได้อนุ ญาตให้
ผูป้ ว่ ยกลับบ้าน
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หลังจากบ้านได้  วัน ผูป้ ่วยยังมีอาการถ่ายเหลว อ่อนเพลีย และมีเลือดออกตาม
ไรฟนั จึงได้กลับบ้านเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอีกครัง้
ในเดือนมีนาคม 3 ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาตัวที่โรงพยาบาลลําปางด้วยปวดศีรษะ
เป็ นไข้ แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ น Crytococal meningitis ผูป้ ่วยรับการรักษาได้ประมาณ  วัน
ก็เสียชีวติ
ผูร้ ายงานรายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 94
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 9 ปี โสด อาชีพรับจ้างทัวไป
่ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ประวัติการป่ วย
มีประวัตเิ ป็ นไข้ หอบ เป็ นๆ หายๆ นาน  สัปดาห์ จึงไปพบแพทย์ทค่ี ลินิกให้การ
วินิจฉัยว่าเป็ นนํ้าท่วมปอด จึงเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 3 จากการตรวจของแพทย์ทาํ การเอ็กซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ ได้วนิ ิจฉัย
ว่าเป็ นปอดบวม ทําการตรวจเลือด พบว่า ติดเชื้อเอดส์ จึงส่งต่อผูป้ ่วยเข้ารับการักษาต่อที่
โรงพยาบาลบําราศนราดูร และรับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ 3 ด้วยอาการ
เป็ นไข้ ไอ หอบเหนื่อยมาก นํ้าหนักลด ตรวจพบว่าปอดบวมจากเชือ้ Pneumocystis carrinii
แรกรับมีอาการเหนื่อยหอบมาก หน้าเขียวคลํ้า ได้ให้ออกซิเจนและให้น้ําเกลือทางหลอดเลือด
ทําการรักษาได้  วัน อาการไม่ดขี น้ึ ถึงแก่กรรมทีโ่ รงพยาบาล วันที่  กุมภาพันธ์ 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
ไม่ ท ราบประวัติพ ฤติก รรมทางเพศ ทํ า งานรับ จ้า งอยู่ ท่ีจ ัง หวัด เชีย งใหม่ น่ า จะ
พฤติกรรมชอบเทีย่ วหญิงบริการ
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากตรวจพบเชือ้ Pneumocystis carrinii มีผลการตรวจ
เลือดพบการติดเชื้อเอดส์ ทัง้ วิธเี บื้องต้นและยืนยัน พฤติกรรมเสี่ยงน่ าจะเป็ นจากการเที่ยว
หญิงบริการ ขณะนี้ผปู้ ว่ ยถึงแก่กรรม

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
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ผูร้ ายงาน
ฝา่ ยสอบสวน กองระบาดวิทยา
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์
ผูร้ ายงานรายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 95
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ่วยชายไทย อายุ  ปี สถานภาพสมรสคู่ มีบุตร  คน อายุ  ปี เคยมีอาชีพ
ทํางานเป็ นบ๋อย
ประวัติการป่ วย
 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการท้องเสียเรือ้ รัง มีไข้ ไอ บางครัง้ มีเสมหะเป็ นเลือด
เคยไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า Anti HIV+ T : T = /3 ผล X-ray
พบว่ามี Retticulonodular pattern สงสัย Pneumocystis carinii นอกจากนี้ยงั พบว่าเป็ นวัณโรค
ปอด จึงส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร พักรักษาอยู่ได้  วัน ผูป้ ่วยก็
เสียชีวติ
พฤติ กรรมเสี่ยง
ภรรยาเคยทํางานเป็ นสาวเสริฟ ผูป้ ว่ ยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากมีอาการเด่นชัด นอกเหนือจาก Anti HIV+ คือ อุจาระ
ร่วงเรือ้ รัง วัณโรคปอด และ Pneumocystis carinii

แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
จากบันทึกการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย

3
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รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 96
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี คู่ อาชีพทํานา ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
ประวัติการป่ วย
มีอาการถ่ายเหลวเป็ นเลือดปนมูก เรือ้ รังมาประมาณ  เดือน ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล
อํานาจเจริญ แพทย์ตรวจทาง Anti HIV+ VE ในช่วงนี้มนี ้ําหนักลดประมาณ 9 กิโลกรัม
 วัน ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการถ่ายเหลวเป็ นมูกปนเลือด ปวดเบ่งด้วย ถ่ายวันละ
- ครัง้
3 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ถ่ายเหลวเป็ นมูกเป็ นเลือดวันละ  กว่าครัง้ มีผ่นื แดงไป
ตามตัว
เคยประสบอุบตั เิ หตุกระดูกสะบ้าขวาแตกเมื่อ เมษายน 9 ไม่ได้ให้เลือด แพ้ยา
Penicilln และ Sulfa group ติดยาเสพติดฉีดเข้าเส้น (ไม่ทราบระยะเวลา, ประวัตนิ ้ีได้จากพีส่ าว
ของผู้ป่วยซึ่งเป็ นผดุงครรภ์และลาออกมาประกอบอาชีพส่วนตัว) เคยเที่ยวโสเภณีบ่อย ไม่
ทราบว่ามีประวัตริ กั ร่วมเพศหรือรักร่วมเพศหรือไม่
ตอนแรกผูป้ ว่ ยมีไข้ มี Generalized Maculopapular rash และ Generalized
Lymphadenopathy และมีอาการถ่ายเป็ นเลือด ตรวจไม่พบ E.histolytica และ Crypsporidium
ให้การวินิจฉัยว่าเป็ น Chronic diarrhea with drug allergy ให้การรักษาอยูใ่ นโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์นาน  วัน อาการดีขน้ึ ในระหว่างอยูโ่ รงพยาบาลผูป้ ว่ ยได้ Packed red cell 
ถุง และ platelet concentrate  ถุง หลังจากกลับจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้
ประมาณ  เดือน ผูป้ ว่ ยมีอาการปว่ ยเป็ นเลือดปนมูกอีกหนึ่งครัง้ แต่ไม่ได้รบั ไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลใดและเสียชีวติ ในเวลาต่อมา
พฤติ กรรมเสี่ยง
อาจมีปจั จัยเสีย่ งอย่างน้อย  อย่าง คือ Heterosexual และ IVDU
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคเอดส์เนื่องจากเป็ น ARC เนื่องจาก Anti HIV+VE มี Chronic
diarrhea มากกว่า 3 เดือน มี Weight loss ไม่มี Indicator disease อื่นทีบ่ อกว่าจะเป็ น Full
Blown AIDS
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
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ผูร้ ายงาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภออํานาจเจริญ
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสนานิคม
โครงการศึกษาและฝึ กอบรมในสาขาระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 97
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ  ปี อาชีพรับราชการ แต่งงานแล้วมีบุตร ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดสิงห์บุร ี
ประวัติการป่ วย
ปลายปี พ.ศ. 33 มีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา มีอาการอยูน่ านถึง  สัปดาห์
จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงห์บุร ี แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคเยือ้ หุม้ สมองอักเสบ ตรวจ
เลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน ได้สง่ มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศ
นราดูร รับไว้เป็ นผูป้ ว่ ยในวันที่  กุมภาพันธ์ 3 ด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นํ้ าหนักลด มีผ่นื ขึน้ ทัง้ ตัว ขาชาขณะรับการรักษา หลังจากรับไว้ใน
ั ๊ วใจ ให้ยากันชัก อาการไม่
โรงพยาบาลได้ 3 วัน มีอาการชักเกร็ง หยุดหายใจ ได้ทาํ การปมหั
ดีขน้ึ มีอาการเกร็งกระตุก ตาค้าง อ่อนเพลียมาก ไม่มแี รง เพ้อกระสับกระส่าย ปวดหลัง
และถึงแก่กรรมทีโ่ รงพยาบาล วันที่  มีนาคม 3
พฤติ กรรมเสี่ยง
ไม่มปี ระวัตติ ดิ ยาเสพติดชนิดเข้าเส้น ไม่เคยรับเลือด ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายมี
ประวัตเิ ทีย่ วหญิงบริการ ภรรยาตรวจเลือดแล้วพบการติดเชือ้ เอดส์ บุตรชาย  คน ถึงแก่
กรรมแล้วด้วยโรคปอดบวม ขณะอายุ  เดือน ซึง่ แพทย์โรงพยาบาลบําราศนราดูร วินิจฉัยว่า
เป็ นโรคเอดส์
สรุป

ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นเอดส์ เนื่องจากมีอาการทางสมอง ป่วยด้วยโรคเยือ้ หุม้ สมองอักเสบมี
ผลการตรวจเลือดพบการติดเชือ้ เอดส์ ทัง้ วิธเี บือ้ งต้นและยืนยัน พฤติกรรมเสีย่ งคือเพศสัมพันธ์
กับหญิงขายบริการ ขณะนี้ถงึ แก่กรรมแล้ว ภรรยาติดเชือ้ เอดส์ มีบุตรชาย  คน ถึงแก่กรรม
แล้วซึง่ เป็ นผูป้ ว่ ยโรคเอดส์รายที่ 
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แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลบําราศนราดูร
ผูร้ ายงาน
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์
รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 100
ประวัติทวไป
ั่
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 3 ปี โสด ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทีอ่ ยูจ่ งั หวัดนนทบุร ี
ประวัติการป่ วย
มีประวัติมกี ้อนเลือดที่คอโตมาได้ 
เดือน ผอมลง เป็ นไข้ เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลชลประทาน ตรวจพบเชือ้ เอดส์ จึง่ ส่งผูป้ ่วยเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบําราศ
นราดูร รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่  กุมภาพันธ์ 3 ด้วยอาการเป็ นไข้สงู ตอน
กลางคืน ไอ ผอม นํ้ าหนักลด พบก้อนที่คอโต ขณะที่อยู่โรงพยาบาลมีอาการชักนาน -
นาที ได้ยากันชัก มีอาการแพ้ยา ทําการตรวจชิน้ เนื้อทีต่ ่อมนํ้าเหลือง พบว่าเป็ นวัณโรคต่อม
นํ้าเหลืองผูป้ ว่ ยรับการรักษาอยูโ่ รงพยาบาลเป็ นเวลา  วัน จึงจําหน่ายกลับบ้านได้ ขณะนี้ยงั
มีชวี ติ อยู่
พฤติ กรรมเสี่ยง
ติดยาเสพติดมาเป็ นเวลา  ปี โดยชนิดฉีดเข้าเส้นและใช้เข็มร่วมกับเพือ่ น
สรุป

ผูป้ ว่ ยรายนี้เป็ นเอดส์เนื่องจากตรวจพบว่าเป็ นวัณโรคต่อมนํ้าเหลือง ผลการตรวจเลือด
ด้วยวิธี ELISA พบการติดเชือ้ เอดส์ พฤติกรรมเสีย่ งคือใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ขณะนี้ยงั มี
ชีวติ อยู่
แหล่งข้อมูล
จากบันทึกประวัตกิ ารรักษาของแพทย์
ผูร้ ายงาน
ฝา่ ยสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา
คณะทํางานติดตามสถานการณ์โรคเอดส์
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รายงานโดย
นางอรพรรณ แสงวรรณลอย
หมายเหตุ รายงานการสอบสวนผูป้ ่ วยโรคเอดส์ รายที่ 28, 31, 53, 98, 99
ไม่พบรายงานการสอบสวน
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