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- ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี
3. คาจากัดความ (Definition)
หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์หรือ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
หมายถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม RND retrovirus ชื่อ human immunodeficiency
virus (HIV) มีสองสายพันธ์สาคัญ คือ HIV-1 และ HIV-2 โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ระบาดทั่วโลก
เกิดจาก HIV-1
รูปแบบการติดต่อคล้ายกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus) โดยผ่านทางการมี
เพศสัมพันธ์เป็นหลัก และสามารถติดต่อผ่านทางเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์เลือดที่มีเชื้อปนเปื้อน หรือ
ติดต่อผ่านจากมารดาไปยังทารก โดยการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก มี 3 ทาง ดังนี้
1) ทางรก (transplacental transmission)
2) ขณะคลอด โดยการกลืนเลือดหรือสัมผัสสารคัดหลั่งต่าง ๆ
3) ทางน้านมมารดา พบร้อยละ 30-40
องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางในการให้ยาต้านไวรัสสาหรับหญิงตั้งครรภ์ดังนี้
1. กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัส ได้แก่ มีการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมี
ภาวะที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ เอชไอวี หรือมีระดับเม็ดเลือดขาว CD4 ต่ากว่า 350 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิลลิเมตร ควรได้รับยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกันหรือ HAART ( highly active antiretroviral
therapy ) เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้
2. กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ยังไม่มีข้อบ่งชี้ดังกล่าว แนะนาให้เริ่มยาต้านไวรัสเมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่
14 สัปดาห์ขึ้นไปและให้หยุดยาได้หลังคลอด ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าการให้ยา HAART สามารถลด
การติดเชื้อเอชไอวี ในทารกได้ดีกว่าการใช้ยาต้านไวรัสเพียงสองตัวหรือตัวเดียว
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- ชุดอุปกรณ์ทาคลอด และชุดป้องกัน เช่น แว่นตา, ร้องเท้าบูท, เสื้อกาวน์, เอี๊ยมผ้ายางกันเปื้อน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 ประเมินมารดาแรกรับโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจคัดกรองมารดาเพื่อแยก
กลุ่มมารดาเป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูงตามแนวทาง (ภาคผนวก1) โดยใช้ผังขั้นตอนการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เอช ไอ วี (ภาคผนวก2)
5.2 แนบแบบฟอร์มการรับยา ARV (ภาคผนวก3) และการติดตามซึ่งส่งจากแผนกฝากครรภ์
กรณีเข้าโครงการรับยาที่ รพ.มหาสารคาม ส่วนกรณีรับยาจากที่อื่นให้นาแบบฟอร์มที่เตรียมไว้สาหรับ
รายใหม่มาแนบในเวชระเบียนเพื่อดูประวัติการรักษาและลงบันทึกการับยาขณะรอคลอดเพื่อส่งต่อไป
แผนกหลังคลอด
5.3 ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวและอธิบายแผนการรักษาให้มารดาทราบและเปิดโอกาสให้
มารดาซักถาม เพื่อให้มารดาไม่เกิดความวิตกกังวลว่าจะได้รับการรักษาเหมือนมารดาอื่นเนื่องจากโรค
ที่เป็น หรือวิตกกังวลว่าจะได้รับการเปิดเผยความลับต่อครอบครัว
5.4 ไม่จาเป็นต้องแยกมารดาติดเชื้อ เอช ไอ วี ออกจากมารดาอื่นแต่ต้องให้การพยาบาลใน
ระยะรอคลอดตามหลักสากล (universal precaution; UP) อย่างเคร่งครัด
5.5 ระยะรอคลอด
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1) หากมีการเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดหรือมีการเจ็บครรภ์เตือนที่ไม่คลอด ดูแลให้มารดาได้รับ
ยาเดิมตามเวลาที่กาหนด
2) หากเจ็บครรภ์จริงดูแลให้ได้รับยาเดิมตามเวลาที่กาหนดร่วมกับได้รับยา AZT 300 mg
รับประทานทุก 3 ชั่วโมงจนคลอด หรือ 600 mg ครั้งเดียวหากคาดว่าจะคลอดภายใน 2 ชั่วโมง(กรณี
มารดาเสี่ยงทั่วไป)
3) กรณีเสี่ยงสูงและคาดว่าไม่น่าจะคลอดในสองชั่วโมง(กรณีเสี่ยงสูง) ดูแลให้ยา AZT 300
รับประทานทุก 3 ชั่วโมง จนคลอดร่วมกับ NVP 200 mg oral SD
4) กรณีมารดาผ่าตัดคลอด
4.1) หากเป็นการเตรียมผ่าตัดฉุกเฉินให้ AZT 600 mg oral SD หากไม่ได้รับการผ่าตัด
ใน 4 ชม. ดูแลให้ยา AZT 300 mg รับประทานซ้า และให้ทุก 3 ชม.จนกว่าจะได้รับการผ่าตัด
4.2) หากเป็นการผ่าตัดที่มีการเตรียมล่วงหน้าดูแลให้ได้รับยาเดิม ร่วมกับ AZT 300
mg รับประทาน ทุก 3 ชม. จนครบอย่างน้อย 12 ชม.ก่อนผ่าตัดคลอด
5.6 ระยะรอคลอด
1) หากมารดามีภาวะน้าคร่าแตกก่อนกาหนดและยังไม่คลอดใน 4 ชม. ให้รายงานแพทย์
เพื่อพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้มากถึง 5 เท่า
2) ควรจัดให้มารดาคลอดในเตียงคลอดที่เตรียมไว้
3) ผู้ทาคลอดสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ครบ
4) ตัดแผลฝีเย็บเมื่อจาเป็นและตัดในเวลาที่เหมาะสม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ทารกสัมผัส
เลือดแม่
5.7 หากมีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้สูติศาสตร์หัตถการในการช่วยคลอด จะต้องระมัดระวังเกิดการ
บาดเจ็บต่อทารกน้อยที่สุด
5.8 การดูแลทารก
1) ดูดเสมหะทารกด้วยความระมัดระวังโดยหลักเลี่ยงไม่ให้เกิดการระคายเคือง โดยใช้
ลูกสูบยางแดงเท่านั้น
2) ดูแลทารกตามาตรฐานการดูแลทารกแรกเกิดทั่วไปโดย เช็ดเลือดและสารคัดหลั่งออก
จากตัวทารกทันที
3) ดูดเสมหะทารกด้วยความระมัดระวังโดยหลักเลี่ยงไม่ให้เกิดการระคายเคือง โดยใช้
ลูกสูบยางแดงเท่านั้น
4) ให้วิตามิน K แล ะHBV แก่ทารกเหมือนทารกแรกเกิดทั่วไป
5) สามารถวางทารกบนอกแม่เพื่อได้สัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อได้ แต่ห้ามอมหัวนม และงด
นมแม่โดยเด็ดขาด ดูแลให้ได้รับนมผสมแทนนมแม่
6) ดูแลให้ทารกได้รับยาต้านไวรัสตามประเภทเสี่ยงทั่วไปหรือเสี่ยงสูงโดยใช้ Standing
Oder ของ รพ.มหาสารคาม (ภาคผนวก4) โดยเริ่มยาให้เร็วที่สุดภายใน 1 ชม. หลังเกิด และหากมี
การอาเจียนภายใน 30 นาทีหลังให้ยาควรป้อนยาใหม่ในปริมาณเท่าเดิม
7) การนับเวลาให้ยาทารกควรจัดให้ตรงหรือใกล้เคียงกับเวลาให้ยามารดาเพื่อป้องกันการ
ลืมป้อนยาลูกเมื่อจาหน่ายกลับบ้าน เช่น 19.00 น. หรือ 20.00 น. เป็นต้น และเพื่อป้องกันการนับ

หน้า
3/5

เรื่อง : การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ทตี่ ิดเชื้อเอชไอวี
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่เอกสาร

วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่

MKH-PR-MSC-001 4 มิ.ย.2562

-

เวลาผิดพลาดจากเวลาเริ่มให้ยาครั้งแรกควรใช้วงล้อให้ยาประกอบ โดยเฉพาะกรณีที่ทารกได้รับยา
หลายตัว(ภาคผนวก5)
8) ประสานเภสัชกร เพื่อมาให้คาแนะนาแก่มารดาเกี่ยวกับการรับประทานยาก่อนกลับบ้าน
5.9 ประสานหอผู้ป่วยที่ดูแลหลังคลอด เพื่อส่งต่อข้อมูลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
5.10 เก็บสถิติรายงานมารดาติดเชื้อ เอช ไอ วี และติดตามผลตรวจ PCR ของทารกตามเวลา
และบันทึกโปรแกรม PHIMS(Perinatal HIV Intervention Monitoring System) เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและติดตามสถานการณ์การติดเชื้อประจาเดือน
5.11 บันทึกการประเมินอาการ ปัญหา ความต้องการ และวินิจฉัยทางการพยาบาล เป็น
รายบุคคล (Individual case) ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
-
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แนวทางการดาเนินงานป้องการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อ เอชไอวี ในประเทศไทย พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561.
จาก. เว็บไซต์ https://apps.hpc.go.th/dl/web/upFile/2018/09-50078. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบฟอร์มการส่งต่อข้อมูล
เอกสารแนบท้ายที่ 2 แบบประเมินภาวะเสี่ยงของเด็ก
เอกสารแนบท้ายที่ 3 แบบบันทึกการได้รับยาของมารดาและทารก
เอกสารแนบท้ายที่ 4 แนวทางการดาเนินงานป้องการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนว
ทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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เอกสารแนบท้ายที่ 5 Flow ขั้นตอนการค้นหา HIV, STIs ในหอผู้ป่วยใน

-
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