แนวทางการใชยาตานไวรัสเอดส
สูตรยาที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับในปจจุบัน เปนการใหยาตานไวรัสเอดสรวมกันอยาง
นอย 3 ชนิด
แมผูปวยจะไดรับยาตานไวรัสเอดส 3 ชนิด

ก็ยังพบวารอยละ 65-70 ยังตรวจ

สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสเอดสได ระยะหลังๆ ผูเชี่ยวชาญบางทานแนะนําใหใชยาตาน
ไวรัสเอดส 4 ชนิด ในผูปวยที่ตรวจพบ HIV viral load มากกวา 1 แสน copies/
มิลลิลิตร
การใชยาตานไวรัสเอดสกลุมออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอารที
(dual NRTI) เปนสูตรยาที่ไมแนะนํา
และเกิดขึ้นเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ

ชนิดนิวคลีโอไทด 2 ชนิด

เนื่องจากประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อไวรัสต่ํา

เทานั้น

การใชยาตานไวรัสเอดสเพียงชนิดเดียว (monotherapy) มีที่ใชเฉพาะในการปองกันการติด
เชื้อจากแมสูทารกในครรภเทานั้น
ผูปวยโรคเอดสในประเทศไทยสวนใหญมักจะมาพบแพทยเมื่อมีอาการ

มากแลว

โดยอยูในระยะมีอาการ หรือมีการติดเชื้อฉวยโอกาสแลว ทําใหการ ใชยาตานไวรัสเอดส
ยุงยากขึ้น เนื่องจากผลขางเคียงตอยาตานไวรัสเอดสเพิ่มสูงขึ้น

และอาจเกิดปฏิกิริยา

ระหวางยาทีใ่ ชรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสกับยาตานไวรัสเอดส

โดยเฉพาะยาริแฟมบิซิน

(rifampicin) ที่ใชรักษาวัณโรค ความสําเร็จในการรักษาผูปวย ขึ้นอยูกับการรับประทาน
ยาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตามผลดวยวิธีตรวจทางหองปฏิบัติการที่ดี

การเตรียมความพอรับยาตานไวรัสเอชไอวี
ทําอยางไรจึงพรอมกินยาตานไวรัสเอชไอวี
1. ประเมินใจตัวเองวาพรอมหรือยังที่จะเปดเผยตัวตอเจาหนาที่ และพรอมกิน
ยาอยางตอเนื่องทุกวันและตลอดไป
2. ประเมินความพรอมดานการเงิน และคาใชจายในการรับยา
3. หาความรูเรื่องการรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี ที่จะกิน รูสูตรยา
รูคุณโทษในการกิน

ยาระยะยาว

รูอาการขางเคียง

(รูวาเมื่อกินยาตัวนั้นแลว ควรหลีกเลี่ยง อาหาร

ประเภทใดที่จะไปลดฤทธิ์ยา หรือไปเพิ่มฤทธิ์ยา หรือถาจะกินสมุนไพรควรคูไปดวย ควร
หลีกเลี่ยงสมุนไพรตัวใดหรือวิตามินตัวใดที่ไมควรกินพรอมกับการกินยาตานไวรัส)
4. วางแผนการดําเนินชีวิตและเตรียมรับอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวจากการกินยา

หัวใจสําคัญของการรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี (ของเกา ยาตานไวรัสเอดส)
1. เลือกสูตรยาอยางถูกตองและเหมาะสม
ขึ้นอยูกับสภาพรางกาย

ซึ่งแตละคนมีความเหมาะสม แตกตางกัน

การยอมรับไดในการกินยา และการตัดสินใจของแพทย ทั้งนี้

ตองใหขอมูลประวัติการรักษาในอดีต เพราะจะเปนประโยชนตอผูปวยในการปองกันการ
ดื้อยา

และเปนประโยชนในการเลือกสูตรยาใหเหมาะสม

อีกทั้งตองปรับเวลา

การกินยาใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจําวัน
2. ทําความเขาใจขั้นตอนการกินยาเปนอยางดี
3. มีวินัยในการกินยาตรงเวลา

กินเวลาไหนตามสะดวกแตตองเปนเวลาเดียวกันทุกวัน

ระยะหางระหวางยาแตละมื้อตองแมนยําและเหมือนกันทุกวัน

เพื่อไมเปดโอกาสใหเชื้อ

พัฒนาตนเองมาดื้อยาได และสามารถควบคุมเชื้อเอชไอวีไดตลอดเวลา

เพราะระดับ

ยาในเลือดคงที่เทากันตลอดทุกวันเวลา
4. ยากอนอาหารตองกินตอนทองวาง และกินกอนอาหารอยางนอยครึ่งชั่วโมง
5. ยาหลังอาหารตองกินหลังจากที่มีอาหารกระเพาะอาหาร

เพราะจะทําใหยาถูกดูดซึมได

ดีและปองกันการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร
6. ยากอนนอนมักเปนยาที่มีผลทําใหงวงนอน

หรือเวียนศีรษะ

7. การกินยาตองมีการดูแลรางกายอยางตอเนื่อง

มึนงงตองกินกอนนอน

ตั้งแตเริ่มตนรักษาไปตลอดการรักษา

เพราะยาไมไดทําใหเชื้อไวรัสหมดจากรางกาย แตชวยยับยั้งไมใหเชื้อเพิ่มจํานวนขึ้น จึง
ตองกินยาเพื่อควบคุมเชื้อตลอดไป
ระยะยาว

ยาอาจมีผลกระทบตอรางกายทั้งในระยะสั้นและ

จึงตองมีการติดตามผลการรักษาอยางใกลชิดและตอเนื่อง

ขอควรระวังในการใชยา
การใชยาไมถูกตอง เชน การใชยาที่ไมสามารถลดปริมาณไวรัสไดดีพอ เปนสาเหตุ
ทําใหไวรัสดื้อยา

(drug resistant variant)

และไวรัสที่ดื้อยาเหลานี้จะเปนสาเหตุ

สําคัญ ที่ทําใหการรักษาดวยยาตานไวรัสในเวลาตอมาลมเหลว

และจะลมเหลวมากขึ้น

เรื่อย ๆ ในการรักษาครั้งตอๆ มา ดวยเหตุผลนี้แพทยผูดูแลรักษาทุกคนควรเขาใจ
ตระหนักถึงปญหานี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นใหนอยที่สุด

และ

เพราะปญหานี้มี

ความสําคัญมากกวาการรักษา เนื่องจากเมื่อไวรัสดื้อยาขึ้นมาแลว การรักษาตอมาจะประสบ
ความสําเร็จไดยากมาก
indueing variant HIV

และที่นาเปนหวงก็คือ

การเกิด

T-cell tropie syneytium-

ซึง่ เปนสายพันธุดื้อยาที่มีความรุนแรง

และจะทําใหระดับ

ภูมิคุมกัน CD4 ลดลงอยางรวดเร็ว การดําเนินของโรคเร็วขึ้น และเสียชีวิตเร็วกวาสายพันธุ
อื่น

insufficient antiviral poteney

ความจริงของยารักษาโรคเอดส
ปจจุบันเปนไปไมไดเลยสําหรับการรักษาผูติดเชื้อ โดยการใชยาตานไวรัสแตเพียง
อยางเดียว เพราะยาตานไวรัสมี

ทั้งขอดีและขอเสียอยูในตัวของมัน

1. ขอดี โดยการใชสูตรยา HAART เปนการใชยา 3 ตัวขึ้นไป คนไขที่ไดรับยา
สูตรนี้ภายในระยะเวลา 4-6 เดือนเชื้อไวรัสจะลดลงจนไมสามารถตรวจพบ
ได สงผลใหภูมิคุมกัน CD4 เกิดการเพิ่มขึ้น
2. ขอเสีย คือ อาจจะก็ใหเกิดภาวะผิดปกติ รวมทั้งกลุมอาการ ( Syndrom )
ที่สืบเนื่องจากการใชยาตานไวรัส เชน ตับอักเสบ ,ไขมันในเสนเลือดสูง ,
เปนเบาหวาน,โรคไต ปลายประสาทอักเสบ, มีอาการปวดเมือ
่ ยตามขอตาม
ตัว, มีผื่นขึ้นตามตัว เกิดภาวะไขมันเคลื่อนยาย , แกมตอบ , แขนขาลีบ ,
พุงโต

ดวยเหตุผลนี้แนวคิดในการรักษา
เปลี่ยนไป

โดยการใชยาตานไวรัสแตเพียงอยางเดียวได

แพทยผูเชี่ยวชาญจะใชวิธีรักษาที่สมบูรณแบบ 2 ทางที่เรียกวา

Complementary treatment หมายถึงการรักษา
กับแพทยทางเลือก

Alternative medicine

ระหวางแพทยแผนปจจุบัน ควบคูไป

โดยมี

หลักการดังตอไปนี้
1. จะใชยาตานไวรัสเพื่อลดจํานวนเชื้อไวรัส จนไมสามารถ ตรวจพบได
( ปริมาณไวรัสต่ํากวา 50 หรือ 20 ตัว ตอ ลบ.มม.)
2. จะใชวิธีปองกันขอเสียของยาตานไวรัส โดยการซอมสรางรางกายโดยใชวิธีที่เรียกกันวา
แพทยทางเลือก

(Alternative medicine)

เชนการใชยาสมุนไพรแบบสกัดที่มี

ขอมูลทางวิทยาศาสตรเชื่อไดวา มีฤทธิ์ในการปกปองซอมสรางรางกาย เชน ปกปองตับ
โดยการใช สมุนไพรเห็ดหลินจือ,ชะเอมเทศ, ลูกใตใบ, ฟาทะลายโจร, มะระขี้นกก็ยังมี
ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดไดอีกดวย การใชวิตามิน C วิตามิน B6 วิตามินรวมเกลื่อแร การ
ใชน้ํามันปลาในกลุมโอเมกา 3

ปองกันไขมันในเสนเลือดสูง

เสริมสรางกลามเนื้อ การใชผลิตภัณฑ
แลวแตจะชวยใหอาการของผูปวยดีขึ้น
ตานไวรัส

การออกกําลังกาย

เสริมอาหารบางชนิดชวยดวย

สิ่งเหลานี้ลวน

สามารถชวยปกปองผลขางเคียง ที่เกิดจากยา

และตองคอยเฝาระวังเจาะเลือดตรวจตับ ตรวจไต ตรวจไขมันในเสนเลือด

ตรวจน้ําตาลใน

เลือดทุก 3 เดือน

หรือเจาะเลือดตรวจทันที

ผลขางเคียงที่สืบเนื่องมาจากการใชยาตานไวรัส

ที่สงสัยวาอาจจะมี

ยังมีขอที่ตองควรระวังอีกมากมาย

ไมวาเรื่องสมุนไพร บางตัวที่ไม สามารถ รับประทานติดตอกันไดนาน เชน ฟาทะลาโจร
ถารับประทานติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหความดันในเลือดต่ําได เปนตน

