บริบท maternal HIV

จากข้อมูลสถิติ ปี พ.ศ.2558-2562 พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV มาฝากครรภ์คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาล จานวน(ราย) 6, 5, 4, 1 และ3 รายตามลาดับ
พบมีมารดาตั้งครรภ์ซ้า 4, 2, 3, 1 และ 2 ราย มารดาที่มีค่าไวรัส (Viral load ) ทีอ่ ายุครรภ์ 34 สัปดาห์ < 50 copies/ml จานวน 3, 2, 2, 0 และ 0ราย จากข้อมูล
ดังกล่าว พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV มาฝากครรภ์ช้า และไม่มาตามนัด ทาให้รับยาต้านไวรัสไม่สม่าเสมอ นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ์ไม่ตระหนักถึงความสาคัญการกิน
ยาต้านไวรัส HIV เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ลูก และจานวนการติดเชื้อซ้ายังไม่ลด จึงเป็นปัญหาที่ต้องนามาทบทวนเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
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Drivers
Early detection

ลดอัตราการติ ดเชื้อ
HIV ในหญิ งตัง้ ครรภ์

Prevention

สู่ทารก

KPI: อัตราการตัง้ ครรภ์ซ้า
: อัตราการฝากครรภ์
:อัตราทารกติดเชือ้ HIV
จากมารดา

Treatment

1. ฝากครรภ์คุณภาพ
2.คัดแยกกลุม่ เสีย่ ง
3. ฝากครรภ์คู่

1. ใช้ยาต้าน HIV
2. การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง
3. การคลอดทีป่ ลอดภัย
4. การป้ องกันการตัง้ ครรภ์ซ้า
1.มีแนวทางดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้
HIV
2.การเลือกใช้ยา HIV ตามความ
เหมาะสมของแต่ละคน
3.การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์โดยครอบครัว
มีสว่ นร่วม

- ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้
- ฝากครรภ์คู่ เจาะเลือดประเมินความเสีย่ งทัง้ สามีและภรรยา
- การนัดฝากครรภ์แบบครรภ์เสีย่ ง
- การใช้ยาต้านไวรัสทันทีเมื่อทราบว่ามีการติดเชือ้ HIV
- การติดตาม case ฝากครรภ์ผดิ นัด
- พิจารณาการคลอดโดยพิจารณาจาก Viral loadที่ GA34Wk
- ลดภาวะเสีย่ ง งดทาหัตถการ เช่น ห้ามเจาะถุงน้า
- การวางแผนครอบครัวหลังคลอดแนะนาการทาหมันทุกราย
- การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการติดเชือ้ HIV การดูแลตนเองและป้ องกัน
โรคแทรกซ้อน
-การใช้ยา ARV ทันทีทต่ี รวจพบหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ HIV โดย
เลือกสูตรยาทีเ่ หมาะสม
-เฝ้ าระวัง ติดตาม และเจาะเลือด VL CO4 ตามแนวทาง
-การใช้ยาเมื่อสูร่ ะยะคลอดโดยการให้ยา AZT
-การ counselling คู่สามี มีสว่ นร่วมในการดูแลเลีย้ งดูบุตร

Flow chart maternal HIV
ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ทุกรายได้ Pre-counseling

Positive
Post-counselling

Negative
ANC ปกติ

เจาะAnti HIVซ้าที่ GA32-34 wk
หรือห่างจากครัง้ แรก 3 เดือน

-นัด ANC ใน High risk clinic
-consult อายุรกรรม เริม่ ยาต้านไวรัส (ARV)
-เจาะ CD4,Viral load
นัด 1เดือน ติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการกินยา
ARV (Hct ,Liver function test, Bun:cr )
เจาะ Viral load ทีG่ A 34 wk
Viral load >1000
ผ่าตัดคลอด

Viral load<1000
คลอดทางช่องคลอด(NL)ให้ AST q- 3 hr.
เมื่อเข้าสูร่ ะยะคลอดจนกระทังคลอด
่

แนะนาทาหมันทุกราย กุมารแพทย์ดแู ลทารกหลังคลอด นัดพบอายุรแพทย์ดแู ลต่อเนื่อง

การจัดการกระบวนการ Process management
กระบวนการ

ข้อกาหนดกระบวนการ

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

Ascess

-ฝากครรภ์คุณภาพ
-คัดแยกกลุ่มเสีย่ ง
-ฝากครรภ์คู่

อัตราฝากครรภ์คุณภาพของผูต้ ดิ เชือ้ ก่อน 12
สัปดาห์

-ฝากครรภ์ก่อน12 สัปดาห์ และจานวน 5 ครัง้
-ฝากครรภ์คู่ เจาะเลือดประเมินความเสีย่ งทัง้ สามี ภรรยา
-การนัดฝากครรภ์แบบครรภ์เสีย่ ง

Prevention

-.ใช้ยาต้านไวรัส HIV
-การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง
-การคลอดทีป่ ลอดภัย
-การป้ องกันการตัง้ ครรภ์ซ้า

อัตราตัง้ ครรภ์ซ้า

-การใช้ยาต้านไวรัสทันทีเมื่อตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ HIV
-การติดตามCaseฝากครรภ์ผดิ นัด
-พิจารณาการคลอดโดยดูจาก Viral load ที่ GA34 สัปดาห์
-ลดภาวะเสีย่ ง งดทาหัตถการ เช่น ห้ามเจาะถุงน้า
-การวางแผนครอบครัว แนะนาทาหมันทุกราย
-การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการติดเชือ้ HIV การดูแลตนเองและป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

Treatment

-แนวทางการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ตดิ เชือ้ HIV
-การเลือกใช้ยาHIV ตามความเหมาะสมของ
แต่ละคน
-การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์โดยครอบครัวมีสว่ น
ร่วม

อัตราฝากครรภ์คู่

-การใช้ยา ARV ทันทีทต่ี รวจพบการติดเชือ้ HIV โดยเลือกสูตรยาที่
เหมาะสม
-เฝ้ าระวัง ติดตาม และเจาะเลือด VL, CD4 ตามแนวทาง
-การใช้ยาเมื่อสูร่ ะยะคลอด โดยการให้ยา AZT
-การ Counselling คู่สามีมสี ว่ นร่วมในการดูแลเลีย้ งดูบุตร

ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผา่ นมา
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูล ปี พ.ศ.2558-2560 ยังคงพบหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี กี ารติดเชือ้ HIV และพบการตัง้ ครรภ์ซ้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี กี ารติดเชือ้ HIV ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญในการกินยาต้านไวรัส ( ARV ) เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ จากแม่สลู่ กู และมีการฝากครรภ์ชา้ ทาให้อตั ราของ viral load ยังคงมากกว่า 50 copies/ml นอกจากนี้อตั ราการ
ตัง้ ครรภ์ซ้าสูงเกินเกณฑ์ พบว่าเกิดจากการมีสามีใหม่ ย้ายถิน่ ฐาน และปกปิ ดข้อมูลการติดเชือ้ HIV ต่อสามี ไม่มาฝากครรภ์ค่สู ามี ดังนัน้ งานฝากครรภ์โรงพยาบาลปากพนังจึงจัด
รณรงค์ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์ค่สู ามี โดยการจัดทาป้ ายรณรงค์ตดิ ใน รพ.สต. และช่วยกันประชาสัมพันธ์ จัดทาแนวทางการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ HIVร่วมกับอายุรแพทย์และ
กุมารแพทย์ เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ จากมารดาสูล่ กู นาเคสมาทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

