๒

ชี วิ ต ที่ มี เ อ ช ไ อ วี
สิ่ ง ที่ เ ร า รู ้ เ กี่ ย ว กั บ เ อ ช ไ อ วี แ ล ะ เ อ ด ส์ ใ น ปั จ จุ บั น

การพยาบาล และการ
บ�ำบัดเชือ้ เอชไอวี

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอชไอวี และเอดส์น้ ีรวบรวมโดย
การร่ วมมือกับนายอันเดอร์ส บลักซ์ฮูลต์ คลินิกเอชไอวี
(Venhälsan) โรงพยาบาลเซอร์ เดอร์ สตอกโฮล์ม

คนไข้เอดส์รายแรก ๆ พบในประเทศ
สวีเดนในช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๘๐
หลังจากนั้นมาการบ�ำบัดโรคนี้ดว้ ยการใช้
ยาก็กา้ วไปอย่างรวดเร็ ว แต่เราก็ยงั คงไม่
สามารถบ�ำบัดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดไป
ได้ แต่การควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ และ
การใช้ยาที่มีประสิ ทธิภาพ จะท�ำให้เรา
สามารถหยุดยั้งการติดเชื้อเพื่อลดการเสี่ ยง
ที่จะเป็ นโรคเอดส์ได้

• ๒๐๑๐

ชีวติ ทีม่ เี อชไอวี เป็ นชื่อเอกสารข้อมูลที่ผลิตออกแจกโดยเอชไอ
วีสวีเดน / สหพันธ์ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีแห่งชาติ (Hiv-Sverige /
riksförbundet för hivpositiva). ชีวติ ที่มีเอช
ไอวี เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการข้อมูลโครงการใหญ่โครงการ
หนึ่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู ้เกี่ยวกับการใช้ชีวติ เมื่อ
ได้รับเชื้อเอชไอวี คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้
การบ�ำบัด และวิธีการการป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี ได้ ที่
www.hiv-sverige.se ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวคุณสามารถ
สอบถามปั ญหาเกี่ยวกับเอชไอวี และเอดส์ได้ดว้ ย
เอชไอวีสวีเดน / สหพันธ์ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีแห่งชาติ
เป็ นองค์การแม่ที่ปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่เพื่อรักษาสิ ทธิ
ของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีในสังคม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.hiv-sverige.se หรื อโทรไปยังส�ำนักงานใหญ่
ในกรุ งสตอกโฮล์ม หมายเลข 08-714 54 10
ชีวติ ทีม่ เี อชไอวี จัดท�ำขึ้นโดยได้รับความสนับสนุนจาก
บริ ษทั โรช จ�ำกัด (Roche AB), บริ ษทั ไฟเซอร์ จ�ำกัด
(Pfizer AB) และบริ ษทั เอ็มเอสดี จ�ำกัด (MSD)

การควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี
ผลการทดสอบเอชไอวีที่เป็ นบวก เป็ นก้าว
แรกในการตรวจสอบว่าระบบภูมิคุม้ กัน
และร่ างกายส่ วนอื่นมีปฏิกริ ยาต่อการติดเชื้อ

• จ�ำนวนไวรัสในเลือด ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่าการติดเชื้อนั้นแอ็กทีฟแค่ไหน วิธีการ
วิเคราะห์ที่ใช้ คือการนับจ�ำนวนก็อปปี้ ขอ
งอาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็ นสารพันธุกรรมของไวรัส
ต่อเลือดหนึ่งมิลลิลติ ร ถ้าไวรัสมีจำ� นวนต�่ำ
กว่า ๒๐ ก๊อปปี้ /มล เราเรี ยกว่า “ไม่สามารถ
และปรกติแล้วภูมิคุม้ กันของร่ างกายจะมีความ
ตรวจค้นได้” ซึ่งหมายความว่าจ�ำนวนไวรัส
สามารถในการต้านทานการโจมตีของไวรัส
มีอยูต่ ่ำ� จนไม่สามารถตรวจวัดได้
ได้เป็ นเวลานาน ซึ่ งกว่าที่ไวรัสนี้จะไปท�ำลาย
จ�ำนวนไวรัสต�่ำ หมายความว่า ไวรัสได้ถกู กด
ภูมิคุม้ กันส่ วนใหญ่ได้กต็ อ้ งใช้เวลานาน
เอาไว้ และไม่สามารถทวีจำ� นวนได้ หากไวรัส
หลายปี หลังจากนั้นจึงจะมีผลท�ำให้เกิดการ
ติดเชื้อแบบฉวยโอกาสต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่นโรค มีจำ� นวนมากแสดงว่าระบบภูมิคุม้ กันก�ำลังถูก
ปอดอักเสบ โรคเชื้อรา และวัณโรค เป็ นต้น จู่โจม
แพทย์จะท�ำการเก็บตัวอย่างไปตรวจ

อย่างไร หลังจากนั้นก็จะท�ำการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อดูวา่ เมื่อไรจ�ำเป็ นที่จะต้อง
ใช้ยาต้าน เพื่อหยุดยั้งการเดินหน้าของไวรัส
การติดเชื้อเอชไอวีเป็ นกระบวนการที่ใช้เวลา
ยาวนาน

เพื่อติดตามดูวา่ เมื่อไรระบบภูมิคุม้ กันได้ถกู
ท�ำลายไปจนถึงขั้นที่จำ� เป็ นต้องเริ่ มใช้ยาต้าน
แล้ว ซึ่งโดยมากแล้วจะมีการตรวจเลือดอยู่
สองแบบอย่างสม�่ำเสมอเพื่อดูสิ่งต่อไปนี้
• จ�ำนวนของเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรี ยกว่า
เซลล์ช่วยเหลือ-ที หรื อ เซลล์ซีดี4 ซึ่งจะ
เป็ นตัวบ่งบอกถึงระบบภูมิคุม้ กันในขณะ
นั้นว่าเป็ นอย่างไร

เมือ่ ใดจึงจะใช้ ยาเข้ าบ�ำบัด
ถ้าการติดเชื้อเริ่ มแสดงอาการออกมาให้เห็น –
เช่นได้เกิดปัญหาเนื่องมาจากการติดเชื้อเพราะ
ภูมิคุม้ กันอ่อนแอลง – ให้เริ่ มใช้ยาบ�ำบัด
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการให้แพทย์ตรวจ
สอบอย่างสม�่ำเสมอก็คือ จะท�ำให้สามารถใช้
ยาบ�ำบัดเอชไอวีได้ก่อนที่การติดเชื้อจะเริ่ ม
แสดงอาการออกมา จ�ำนวนของเซลล์ซีดี4
(เซลล์ช่วยเหลือ-ที) จะเป็ นตัววัดที่สำ� คัญ
ตราบใดที่มีมากกว่า ๕๐๐ เซลล์ต่อเลือดหนึ่ง
ไมโครลิตร ความจ�ำเป็ นในการใช้ยาบ�ำบัด
เอชวีไอก็มีนอ้ ยมาก
ถ้ามีเป็ นจ�ำนวน ๓๕๐ เซลล์ หรื อต�่ำกว่านี้
ก็หมายความว่าภูมิคุม้ กันอ่อนแอ และจ�ำเป็ น
ต้องเริ่ มบ�ำบัดด้วยยาบ�ำบัดเอชไอวี

ถ้าอยูใ่ นระหว่างมีครรภ์ เราก็สามารถใช้ยา
ต้านเอชวีไอ เพื่อปกป้ องไม่ให้เด็กติดเชื้อได้
หากผูต้ ิดเชื้อมีอาการป่ วยที่รุนแรงตั้งแต่ระยะ
ไม่กี่สปั ดาห์นบั จากได้รับเชื้อมา หรื อที่เรี ยก
ว่า การติดเชื้อระยะเริ่ มแรก อาจจ�ำเป็ นต้องใช้
ยาต้านเอชไอวี

การบ�ำบัดแบบรวม คืออะไร
ยาบ�ำบัดเอชไอวีชนิดแรกเข้ามาสู่ สวีเดนเมื่อ
ปี ค.ศ.๑๙๘๗ ในปั จจุบนั ในตลาดสวีเดนมี
ยาบ�ำบัดเอชไอวีอยู่ ประมาณ ๒๐ ชนิด ใน
ห้ากลุ่ม การใช้ยาแบบผสมจะมีประสิ ทธิภาพ
มากกว่าการใช้ยาแต่ละชนิดแยกกัน นอกจาก
นั้นยังเป็ นการลดความเสี่ ยงที่เชื้อเอชไอวีจะ
ดื้อยา และต้านยาด้วย

กลุ่มยาบ�ำบัด มีชื่อดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

นูคลิโอไซด์ อนาล็อค (NRTI)
นัน-นูคลิโอไซด์ รี เวิส ทรานสคริ ปเทส อินฮิบิเตอร์

(NNRTI)

ยาต้านอินติเกรส (Integrase Inhibitor)
ยาต้านโปรตีเอส (Protease inhibitor)
ยาต้านไวรัสเข้าเซลล์ (Entry Inhibitor)

ยาผสม “ชุดแรก” ที่ใช้กนั เป็ นประจ�ำคือ การ
ใช้ยาสองชนิดจากกลุ่ม NRTI บวกกับยาหนึ่ง
ชนิดจากกลุ่ม NNRTI และยาผสมที่ใช้เริ่ ม
กันมากอีกชุดหนึ่งคือ ยาสองชนิดจาก NRTI
โดยใช้ร่วมกับยาหนึ่งชนิดจากกลุ่มยาต้าน
โปรตีเอส บางครั้งแพทย์และคนไข้จะร่ วม
กันทดลองใช้ยาเพื่อหาชุดผสมที่ส่งผลข้าง
เคียงน้อย และให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ส�ำหรับคนไข้ที่มีพฒั นาการดื้อยาบ�ำบัดเอช
ไอวี แพทย์จะพยายามจัดส่ วนผสมยาใหม่ๆ
ที่ไวรัสในร่ างกายของผูต้ ิดเชื้อยังไม่ได้สร้าง

พลังมาต้านทานฤทธิ์ยา แต่บางรายอาจต้องใช้
ยาห้าหรื อหกชนิดเพื่อที่จะท�ำให้การบ�ำบัดนั้น
ได้ผลดี การใช้ยาผสมที่บำ� บัดได้ผล จ�ำนวน
ไวรัสจะลดลง และภูมิคุม้ กันจะกลับดีข้ ึน ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับปกติ จ�ำนวนไวรัสที่
ลดลงท�ำให้ความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อให้ผอู ้ ื่น
ลดน้อยลงด้วย

สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (นูคลิโอไซด์)
หลักการท�ำงานคือ อันดับแรกยาจะไปจับกับ
เอนไซม์ของไวรัส แล้วหลังจากนั้นยาตัวนี้
จะสร้าง “ส่ วนประกอบปลอมแปลง” ในสาร
พันธุกรรมของไวรัส ท�ำให้ไวรัสไม่สามารถ
สร้างอนุภาคไวรัสใหม่ๆ ได้

ต้านโปรตีเอส (Proteas Inhibitor) ยากลุ่ม
นี้มีใช้ในสวีเดนมาตั้งแต่ ปี ๑๙๙๖ ยาเหล่านี้
จะไปปิ ดกั้นเอนไซม์โปรตีเอสที่มีอยูใ่ นเอช
ยาบ�ำบัดเอชไอวีแต่ ละกลุ่ม
ไอวี ซึ่งไวรัสจ�ำเป็ นต้องมีเอนไซม์ตวั นี้เพื่อที่
นูคลิโอไซด์ อนาล็อค (NRTI) จะรวมอยูใ่ น
จะสามารถผ่าโปรตีนใหญ่ ๆ ให้เล็กลงเพื่อใช้
การบ�ำบัดเอชไอวีแบบสู ตรรวมอยูเ่ กือบตลอด ในการสร้างอนุภาคของไวรัสใหม่ ๆ ได้ การ
เวลา ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ภายในเซลล์ที่ติด
ปิ ดกั้นไม่ให้เกิดการผ่าดังกล่าวได้กเ็ ท่ากับ
เชื้อเอชไอวี เหตุที่เรี ยกชื่อว่านูคลิโอไซด์ อนา เป็ นการป้ องกันไม่ให้ไวรัสนี้ทวีจำ� นวนขึ้นได้
ล็อค ก็เพราะมันเหมือนกับส่ วนประกอบของ

ยาบ�ำบัดเอชไอวีสำ� หรับคนส่ วนมากก็ยงั คง
ยาต้านอินติเกรส (Integrase Inhibitor)
เป็ นวิธีการบ�ำบัดที่ยงุ่ ยากอยู่ ผูป้ ่ วยจะต้องมี
ออกฤทธิ์โดยการขัดขวางไม่ให้เอชไอวี
สามารถรวมตัวกับดีเอ็นเอของเซลล์ที่ไวรัสจะ
แพร่ เชื้อเข้าไปได้
ยาต้านไวรัสเข้าเซลล์ (Entry Inhibitor) ยา
เหล่านี้จะขัดขวางไม่ให้ไวรัสนี้เข้าไปอยูใ่ น
เซลล์ของร่ างกาย ตัวยาเหล่านี้จะมีปฏิกริ ยาใน
ขั้นต้น ๆ ของวงจรชีวติ ของไวรัสนี้ มากกว่า
ตัวยาชนิดอื่น ๆ ยาตัวแรกของกลุ่มนี้คือตัว
ยาฟิ วชัน่ อินฮิบิเตอร์ ซึ่ งยาตัวนี้เวลาใช้ตอ้ ง
ใช้แบบฉี ดด้วยตัวเอง ยาต้านไวรัสเข้าเซลล์
ป้ องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปติดในเซลล์ตา่ ง ๆ
โดยการปิ ดกั้นไม่ให้โปรตีนที่เอชไอวีส่ง
ออกไปเพื่อเข้าไปอยูใ่ นเซลล์เจ้าบ้าน คือมี
การป้ องกันไม่ให้ไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านรวม
ตัว กลมกลืนเข้ากันได้ ที่ผา่ นมาจะใช้ยาต้าน
ไวรัสเข้าเซลล์กต็ ่อเมื่อได้มีการใช้ยาผสมเพื่อ
บ�ำบัดเอชไอวีแบบอื่นแล้ว เช่น เมื่อเกิดการ
ดื้อยา หรื อมีผลข้างเคียงเกิดขึ้น นอกจากนี้
แล้วยังมียาตัวอื่นๆ ในกลุ่มนี้ที่ขดั ขวางตัวรับ
ชนิดอื่น ๆ ที่ไวรัสใช้เพื่อแพร่ เชื้อไปยังเซลล์
อื่น ๆ ด้วย

การใช้ ยาบ�ำบัดเอชไอวี
บริ ษทั ยาทั้งหลายก�ำลังด�ำเนินการอยูต่ ลอด
เวลาในการพัฒนายาบ�ำบัดเอชไอวี ไม่ใช่
เพียงให้มีประสิ ทธิภาพมากกว่าเดิมเท่านั้น
แต่เพื่อให้ง่ายส�ำหรับการใช้และไม่ส่งผลเสี ย
ต่อร่ างกายมากเท่าเดิม แต่ในปัจจุบนั การใช้

ความรู ้อย่างพอเพียงเกี่ยวกับเอชไอวี เอดส์
และการบ�ำบัดเอชไอวี เพื่อที่จะเข้าใจถึงความ
ส�ำคัญของการดูแลการใช้ยา การเตรี ยมตัวให้
พร้อมเมื่อตอนที่คุณจะเริ่ มใช้ยาบ�ำบัดเอชไอ
วีถือเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญเป็ นอย่างยิง่ แรงดลใจ
ของคุณเองในการที่จะปฏิบตั ิตามค�ำสัง่ ของ
แพทย์เป็ นตัวก�ำหนดว่าการบ�ำบัดนั้นจะได้ผล
หรื อไม่ ส่ วนมากแล้ว ผลข้างเคียงจะลดน้อย
ลงหลังจากที่ได้ใช้ยาไปได้ระยะหนึ่ง และผล
ข้างเคียงบางอย่างก็อาจบรรเทาลงได้ดว้ ยการ
ใช้มาตรการที่แตกต่างกันไป การบ�ำบัดเอช
ไอวี อาจเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากเพราะจะต้องทาน
ยาหลายเม็ดทั้งเช้าและเย็น ในปั จจุบนั ได้มียา
หลายชนิดที่ใช้ทานเพียงวันละครั้ง สอบถาม
แพทย์ของคุณว่าจะสามารถท�ำให้การใช้ยา
ของคุณง่ายขึ้นได้หรื อไม่
ยาบ�ำบัดเอชไอวีส่วนหนึ่งอาจก่อให้เกิดผล
ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ถ้าในขณะเดียวกัน

ได้มีการใช้ยาอื่นบางชนิด หรื อยาสมุนไพร
บางชนิด คุณจะต้องแจ้งให้แพทย์ของคุณ
ทราบอยูต่ ลอดเวลาว่า คุณใช้ยาอื่น หรื อใช้
สมุนไพรอยู่ ผูต้ ิดเชื้อจ�ำเป็ นต้องทานยาให้
ตรงเวลาทุกวัน มิฉะนั้นจะเป็ นการเสี่ ยงที่
ความเข้มข้นของยาที่มีอยูใ่ นร่ างกายจะลด
ลง และเอชไอวีจะเริ่ มทวีจำ� นวนขึ้นและอาจ
พัฒนาการดื้อยาที่ใช้อยูไ่ ด้ ถ้าคุณลืมทานยา
เมื่อใด ก็ขอให้ทานยานั้นทันทีที่นึกขึ้นมาได้
ห้ามหยุดทานยาเอง ให้หารื อกับแพทย์แทนว่า
จะเปลี่ยนแปลงการใช้ยาบ�ำบัดได้หรื อไม่ อาจ
เป็ นไปได้วา่ คุณสามารถเปลี่ยนตัวยา หรื อท�ำ
อย่างอื่นเพื่อลดผลข้างเคียงได้ ถ้าคุณเลิกใช้
ยา จ�ำนวนไวรัสอาจทวีเพิ่มขึ้นได้ภายในเวลา
เพียงไม่กี่วนั และภูมิคุม้ กันก็จะแย่ลง บาง

ครั้งอาจสามารถหยุดการใช้ยาบ�ำบัดได้ชว่ั
ระยะหนึ่ง แต่ที่สำ� คัญก็คือจะต้องท�ำให้ถกู วิธี
และภายใต้การตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดย
การหารื อกับแพทย์

ผลข้ างเคียง ส่ วนใหญ่ สามารถ
ลดลงได้
ยาทุกชนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ ตาม
ความรู ้ที่เรามีอยูใ่ นปั จจุบนั การใช้ยาบ�ำบัด
เอชไอวี จะต้องใช้ไปตลอดชีวติ และผลข้าง
เคียงอาจสร้างความยุง่ ยากให้ได้ การลดผล
ข้างเคียงจึงมีความส�ำคัญต่อคุณภาพชีวติ ของผู ้
ติดเชื้อ และโอกาสในการบ�ำบัดจนครบขนาน

โดยทัว่ ไปแล้วการพัฒนายาใหม่ ๆ จะช่วย
ให้ผลข้างเคียงของยาจะลดน้อยลงไปเรื่ อย
ๆ ด้วย วิธีหนึ่งในการลดผลข้างเคียงอาจเป็ น
เรื่ องของการเปลี่ยนตัวยาเป็ นตัวยาอื่นที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน หรื อที่อยูใ่ นกลุ่มยากลุ่มอื่น
การที่ร่างกายจะมีปฏิกริ ยาต่อตัวยาอย่างไร
นั้นเป็ นเรื่ องของแต่ละคน เช่นคนหนึ่งอาจมี
ความอ่อนไหวต่อผลข้างเคียงที่เกิดจากยา เอ
ในขณะที่อีกคนหนึ่งนั้นไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น
จากการใช้ยาตัวเดียวกัน แต่จะเกิดผลข้างเคียง
เมื่อใช้ยาบี

เข้าไปแทนไขมันใต้ผวิ หนังที่สูญเสี ยไป การ
แก้ไขโดยการท�ำศัลยกรรมตบแต่งนี้ทางสภา
มณฑล (Landstinget) จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้
จ่ายให้ การสู ญเสี ยไขมันใต้ผวิ หนังที่ฝ่าเท้า
อาจท�ำให้เดินล�ำบาก ซึ่ งสามารถแก้ไขได้
ด้วยการใช้แผ่นรองที่ทำ� ขึ้นเป็ นพิเศษ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบการเผาผลาญของ
ร่ างกาย ก็เป็ นผลข้างเคียงชนิดหนึ่งของการใช้
ยาบ�ำบัดเอชไอวี ซึ่ งในระยะยาวจะมีผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพได้

ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับกระเพาะ และล�ำไส้น้ นั เป็ น
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบ�ำบัดเอชไอวีที่เกิด
ขึ้นบ่อย อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ เบื่อ
อาหาร และท้องเสี ย ปั ญหาเหล่านี้ส่วนมาก
จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง คุณอาจ
ทดลองด้วยการเปลี่ยนอาหารที่ทาน และรอดู
ว่ามันช่วยได้หรื อไม่ ขอให้สอบถามและขอ
ค�ำแนะน�ำจากนักโภชนาการ นอกจากนี้ยงั มี
ยารักษาอาการท้องเสี ย และคลื่นไส้ดว้ ย
การเปลี่ยนแปลงการกระจายไขมันในร่ างกาย
ก็เป็ นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้รูปร่ าง
หน้าตาของคุณเปลี่ยนไป และอาจมีผลกระ
ทบทางด้านจิตใจได้ คุณจะสูญเสี ยไขมันที่อยู่
ใต้ผวิ หนัง โดยเฉพาะที่ใบหน้า ที่ท่อนแขน
และที่ท่อนขา รอบ ๆ สะโพก และใต้ฝ่าเท้า
ไขมันจะไปรวมตัวอยูท่ ี่หน้าท้องแทน ถ้า
ใบหน้าที่ผอมลงได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพ
จิต ก็อาจมีทางรักษาได้ โดยการฉี ดสารที่จะ

ผลกระทบที่มีต่อไขมันในเลือด และการ
เปลี่ยนแปลงของน�้ำตาลในร่ างกาย อาจท�ำให้
เสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือก และโรคเบาหวาน การออกก�ำลังกาย
เป็ นประจ�ำ เลิกบุหรี่ การทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และลดน�้ำหนักถ้าจ�ำเป็ น ก็สามารถ
ที่จะไปลดโอกาสเสี่ ยงดังกล่าวลงได้ ทั้งนี้
เรื่ องผลกระทบที่มีต่อไขมันในเลือดแพทย์จะ
มียาเฉพาะที่จะใช้บำ� บัดผลกระทบดังกล่าวได้

การแพ้ยาอาจจะแสดงออกโดยการมีผนื่ ขึ้น มี มีไวรัสเชื้อสายใหม่ ๆ ที่มีแรงต้านทานยาที่ใช้
ไข้ หรื อมีอาการ “ปวดตามเนื้อตามตัว” หาก บ�ำบัดอยูใ่ นปั จจุบนั เกิดขึ้นอยูเ่ รื่ อย ๆ การวิจยั
คุณสงสัยว่าคุณแพ้ยาให้ติดต่อแพทย์โดยทันที เรื่ องวัคซีนต่อต้านเอชไอวี ก็มีความส�ำคัญเป็ น
อย่างมากส�ำหรับอนาคต ปั จจุบนั ก�ำลังมีการ
ค้นคว้าเรื่ องวัคซี นที่ใช้ฉีดให้กบั ผูท้ ี่ได้รับเชื้อ
อนาคต
เอชไอวีมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้
การวิจยั ทางด้านที่เกี่ยวกับยาบ�ำบัดเอชไอวีได้ กับภูมิคุม้ กัน และเพื่อให้ภมู ิคุม้ กันท�ำหน้าที่
ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นนักวิจยั ยังได้พยายาม
เป็ นไปอย่างเข้มข้น บริ ษทั ยาต่าง ๆ ก�ำลัง
ปฏิบตั ิการเพื่อหาตัวยาใหม่ ๆ ที่ดีกว่ากลุ่มตัว พัฒนาวัคซีนที่สามารถป้ องกันการติดเชื้อเอช
ยาที่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั การจัดหายาที่ง่ายต่อ ไอวี ในลักษณะเดียวกันกับที่ในประเทศ
การใช้ และที่ให้ผลข้างเคียงน้อยกว่าเดิมนั้นมี สวีเดนฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคโปลิโอ และโรค
คอตีบ อยูใ่ นขณะนี้ ณ ปั จจุบนั การวิจยั ส่ วนนี้
ความหมายมากส�ำหรับคุณภาพชีวติ ของผูท้ ี่
ยังไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากนัก แต่ใน
ติดเชื้อเอชไอวี
ระยะยาวก็ยงั มีความหวังว่า สักวันหนึ่งเราจะ
แนวทางของการวิจยั อีกแนวหนึ่งก็คือ
สามารถหยุดยั้งโรคระบาดเอชไอวีที่ระบาด
พยายามค้นหาวิธีโจมตีไวรัสวิธีใหม่ เรื่ องนี้
ไปทัว่ โลกได้
เป็ นเรื่ องส�ำคัญ อย่างน้อยก็เมื่อค�ำนึงถึงเรื่ องที่
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