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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
2. คําจํากัดความ
2.1 บุคลากรทางการแพทย หมายถึง บุคลากรใด ๆ ที่ทํางานในหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงพยาบาลซึ่งมี
โอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนที่กอใหเกิดการติดเชื้อซึ่งมีความหมายรวมถึงเลือดและสารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้ํา
อสุจิ สารคัดหลั่งในชองคลอด เนื้อเยื่อ น้ําไขสันหลัง น้ําไขขอ น้ําในชองปอด เปนตน
2.2 การสัมผัสจากการทํางาน (occupational exposures) หมายถึง การสัมผัสที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวี ไดแก
2.2.1 การไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (percutaneous injury) ไดแก ถูกเข็มตํา ถูกมีดบาด เปนตน
2.2.2 การสัมผัสเยื่อบุ (contact of mucous membrane) ไดแก เลือดกระเซ็นเขาตา ปาก
เปนตน
2.2.3 การสัมผัสผิวหนังที่ไมปกติ (contact of non-intact skin) ไดแก การสัมผัสกับผิวหนังที่มี
บาดแผลหรือผิวหนังที่มีผื่นแพ ผิวหนังอักเสบ (dermatitis)
3. รายละเอียด/กระบวนการ
3.1 แนวทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน (HIV
occupational Post-Exposure Prophylaxis : HIV oPEP (เอกสารแนบทาย 1)
4. ตัวชี้วัด
4.1 การปฏิบัติตามแนวทาง
5. เอกสารอางอิง
5.1 Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017
6. ภาคผนวก
-

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เอกสารแนบทาย 1

2

แนวทางการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจากการทํางาน

(HIV occupational Post-Exposure Prophylaxis : HIV oPEP)
นิยาม :

บุคลากรทางการแพทยหมายถึงบุคลากรใด ๆ ที่ทํางานในหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาส
ที่จะสัมผัสกับสิ่งปนเปอนที่กอใหเกิดการติดเชื้อซึ่งมีความหมายรวมถึงเลือดและสารคัดหลั่งตาง ๆ เชน น้ําอสุจิ
สารคัดหลั่งในชองคลอด เนื้อเยื่อ น้ําไขสันหลัง น้ําไขขอ น้ําในชองปอด เปนตน
การสัมผัสจากการทํางาน (occupational exposures) หมายถึง การสัมผัสที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอชไอวี ไดแก
• การไดรับบาดเจ็บผานผิวหนัง (percutaneous injury) ไดแก ถูกเข็มตํา ถูกมีดบาด เปนตน
• การสัมผัสเยื่อบุ (contact of mucous membrane) ไดแก เลือดกระเซ็นเขาตา ปาก เปนตน
• การสัมผัสผิวหนังที่ไมปกติ (contact of non-intact skin) ไดแก การสัมผัสกับผิวหนังที่มี
บาดแผลหรือผิวหนังที่มีผื่นแพ ผิวหนังอักเสบ (dermatitis)
แนวทางการปฏิบัติ
• เมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน ดูตามแผนภูมิที่ 1
• ประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย ดูตามตารางที่ 1
• ประเมินพื้นฐานกอนใหยา HIV oPEP และติดตามหลังให HIV oPEP ดูตามตารางที่ 2
• การพิจารณาเลือกสูตรยาตานเอชไอวี พิจารณายา ตามตารางที่ 3
• การประเมินติดตามบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสหลังให HIV oPEP ตามตารางที่ 4
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แผนภูมิที่ 1 แนวปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทยสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน
ผูสัมผัส

*ถูกเข็มหรือของมีคม

ที่เปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง

ตําหรือบาด

*เลือดหรือสารคัดหลั่งสัมผัส
ถูกผิวหนังที่ไมปกติ

ไมตองบีบเคนบริเวณที่สัมผัส
ลางดวยน้ําสะอาดหรือน้ําสบู
เช็ดดวย 70% alcohol หรือ
betadine solution หรือ 5%
Chlorhexidine gluconate

เลือดหรือสารคัดหลั่ง
กระเด็นเขาตา

เลือดหรือสารคัดหลั่ง
กระเด็นเขาปาก

ลางตาดวยน้ําสะอาด
หรือ NSS มากๆ

บวนปากและกลั้วคอ
ดวยน้ําสะอาด หรือ NSS

บุคลากรผูสัมผัสเลือด แจงหัวหนาเวร/ผูบังคับบัญชา/ICN และ
รีบไปพบแพทย
- วันทําการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00 น. – 20.00 น. พบแพทยที่ OPD
- วันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. พบแพทยที่ OPD
- นอกเหนือจากวัน เวลา ที่กําหนด พบแพทยที่ ER

ซักประวัติรายละเอียดของการสัมผัส และบันทึกหลักฐานลงในแบบบันทึกฯ สวนที่ 1

แพทย

1. ประเมินความเสี่ยง ตามตารางที่ 1 และบันทึกใน แบบบันทึก/รายงานสําหรับบุคลากร กรณีเกิด
อุบัติเหตุถูกเข็ม หรือของมีคมทิ่มตําฯ สวนที่ 2.1
2. การประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP บุคลากรผูสัมผัส ตามตารางที่ 2 และบันทึกใน
แบบบันทึก/รายงานสําหรับบุคลากร กรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม หรือของมีคมทิ่มตําฯ สวนที่ 2.2
3. พิจารณาเริ่มยาตานเชื้อไวรัส HIV ตามตารางที่ 3 และบันทึกในแบบบันทึก/รายงานสําหรับ
บุคลากร กรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม หรือของมีคมทิ่มตําฯ สวนที่ 2.1
เภสัชกร
1. อธิบายความสําคัญของการรับประทานยาใหตรงเวลา
2. อธิบายถึงผลขางเคียงจากการใชยา
3. ขอควรปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาตานไวรัส
ICN ติดตามแบบบันทึกฯ และ
ผลการรักษา รวบรวมขอมูล

ผูสัมผัสติดตามผลการรักษา ในสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4
เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 ที่คลินิก Day Care เบอร 607 ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 ประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย
สาเหตุการสัมผัสเชื้อ
ถูกเข็มตํา หรือมีดบาด
การสัมผัสเยื่อบุ
การสัมผัสผิวหนังที่ไมปกติ

รอยละความเสี่ยงตอครั้ง
0.3
0.09
< 0.09

โดยทั่วไปการสัมผัสกับผิวหนังปกติไมถือวาเปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี และไมมีความจําเปนที่ตอง
ไดรับยาปองกันการติดเชื้อ
ตารางที่ 2 การประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP และการประเมินติดตามหลังให HIV oPEP
การตรวจทางหองปฏิบัติการ1

ผูปวย

Anti-HIV
(same-day result)2
CBC. Cr. SGPT, SGOT,
BUN, UA
HIV PCR or VL



บุคลากรทางการแพทย
ระหวางการกินยา
การติดตาม
เมื่อมี
Baseline
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
อาการบงชี้
3
2




-



4

-

-

-

-

-

3

-

-

-

HBsAg





5

-

-

6

Anti-HBs

-



-

-

-

-

Anti-HCV





-

-

-
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1

2

3
4
5
6
7

ไมตองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในแหลงโรค (source) หากทราบวาแหลงโรคเปนผูที่ติดเชื้อ
เอชไอวี การใชผลการติดเชื้อเอชไอวีของแหลงโรคมาตัดสินใจวาจะใหผูสัมผัสเชื้อรับ HIV oPEP
หรือไมใหพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยอาจพิจารณาเริ่ม HIV oPEP ไปกอนหากไมแนใจ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีซ้ําในบุคลากรทางการแพทยที่พบ anti HCV บวก หรือมีการสัมผัส
แหลงโรคที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและตรวจไมพบเอชไอวีในครั้งแรก ในเดือนที่ 6 เนื่องจากพบ
delayed HIV seroconversion ในผูที่ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีพรอมกัน
ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและ HIV PCR หรือ VL เมื่อมีอาการแสดงหรืออาการสงสัยที่เกี่ยวกับ
เอชไอวี/เอดส เชน ไข ตอมน้ําเหลืองโต ผื่น
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยผลขางเคียงของยาตานเอชไอวี เชน คลื่นไส อาเจียน ผื่น
ตรวจเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเฉียบพลัน (acute)
พิจาณาตรวจที่ 6 เดือน ในกรณีที่แหลงโรคมีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือไวรัสตับอักเสบซี
ในกรณีที่เคยตรวจมากอนและทราบวาผลเปนบวก อาจจะพิจารณาไมสงตรวจซ้ํา
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ตารางที่ 3 สูตรยาตานเอชไอวีสําหรับ HIV oPEP* และ HIV nPEP
สูตรแนะนํา

สูตรยาตานเอชไอวี**
TDF 300 มก.+3TC 300 มก. + • LPV/r 400/100 มก.
ทุก 12 ชั่วโมง
หรือ
• EFV 600 มก.
วันละครั้ง

สูตรทางเลือก TDF 300 มก./FTC 200 มก.
วันละครั้ง

+ • EFV 600 มก.
วันละครั้ง

หมายเหตุ
หามใช EFV รวมกับยา
กลุม ergotamine เชน
cafergot และตองแนะนํา
ไมใหผูสัมผัสเชื้อใชยาหรือ
ซื้อยาแกปวดไมเกรนเอง
*ยาสูตรรวม
TEEVIR 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

* กรณีมีขอบงชี้ในการให HIV oPEP จะตองใหเร็วที่สุดหลังสัมผัส 1-2 ชั่วโมง และอยางชาไมเกิน
72 ชั่วโมง หลังสัมผัส โดยจะตองกินยาจนครบ 4 สัปดาห และควรอยูภายใตการติดตามของแพทย
* การสั่งยาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน กรณีผูปวยที่เปนแหลงโรคมีปญหาหรือสงสัยวาจะมีปญหา
การดื้อยาตานเอชไอวีใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลไดกําหนดใหเปนแพทยที่ปรึกษา
กรณีที่มีการสัมผัสจากการทํางาน
แนะนําใหใช Tenofovir (300) + Lamivudine (300) + Efavirenz (600) รับประทานวันละ 1 ครั้ง
ควรตรวจสอบปฏิกิริยาระหวางยาของยาตานเอชไอวีกับยาอื่นดวยเสมอกอนที่จะสั่งจายยา
ผลขางเคียงที่ควรเฝาระวังและการตรวจทางหองปฏิบัติการเมื่อบุคลากรรับประทานยาตานเอชไอวีตางๆ
ชนิดยาตานเอชไอวี
Lamivudine
Lopinavir/r
Tenofovir
Zidovudine
Efavirenz

ผลขางเคียงที่ควรเฝาระวัง
ผื่น แตพบไมบอย
คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
การทํางานขอไตลดลง
คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ เพลีย
กดการทํางานของไขกระดูก
นอนไมหลับ/วิงเวียน/ฝนราย

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ALT, AST
Creatinine, urinary analysis
CBC
ALT, AST
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ตารางที่ 4 การประเมินติดตามบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสหลังให HIV oPEP
ครั้งที่
1
2
3
4

วันที่นัด
สัปดาหที่ 2 หลังสัมผัส
สัปดาหที่ 4 หลังสัมผัส
เดือนที่ 3 หลังสัมผัส
เดือนที่ 6 หลังสัมผัส

Lab ที่ตองตรวจ
CBC, BUN, SGOT, SGPT
CBC, BUN, Cr, SGOT, SGPT, UA, HIV
HIV , HBsAg, Anti-HBs
HIV, HBsAg, Anti-HBs

สถานที่นัด
คลินิก Daycare
คลินิก Daycare
คลินิก Daycare
คลินิก Daycare

ขอมูลอางอิงจาก Thailand National Guideline on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017
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ภาคผนวก
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แนวทางปฏิบัติการใหภูมิคุมกันเพื่อปองกันบุคลากรที่ไดรับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
และมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
บุคลากร

การปองกันแยกตามผูปวยหรือแหลงสัมผัส
HBsAg เปน บวก
HBsAg เปน ลบ
ไมไดตรวจหรือไมทราบ
HBIG 1 เข็ม และให
วัคซีน 3 เข็ม
วัคซีน 3 เข็ม
วัคซีน 3 เข็ม*
ไมตองให
ไมตองให
ไมตองให

ไมเคยไดรับวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี
เคยไดรับวัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบีและมีภูมิคุมกัน
อยูในระดับ
ที่ปองกันได
เคยไดรับวัคซีนไวรัส
HBIG 2 เข็ม หรือ HBIG
ตับอักเสบบีแตภูมิคุมกันไม 1 เข็มรวมกับวัคซีน
อยูในระดับที่ปองกันได
3 เข็ม**
เคยไดรับวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบีแตไมทราบวามี
ภูมิคุมกันหรือไม

ใหบุคลากรตรวจ antiHBs ถามีอยูในระดับที่
ปองกันได ไมตองใหการ
ปองกันอื่น ถาไมมีภูมิ
ตานทานอยูในระดับที่
ปองกันไดให HBIG 1
เข็มและวัคซีน 1 เข็ม

ไมตองให

ไมตองให

ถามีความเสี่ยงสูงตอการ
ติดเชื้อใหการปองกัน
เหมือนแหลงสัมผัสมี
HBsAg เปนบวก
ใหบุคลากรตรวจ antiHBs ถามีอยูในระดับที่
ปองกันได ไมตองใหการ
ปองกันอื่น ถาไมมีภูมิ
ตานทานอยูในระดับที่
ปองกันไดให วัคซีน 3 เข็ม

HBIG: hepatitis B immunoglobulin ขนาด 0.06 ml/kg
* ควรให HBIG และวัคซีนเข็มแรก ภายใน 24 ชม. หรืออยางชาไมเกิน 7 วัน สามารถใหพรอมกันได
แตคนละตําแหนง
* ถาบุคลากรเคยไดรับวัคซีนมาแลว 2 รอบ (6 เข็ม) ให HBIG 2 เข็มหางกัน 1 เดือน ถาไดวัคซีน
ชุดที่ 2 ไมครบ 3 เข็ม ให HBIG 1 เข็มรวมกับวัคซีน 3 เข็ม
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แบบบันทึก/รายงานสําหรับบุคลากร กรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม ของมีคมทิ่มตํา/บาดหรือ
สัมผัสเลือด/ของเหลวของผูปวยขณะปฏิบัติหนาที่
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรที่ไดรับอุบัติเหตุ
HN …………….....….ชื่อ-สกุล..................................................................อายุ...............ป เพศ..............หอผูปวย.............................
วันที่เกิดเหตุการณ......../......../........เวลา....................น. ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง  มี  ไมมี  ไมทราบ
ประเภทบุคลากร  แพทย  ทันตแพทย  พยาบาล  จนท.เทคนิคการแพทย  ผูชวยเหลือคนไข
 อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………..………………………….
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.............................................................................
ภาวะการณติดเชื้อ เอชไอวี ของผูปวย
 HIV Positive  HIV Negative  ไมทราบแตมีภาวะเสี่ยง
 ไมทราบการดําเนินโรคของผูปวย  ระยะ Asymtomatic  ระยะ Symtomatic
 AIDS ( Viral load  สูตรยาที่ไดรับ ....................................................................................................)
บรรยายรายละเอียดเหตุการณ
รวมทั้งระบุเวลาและปริมาณของเลือด
และของเหลวที่สัมผัส/ลักษณะของ
ผิวหนังที่สัมผัสสารคัดหลั่ง
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

อุบัติเหตุการสัมผัสเลือด/ของเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อ






กอนใชของมีคม
 ขณะปลดเข็ม/ถอดอุปกรณ
ขณะกําลังใชของมีคม
 สวมปลอกเข็มกลับคืน
หลังใชของมีคม กอนทิ้ง
 เข็ม/ของมีคม ทิ่มแทงทะลุจากขยะ
ขณะทิ้งของมีคม  ของมีคมถูกวาง/ทิ้งไวในตําแหนง/บริเวณที่ไมเหมาะสม
อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................

ชนิดของเข็ม/ของมีคม
การสัมผัสเลือด/ของเหลวเกิดขึ้นที่ไหน
 Hollow/bore needle
 หองผูปวย………………  OR  ER  LR
 IV catheter
 หองที่ทํา Treatment  OPD  อืน่ ๆ ระบุ..............................
 ความลึก.............................mm.
 อื่นๆ ระบุ ……………………………………….
ขณะเกิดอุบัติเหตุสวมอุปกรณปองกันรางกาย หรือไม?
 สวมอุปกรณปองกัน  ไมไดสวมอุปกรณปองกัน  สวมอุปกรณปองกันแตไมครบ/ไมเหมาะสม
อุปกรณปองกันรางกายที่ใช (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ ) :
 ถุงมือ 2 ขาง  ถุงมือขางเดียว  Mask  แวนตา  เสื้อคลุม  หนากาก  รองเทาบูท
การปฏิบัติตนหลังไดรับอุบัติเหตุ : การปฐมพยาบาลเบื้องตน  ไมไดทํา  ไดทํา (ระบุ).......................................
..........................................................................................................................................................................................
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สวนที่ 2 สําหรับแพทยผูตรวจรักษา
พบผูปวยวันที่................./............../............ เวลา..............น. สถานที่/หองตรวจ………………….…………………………..
สวนที่ 2.1 ประเมินความเสี่ยงของผูสัมผัส
เลือด/ของเหลวกระเด็นเขาปาก/ตา/เยื่อบุ สั ม ผั ส เลื อ ด/ของเหลวเนื่ อ งจากมี บ าดแผล/
ถูกของมีคมทิ่ม/ตํา/บาด
(Mucous membrane exposure)@
(Percutaneous injury)@
รอยแตก
 Small volume
 Less severe
(Non-intact skin exposure)@
 Large volume
 More severe
 Small volume
หมายเหตุ @ = Percutaneous หมายเหตุ @ = Mucous membrane  Large volume
Exposure มีโอกาสติดเชื้อ 0.09 %
หมายเหตุ @ = Non-intact skin exposure
Injury มีโอกาสติดเชื้อ 0.3 %
มีโอกาสติดเชื้อ < 0.09%
การไดรับยาเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อยางตอเนื่อง
 ไมไดรับยาเนื่องจาก ประเมินแลวมีความเสี่ยงไมเพียงพอ
 ไมตองรับประทานยาตอเนื่อง
 ไดรับยา 28 วัน
 ยาที่ไดรับ  TDF (300) +3Tc (300) + EFV (600)  อืน่ ๆ ไดแก.....................................................................
 ไมไดรับประทานยา stat dose ภายใน 72 ชั่วโมงเนื่องจาก.....................................................................................
 ไดรับประทานยา stat dose เมื่อ...............นาที หรือ......................ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ (ผูสัมผัสบันทึก)
การไดรับยา และวัคซีน เพื่อปองกันไวรัสตับอักเสบบี
 ไมไดรบั เนื่องจาก.........................................................................................................................................................
 ไดรับ
 HBIG วันที่......./........./....... ( ) Hepatitis B Vaccinc Day 0 วันที่............./............./...............
1 เดือน วันที่............./............./...............
6 เดือน วันที่............./............./...............
สวนที่ 2.2 การประเมินพื้นฐานกอนให HIV oPEP บุคลากรผูสัมผัส
 ไมจําเปนตองไดรับการตรวจเลือดเนื่องจาก ประเมินแลวความเสี่ยงไมเพียงพอ
 ไมยินยอมที่จะตรวจเลือด
 ยินยอมใหตรวจเลือด
 Anti HIV  HBsAg  Anti-HBs  Anti HCV
 CBC,UA (เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนไดรับยาตอเนื่อง)
 SGOT,SGPT,BUN,Cr (เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนไดรับยาตอเนื่อง)
แพทยผูบันทึก...................................................................................
(
)
F-IC-001 (แกไขครั้งที่ 01 - 02/03/61)
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สวนที่ 3 สําหรับ ICN
การใหคําปรึกษาแกบุคลากรภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูของบุคลากร
 บุคลากรทราบถึงโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อ :  ทราบ  ไมทราบ
 รับรู
 บุคลากรทราบถึงขอดี ขอเสียของการตรวจเลือด :  ทราบ  ไมทราบ
 ไมรับรู
 บุคลากรทราบถึงความสําคัญของการรับประทานยาอยางตอเนื่อง
 ไมแนใจ
รวมทั้ง S/E ที่อาจเกิดขึ้น  ทราบ  ไมทราบ
 บุคลากรทราบถึงความสําคัญของการไดรับการติดตามภาวะสุขภาพ :
 ทราบ  ไมทราบ
ผลการตรวจเลือดหลังเกิดอุบัติเหตุทันที (Day 0)
Hemoglobin………….mg% Hematocrit…..…..mg% Neutrophil………….%  Anti HIV  บวก  ลบ
Lymphocyte……………..%
 HBsAg  บวก  ลบ
Red cell morphology……….……Monocyte……..…..…% Basophil…………...%  Anti – HBs  บวก  ลบ
WBC count…………..per cu.mm. Eosinophil…………..% Band form..…….%
SGOT……. ….SGPT………….BUN…………Cr………………UA………………………………..
การนัดตรวจเพื่อติดตามภาวะสุขภาพ
 นัดครั้งที่ 1* (สัปดาหที่ 2 หลังรับประทานยาตอเนื่อง) วันที่..................../.................../..................
 นัดครั้งที่ 2* (สัปดาหที่ 4 หลังรับประทานยาตอเนื่อง) วันที่................./..................../....................
*หมายเหตุ เพื่อตรวจหาความสมบูรณของเม็ดเลือดและการทํางานของตับไต ไดแก CBC,SGOT, SGPT,BUN,Cr,UA
 นัดครั้งที่ 3* (สัปดาหที่ 12 ) วันที่......................./.........................../...........................
 ไมครบ รับประทานยาได......................วัน/สัปดาห
เหตุผลที่หยุดยากอนครบ 4 สัปดาห  ทนตอผลขางเคียงของยาไมได  อืน่ ๆ (ระบุ)............................................
 รับประทานยาครบ 4 สัปดาห
 ไมมีผลขางเคียงของยา
 มีผลขางเคียงของยา ไดแก  คลื่นไสอาเจียน  ผมรวง  เบื่ออาหาร  ปวดศีรษะ  เหนื่อยออนเพลีย
 น้ําหนักลด  ตาเหลือง/ตัวเหลือง  มึนงง/เวียนศีรษะ  ผื่น  อื่นๆ...........
สัปดาหที่ 2 WBC count…….per cu.mm. Neutrophil…..% Lymphocyte…..%
Red cell morphology……….. % Monocyte…….% Basophil……....%
Hemoglobin….mg% Hematocrit…..mg% Eosinophil…..% Band form…….%
SGOT……. ..SGPT………....BUN………….Cr…………...UA………………………………..
สัปดาหที่ 4 WBC count…….per cu.mm. Neutrophil…..% Lymphocyte…..%
Red cell morphology……….. % Monocyte…….% Basophil……....%
Hemoglobin….mg% Hematocrit…..mg% Eosinophil…..% Band form…….%
SGOT……...…SGPT……..…..BUN………….Cr……..…...UA………………………………..
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เดือนที่ 1 (4 สัปดาห)
 Anti HIV  บวก  ลบ
เดือนที่ 3 (12 สัปดาห)
 Anti HIV  บวก  ลบ
 HBsAg  บวก  ลบ
 Anti-HBs  บวก  ลบ
เดือนที่ 6
 Anti HIV  บวก  ลบ
 HBsAg
 บวก  ลบ
 Anti-HBs  บวก  ลบ

ICN ผูใ หคําปรึกษา........................................................................
วันที่.............../.................../.................
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