หมายเหตุ
ยาต้าน Entry inhibitors
l รวมถึง CCR5 inhibitors และยายับยัง้ การหลอมตัว Fusion inhibitors
‘Nukes’ และ ‘non-nukes’

l ชื่อทางวิทยาศาสตร์ท่ถ
ี ูกต้องของ ‘nukes’ คือ nucleoside reverse

้ ๆ ว่า NRTIs)
transcriptase inhibitors (เรียกสัน

www.aidsmap.com

ความรูเ้ บือ้ งต้น
จะรักษาอย่างไร

l ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ ‘non-nukes’ คือ non- nucleoside reverse
transcriptase inhibitors (NNRTIs)

ต้องการได้รบ
ั ข้อมูลเพิ่มเติม?
่ ชุมชน มีส�ำนั กงานอยู่ ในประเทศสหราชอาณาจักร เรา
NAM เป็ นองค์การ HIV เพือ

ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาของ ยา การวิจยั และการดูแลสังคม
และผูท
้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV เราผลิตข้อมูลทาง HIV ทีม่ กี ารพิมพ์เผยแพร่และมีเว็บเป็ นภาษา
อังกฤษ รวมถึงทรัพยากรส�ำหรับช่วยผูท
้ ต่ี ดิ เชือ้ HIV และส�ำหรับนั กวิชาชีพผูท
้ ำ� งาน
ด้าน HIV
เอกสารชิน้ นี ้ ผลิตขึน้ จากสิ่งพิมพ์สงวนลิขสิทธิด์ งั ้ เดิมของ NAM NAM ไม่ขอรับผิด
ชอบในความเทีย่ งตรงของการแปลหรือการแปลงให้เข้ากับประเทศของท่าน
เราขออภัยในฐานะทีเ่ ราเป็ นองค์กรที่ ใช้ภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถทีจ่ ะติดต่อเป็ น
่ า่ น
ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม เว็บไซท์ของเรา aidsmap.com จะรวมข้อมูลพืน้ ฐานทีท
สามารถค้นหาบริการของทัว่ โลกได้ ท่านสามารถใช้เพือ่ ค้นหาองค์กรหรือการบริการ
ทางสุขภาพใกล้บา้ นท่าน
ท่านสามารถเข้าเยีย่ มชม aidsmap.com เพือ่ อ่านและดาวน์ โหลดข้อมูลทีม่ กี ารแปล

NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE

โทรศัพท์: +44 (0) 20 7840 0050
แฟกส์: +44 (0) 20 7735 5351
เว็บไซท์: www.aidsmap.com
อีเมล์: info@nam.org.uk

ข้อมูลในเอกสารนี ้ เป็ นไปตามข้อ
เสนอแนะตามหลักปฎิบัตสิ �ำหรับ
การรักษาและดูแล HIV ในยุโรป

จดทะเบียนการกุศลในสหราช
อาณาจักรอังกฤษ หมายเลข

เนื ้อหา & ออกแบบ อุปถัมภ์ โดย
Prevention Programme และ

ทุกปี NAM จัดหาข้อมูลฟรี ให้แก่
ผู้คนนั บพัน ถ้าท่านต้องการช่วย
บริจาค โปรดเข้าเยี่ยมชมที่

NHS South West Essex

www.aidsmap.com/donate

การแปล อุปถัมภ์ โดย Merck,

ขอขอบคุณ AThaiS Limited ที่แปล
ข้อมูลฉบับนี ้

UK’s NHS Pan-London HIV

Sharp and Dohme

สงวนลิขสิทธิ์ NAM 2010
ถ้าท่านต้องการแปล ดัดแปลง หรือ
ผลิตซ�ำ้ ใน factsheet ฉบับนี ้ โปรด
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การรักษาโรคติดเชือ้ HIV จะช่วยให้ท่านด�ำเนิ นชีวต
ิ ต่อไปตามปกติ โดยลดจ�ำนวนการติดเชือ้ HIV ในร่างกาย
ยาต้านเชือ้ ไวรัสทุกชนิ ดจะช่วยลดการติดเชือ้
HIV ในเซลล์ ใหม่ แต่ยาหลายชนิ ดจะออกฤทธิ์
ไม่เหมือนกัน

ยาสองชนิ ดที่น�ำมาใช้รว่ มกันจะช่วยให้มีการ
โจมตีเชือ้ HIV

อย่างรุนแรง วัตถุประสงค์ของการรักษาคือการ
ท�ำให้ ‘ปริมาณไวรัสในร่างกายเหลือน้ อยที่สุด
จนตรวจไม่พบ’ – ระดับเชือ้ HIV ในเลือดอยู่ ใน
ระดับต�ำ่ มาก

ลักษณะต่อไปนี ้ แสดงให้เห็นถึงการที่เชือ้ ไวรัส HIV ท�ำให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายติดเชือ้ ยาชนิ ดต่างๆ จะเข้าไปแทรกแซงส่วนต่างๆ ของกระบวนการ
1

2

3

4

5

เชือ้ ไวรัส HIV ยึดเกาะกับเซลล์ CD4
เซลล์ CD4 ถือเป็ นส่วนส�ำคัญใน
ระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย

ภายในเซลล์ เชือ้ HIV จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์

เชือ้ HIV จะซ่อนตัวลึกลงไปในเซลล์

้
มีการผลิตเชือ้ HIV มากขึน

ยานี ้เรียกว่ายาต้าน ‘entry
inhibitors’ โดยตัวยาพยายามขัด
ขวางการยึดเกาะกับเซลล์

ยาที่เรียกว่า ‘nukes’ และ
‘non-nukes’ จะป้ องกันไม่ ให้เกิดสิ่ง
นี ้ขน
ึ้

‘Integrase inhibitors’ จะหยุดยัง้ ไม่

ยาต้านไวรัส ‘protease
inhibitor’ (PI) จะช่วยไม่ ให้เกิด
สิ่งนี ้ขน
ึ้

สิง่ ส�ำคัญ
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ให้เกิดสิ่งนี ้ขน
ึ้

เชือ้ ไวรัสตัวใหม่จะหลุดออกจาก
เซลล์ และพยายามเกาะติดเซลล์
อื่นเพื่อท�ำให้ตดิ เชือ้ ต่อไป

้ ไวรัส
l ยาแต่ละชนิ ด จะต้านเชือ

l เราใช้ยาหลายชนิ ดร่วมกันในการ

l วัตถุประสงค์ของการรักษาคือ การลด

HIV ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

โจมตีเชือ้ HIV อย่างรุนแรง

ปริมาณเชือ้ ไวรัส HIV ให้เหลือน้ อยที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้

สงวนลิขสิทธิ์ NAM 2010 ถ้าท่านต้องการแปล ดัดแปลง หรือผลิตซ�ำ้ ใน factsheet ฉบับนี ้ โปรดติดต่อกับเรา

