การตรวจคัดกรอง
และการใหคำปรึกษากอนสมรส
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ตอนที่ 4
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โรคภูมิคุมกันบกพรอง ภาค VI
(Human immunodeficiency virus : HIV)
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1. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับปจจัยรวมที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาของโรค
2. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับผลของจุลชีพตาง ๆ ที่อาจมีตอการจําลองตนเองของเชื้อเอชไอวี
ในเซลลเพาะเลี้ยง
3. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการใหยาตานไวรัสในผูปวยที่กําลังปวยเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. เพือ่ ใหทราบเกีย่ วกับระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการใหยาตานไวรัสกรณีทมี่ โี รคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
5. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับหลักการในการเริ่มยาตานไวรัส

ตอจากฉบับที่แลว
3. แบคทีเรีย และปรสิต
สิ่งที่นาสังเกตอยางหนึ่งคือ การที่ระบบภูมิคุมกันของ
รางกายพบกับแอนติเจน หรือจุลชีพชนิดตาง ๆ เปนเวลานานนั้น
เปนการเพิม่ การกระตุน ระบบภูมคิ มุ กันอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา และ
อาจนําไปสูการเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี และการแพร
กระจายดวยโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ปรสิตบางชนิดอาจเกีย่ วของกับ
การทํานายโรคทีเ่ ลวของการติดเชือ้ เอชไอวี เนือ่ งจากเกิดการตอบสนอง
ภูมิคุมกันแบบ type 2 เปนหลัก การศึกษาในคนแอฟริกาที่ติดเชื้อ
ปรสิต แตไมติดเชื้อเอชไอวีพบเครื่องบงชี้ระดับสูงในซีรั่มที่บงบอก
ถึงการกระตุนระบบภูมิคุมกัน การติดเชื้อเอชไอวีในคนแอฟริกา

มักจะแสดงความรุนแรงมากกวาเมือ่ เปรียบเทียบหญิงขายบริการใน
ประเทศเคนยากับหญิงแมบานที่เปนอาสาสมัคร สําหรับการศึกษา
การติดตอของเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกพบวา หญิงขายบริการมีการ
ดําเนินโรคเร็วกวา อาจเนื่องจากมีการกระตุนระบบภูมิคุมกันจาก
การติดเชื้อที่ติดตอทางเพศสัมพันธพรอมกันหลายชนิด
อัตราการติดเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)
ในระยะการระบาดของเชื้อเอชไอวีพบสูงขึ้นมาก แสดงถึงการลดลง
ของหนาทีข่ องระบบภูมคิ มุ กันในผูต ดิ เชือ้ ขณะเดียวกันกลับหนุนให
การเพิม่ จํานวนของเชือ้ เอชไอวีสงู ขึน้ และการเขาสูร ะยะเอดสเร็วขึน้
เชื้อวัณโรคยังเพิ่มจํานวน CXCR4 บน alveolar macrophages และ
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ในผูที่ปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสภายในสองสัปดาหกับผูปวยที่
เลือ่ นระยะเวลาการใหยาตานไวรัสออกไป พบวาการใหยาตานไวรัสเร็ว
สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และการติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได
10% ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นและปฏิกิริยา IRIS ไมแตกตางกัน การ
ศึกษานีม้ ขี อ ดอยทีส่ ว นใหญผปู ว ยเปน PCP (Pneumocystic pneumonia)
โรคแทรกซอนอื่นมีนอย และไมไดศึกษาในผูปวยวัณโรค

ย์

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใหยาตานไวรัสกรณีที่มีโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส
1. โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่มียารักษาประสิทธิภาพสูง เชน
วัณโรค PCP cryptococcosis เปนตน ถาใหการวินจิ ฉัยและการรักษา
ทีถ่ กู ตอง ผูป ว ยจะดีขนึ้ ภายในสองสัปดาห แตเนือ่ งจากผูป ว ยเหลานี้
มีระดับ CD4 นอยกวา 100 cells/mm3 ควรพิจารณาเริ่มใหยาตาน
ไวรัสเมื่อรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจนอาการคงที่แลว
2. โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่มียารักษาที่มีประสิทธิภาพตํ่า
และ/หรือราคาแพง เชน CMV (Cytomegalovirus:- ที่จอประสาทตา
ทางเดิ น อาหาร หรื อ ระบบประสาท) disseminated MAC
(Mycobacterium avium complex) ควรเริ่มยาตานไวรัสโดยเร็ว
3. โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่ไมมียารักษาโดยเฉพาะ เชน
ทองเสียเรื้อรังจากเชื้อ microsporidium, cryptosporidium หรือ
ทองเสียไมทราบสาเหตุ, Kaposi’s sarcoma, Wasting syndrome
และ Progressive multifocal leukoencephalopathy เปนตน ควรเริ่ม
ยาตานไวรัสโดยเร็ว
ในกรณีทผี่ ปู ว ยเกิดโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสหลังจากการรักษา
ดวยยาตานไวรัสไมควรหยุดยาตานไวรัส ควรใหการรักษาโรคติดเชือ้
ฉวยโอกาสควบคูกับยาตานไวรัส และประเมินวาสูตรยาตานไวรัสที่
ผูปวยไดรับยังคงมีประสิทธิภาพในการรักษา
วัณโรค เปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบอยที่สุด โดยที่มี
ระดับ CD4 แตกตางกันตั้งแตมากกวา 500 cells/mm3 ถึงนอยกวา
100 cells/mm3 สวนใหญผูปวยจะมีระดับ CD4 มากกวา 100 cells/
mm3 และมักเกรงกันวาการรับประทานยาตานไวรัสเมื่อระดับ CD4
ตํ่า ๆ จะเปนสาเหตุของการเกิด IRIS (Immune Reconstitution
Inﬂammatory Syndrome) ในขณะเดียวกันพบวา ผูป ว ยทีไ่ มไดรบั ยา
ตานไวรัสขณะที่ปวยเปนวัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูไดยา
ตานไวรัสอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีทุกราย
จําเปนตองมีการคัดกรองวัณโรคและพิจารณาใหการรักษาหากพบวา
มีการติดเชื้อวัณโรครวมดวย โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
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ชักนํามาสราง β-chemokine ซึ่งจะชวยการเติบโตของไวรัสชนิด
X4 การศึกษาเร็ว ๆ นี้ พบวาเชือ้ วัณโรคเกีย่ วของกับการสราง CCR5
และ CXCR4 ทีช่ ว ยเพิม่ การติดเชือ้ ของเชือ้ เอชไอวี การรักษาวัณโรค
นาน 6 เดือนไมมผี ลตอระดับของเอชไอวีในเลือด แมวา จํานวนเซลล
CD4 จะเพิ่มขึ้น เชื้อ Mycobacterium avium complex และเชื้อ
วัณโรคทีพ่ บในผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิต TNF-α,
CCR5 และ CXCR4 ซึ่งจะชวยเพิ่มจํานวนของเชื้อเอชไอวี
โรคปอดบวมจากเชือ้ แบคทีเรียเกีย่ วของกับการเพิม่ ขึน้ ของ
ระดับของเอชไอวีในเลือด ขณะทีก่ ารติดเชือ้ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน
จากเชื้อไวรัสไมมีผลตอระดับของ RNA ของไวรัสอยางมีนัยสําคัญ
มีรายงานเชื้อ Neisseria gonorrhoeae มีผลเชิงบวกตอการกระตุน
HIV LTR แอนติเจนของเชือ้ มาลาเรียสามารถกระตุน การเพิม่ จํานวน
ของเชื้อเอชไอวีและการผลิต cytokines (เชน TNF-α และ IL-6) ซึ่ง
มีผลเสียตอผูติดเชื้อ นอกจากนี้การติดเชื้อเอชไอวีทําใหโอกาสการ
ติดเชือ้ มาลาเรียสูงขึน้ ในแอฟริกาการติดเชือ้ เอชไอวีรว มกับการติดเชื้อ
มาลาเรียชนิด P. falciparum นําไปสูอาการที่รุนแรงของไขจับสั่น
และเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตดวย
การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสเหลานี้ TNF-α เปนสารที่มี
สวนสําคัญในการกระตุน การเพิม่ จํานวนของเชือ้ เอชไอวี แอนติบอดี
ตอเชือ้ มาลาเรียลดลงเมือ่ ติดเชือ้ เอชไอวี การติดเชือ้ ปรสิต Schistosoma
mansoni รวมกับเชือ้ เอชไอวีทมี่ จี าํ นวนเพิม่ ขึน้ ในกระแสโลหิตเกีย่ วของ
กับการลดลงของการตอบสนองผานเซลลของระบบภูมคิ มุ กัน รวมถึง
กิจกรรม CTL ที่จําเพาะตอเชื้อเอชไอวีซึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มการ
สราง IL-10 ที่เปนลักษณะของการตอบสนองภูมิคุมกัน type 2 การ
ติดเชื้อโรคไขรากสาดใหญ (Scrub typhus) แบบเฉียบพลันสามารถ
ลดปริมาณไวรัสในเลือดได แตยังไมทราบกลไก
การใหยาตานไวรัสในผูป ว ยทีก่ าํ ลังปวยเปนโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
ขอดี การใหยาตานไวรัสในขณะที่ปวยดวยโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสเพือ่ หวังใหระบบภูมคิ มุ กันดีขนึ้ ทําใหสามารถควบคุมโรค
หายขาดจากโรคไดเร็วขึน้ และปองกันโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีจ่ ะเกิด
ซํ้าซอน
ขอเสีย การเริม่ ยาตานไวรัสเร็วในขณะทีป่ ว ยดวยโรคติดเชือ้
ฉวยโอกาสทําใหตองรับประทานยาหลอกหลายชนิด ทําใหมีผล
ซับซอนตามมา เชน ผลขางเคียงที่เกิดจากยาทําใหไมทราบวาเกิด
จากยาชนิดใด หรือเกิดจากโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส การแพยาไมทราบวา
เกิดจากยาชนิดใด ปฏิกิริยาระหวางยา เนื่องจากมียาเปนจํานวน
มากทําใหรบั ประทานยาไมสมํา่ เสมอ มีผลกอใหเกิดเชือ้ ดือ้ ยา เปนตน
นอกจากนี้ยังเชื่อวาการเริ่มยาตานไวรัสเร็วเปนสาเหตุใหเกิด IRIS
(Immune Reconstitution Inﬂammatory Syndrome: กลุมอาการ
อักเสบจากภาวะฟนตัวของระบบภูมิคุมกัน)
มีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการรักษาดวยยาตานไวรัส
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การคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส
ตรวจ CXR ซักถามอาการและประวัติเสี่ยงทุกราย ดังนี้
a. มีอาการไข ไอ เบือ่ อาหาร นํา้ หนักลด เหงือ่ ออกในเวลา
กลางคืนติดตอกันเกิน 2 สัปดาหหรือไม
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ขอควรระวังกอนเริ่มยาตานไวรัส
1. Rifampicin เปนยาหลักในสูตรยารักษาวัณโรคระยะสั้น
และสามารถกระตุน CYP450 ในตับ และเพิ่มการทํางานของ eﬄux
multi-drug transporter P-glycoprotein ทําใหระดับของยากลุม
NNRTIs (Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) และ PIs
(Protease inhibitors) ในเลือดลดลง
2. ภาวะ IRIS (Immune Reconstitution Inﬂammatory
Syndrome) เปนสิ่งที่พบไดบอยตามหลังการเริ่มรักษาดวยยาตาน
ไวรัสในผูที่เปนวัณโรค โดยเฉพาะในรายที่เริ่มยาตานไวรัสเร็วหรือ
เปนวัณโรคนอกปอดจะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ IRIS มากขึ้น
ซึ่งภาวะ IRIS อาจมีอาการรุนแรงในบางราย
3. ยาตานไวรัสและยารักษาวัณโรคมีผลขางเคียงจากยาที่
คลายกัน โดยเฉพาะผลขางเคียงที่ผิวหนังและที่ตับ
4. การรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ ทั้งยาตานไวรัสและ
ยารักษาวัณโรคเปนเรื่องที่สําคัญ
5. ควรตรวจการทํางานของตับและไต

B. ในกรณีที่ไมมี rifampicin ในสูตรยารักษาวัณโรค ให
พิจารณาเริ่มยาตานไวรัสตามรายละเอียดในการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสในผูใหญที่ไมเคยไดรับยามากอน (naïve)
C. ในกรณีทมี่ ี rifampicin ในสูตรยารักษาวัณโรค ใหใช EFV
(Efavirenz) ในขนาด 600 mg/day ในรายที่มีนํ้าหนักนอยกวา 60 kg
และใชขนาด 800 mg/day ในรายที่มีนํ้าหนักมากกวาหรือเทากับ
60 kg
D. ถาผูป ว ยไมสามารถทนสูตรยาตานไวรัสทีม่ ี EFV (Efavirenz)
ใหเปลีย่ นมาใช NVP (Nevirapine) ในขนาดปกติ (400 mg/day) รวมกับ
rifampicin ได (ไมตอง lead-in NVP)
E. ถาผูป ว ยไมสามารถทนสูตรยาตานไวรัสทีม่ ี EFV (Efavirenz)
หรือ NVP (Nevirapine) ได และไมสามารถรอใหรกั ษาวัณโรคจนครบ
ระยะเวลาการรักษากอน (เชน ระดับ CD4 < 100 cells/mm3) ใหใช
สูตรยารักษาวัณโรคเปนสูตรยาทีไ่ มมี rifampicin รวมกับยาตานไวรัส
ที่เปน PIs-based regimen (Protease inhibitors)
F. ผูปวยที่ไดรับ NVP-containing HAART อยูกอนแลวตอ
มาเปนวัณโรค สามารถใหการรักษาวัณโรคดวยสูตรยาทีม่ ี rifampicin
ไดโดยไมตองเปลี่ยน NVP (Nevirapine) เปน EFV (Efavirenz)

ย์

b. เคยมีประวัติรักษาวัณโรคมากอนหรือไม
c. เคยอาศัยใกลชิดกับผูปวยวัณโรคมากอนหรือไม
d. เคยมีประวัตใิ ชสงิ่ เสพติดมากอนหรือไม (การใชยาเสพติด
ทําใหรางกายออนแอ การเสพยารวมกับคนติดยาดวยกัน ซึ่งอาจ
ปวยเปนวัณโรคในที่แคบ และ/หรือแสงแดดเขาไมถึง)
e. เคยมีประวัติตองขังมากอนหรือไม
กรณี ที่ มี อ าการและประวั ติ ข  า งต น อย า งน อ ยหนึ่ ง ข อ
ใหสงสัยวามีโอกาสเปนวัณโรค และควรสงตรวจวินิจฉัยวัณโรค
โดยตรวจเสมหะ ยอมเชื้อ AFB และเพาะเชื้อตรวจหาความไวของ
เชื้อตอยา

หลักการในการเริ่มยาตานไวรัส
A. ใหพจิ ารณาเริม่ ยาตานไวรัสตามคําแนะนําของผูเ ชีย่ วชาญ
หรือ WHO

กลุม อาการอักเสบจากภาวะฟน ตัวของระบบภูมคิ มุ กัน (Immune
Reconstitution Inﬂammatory Syndrome: IRIS)
ภาวะ IRIS เปนกลุม อาการทีเ่ กิดขึน้ ในผูป ว ยทีม่ ภี มู ติ า นทาน
ตํา่ โดยเฉพาะในผูป ว ยเอดส เมือ่ ไดรบั ยาตานไวรัสทําใหภมู ติ า นทาน
ดีขึ้น ก็จะเกิดอาการอักเสบเพิ่มขึ้นในตําแหนงที่มีการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส ภาวะ IRIS อาจแสดงในลักษณะของการกําเริบของการ
ติดเชื้อฉวยโอกาสที่ตอบสนองตอการรักษาอยางดีแลว หรือการ
ติดเชื้อฉวยโอกาสที่ไดรับการรักษาไปเพียงบางสวน หรือทําใหมี
อาการแสดงการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ยังไมไดรับการวินิจฉัยมากอน
หรือมาในรูปแบบที่ไมใชการติดเชื้อ ดังแสดงตามตาราง
มีรายงานวา ภาวะ IRIS เกิดสัมพันธกับการติดเชื้อหลาย
ชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีของภาวะ IRIS ทีพ่ บในประเทศไทย

ตารางขอบงชี้ในการเริ่มยาตานไวรัสในผูติดเชื้อที่เปนวัณโรค
ระดับ CD4 (cells/mm3)
< 200
200 - ≤ 350
> 350

คําแนะนํา

เมื่อผูปวยสามารถรับประทานยารักษาวัณโรคไดดี อยางนอย 2-8 สัปดาห
จึงเริ่มยาตานไวรัส
ใหการรักษาดวยยารักษาวัณโรคประมาณ 2 เดือน จึงเริ่มยาตานไวรัส
ยังไมเริ่มยาตานไวรัส ใหติดตามอาการและตรวจระดับ CD4 ทุก 6 เดือน

หมายเหตุ การใหยาตานไวรัสเร็วเกินไปอาจมีความเสี่ยงตอการเกิด IRIS มากขึ้น
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ตารางอาการทางคลินิกของ IRIS โดยแบงตามเชื้อกอโรค
โรคหรือเชื้อกอโรค
อาการทางคลินิก
Tuberculosis
Paradoxical reaction [prolong fever (> 38.6 ๐C), increasing respiratory symptoms, increasing
lymphadenopathy, cutaneous lesions, ascites, CXR worsening] after initiation of HAART,
tuberculoma, inﬂammatory bowel perforation, serositis, psoas abscess
Localized lymphadenitis, necrotizing subcutaneous nodules, endobronchial tumors, small
bowel involvement, paravertebral abscesses, osteomyelitis, arthritis, focal brain lesion, ileitis

CMV
Viral hepatitis (B, C)
Parvovirus B19
Herpes simplex

CMV retinitis despite rise in CD4 cells after initiation of HAART, immune recovery vitreitis,
immune recovery uveitis, early and unusual CMV pneumonitis, pseudotumoral colitis, adenitis,
encephalitis, cutaneous ulceration
Worsening hepatitis
Encephalitis, worsening anemia
Erosive herpes simplex, encephalitis

Varicella zoster virus

Acute retinal necrosis early after eﬀective HAART regimen, increase rate of shingles after HAART

Kaposi Sarcoma (KS)

Worsening KS lesion with inﬂammation and edema

PML
BK virus
Cryptococcus

Inﬂammatory PML variant
Hemorrhagic cystitis
Recurrence of meningitis early after eﬀective HAART, pulmonary cryptococcosis, cutaneous
cryptococcosis (recurrent abscesses), necrotizing mediastinal and cervical lymphadenitis,
intracranial cryptococcoma, intramedullary abscess, necrotizing pneumonitis
Pneumonitis (patchy alveolar or reticulonodular inﬁltrates)
Folliculitis
Worsening of sarcoidosis, pulmonary inﬁltrates, erythema nodosum, lymphadenopathy,
interstitial nephritis
Encephalitis
Vitreitis, uveitis, post-Kala-Azar dermal leshmaniasis
Granulomatous splenitis
Leprosy cutaneous lesions
Keratoconjunctivitis
Reiter’s syndrome

ารแ
พท

วง
ก

PCP
Skin yeasts
Sarcoidosis

ย์

MAC and other atypical
mycobacteria

Toxoplasmosis
Leshmaniasis
Bartonella henselae
Leprosy
Microsporidia
Chlamydia trachomatis
Non infectious etiology

Grave diseases, SLE, vasculitis, relapsing Guillain-Barré’s syndrome, rheumatoid arthritis,
polymyositis, alopecia universalis, cerebral vasculitis, hyperergic reaction (against tattoos, foreign
bodies), pre-eclampsia, multiple eruptive dermatoﬁbromas, eruptive cheilitis, peyronie’s disease

สวนมากมีสาเหตุจากการติดเชื้อ Mycobacterium (TB or MAC)
ผูปวย IRIS สวนใหญเริ่มปรากฏอาการภายหลังจากการ
รักษาดวยยาตานไวรัสในชวงแรก ๆ โดยพบบอยใน 3 เดือนแรกของ
การรักษา พยาธิกาํ เนิดของ IRIS ยังไมเปนทีเ่ ขาใจอยางแทจริง พบวา

4
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นาจะมีความแตกตางในการติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดตาง ๆ ผูปวย
สวนใหญมักจะมีระดับ CD4 นอยกวา 50-100 cells/mm3 กอนที่จะ
ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส การวินิจฉัยภาวะ IRIS มักจะยาก
ในเวชปฏิบตั ิ เนือ่ งจากมักจะมีอาการแสดงทีไ่ มจาํ เพาะ ดังนัน้ แพทย

ย์

ตองเปลี่ยนการรักษาแบบ maintenance ที่ไดรับอยู
5. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ IRIS ไดแก การเริ่มยา
ตานไวรัสในเวลาใกลเคียงกับการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และ
การที่ระดับ CD4 เพิ่มอยางรวดเร็วภายในสัปดาหแรก ๆ หรือเดือน
แรก ๆ ของการรักษาดวยยาตานไวรัส
ยังไมทราบเปนทีแ่ นชดั ถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเริม่
การรักษาดวยยาตานไวรัสทีส่ มั พันธกบั การรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
เวลาที่เหมาะสมนาจะขึ้นกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ความเสี่ยงตอ
การที่โรคเอดสจะทรุดลง เชื้อสาเหตุของการติดเชื้อฉวยโอกาส
ความรุนแรงของการติดเชื้อฉวยโอกาส อันตรายและอาการไมพึง
ประสงคจากยา โดยเฉพาะในกรณีที่ตองรักษาดวยยาหลาย ๆ ชนิด
ในเวลาเดียวกัน ไมควรใหความกังวลตอการเกิดภาวะ IRIS ทําให
ชะลอการใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเพื่อการรักษาเอดส
ภาวะ IRIS ที่พบบอยในประเทศไทย
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่กอใหเกิด IRIS ที่พบบอยใน
ประเทศไทย ไดแก วัณโรค เยือ่ หุม สมองอักเสบจากเชือ้ cryptococcus
และ MAC (Mycobacterium avium complex)
a. วัณโรค เปนโรคติดเชื้อที่พบบอย มักเกิด IRIS ชนิด
paradoxical worsening โดยมีลําดับเหตุการณที่ชัดเจนคือ ผูปวย
ไดรบั การวินจิ ฉัยและรักษาวัณโรคอยางถูกตอง และอาการดีขนึ้ ภายใน
สองสัปดาหถึงหนึ่งเดือน โดยมักมีระดับ CD4 นอยกวา 100 cells/
mm3 เมื่อเริ่มยาตานไวรัสได 2-4 สัปดาห ก็จะมีไขขึ้น ตําแหนงที่เคย
เปนวัณโรคมีอาการกลับเลวลง เชน วัณโรคปอดมีแผลในปอดมากขึ้น
ไอมากขึ้น วัณโรคตอมนํ้าเหลืองมีตอมนํ้าเหลืองโตและเจ็บมากขึ้น
วัณโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบมีอาการของเยือ่ หุม สมองอักเสบมากขึน้
เปนตน
วัณโรคชนิดที่เปน unmasking เหมือนเชนเดียวกับวัณโรค
กอนใหยาตานไวรัสใหการดูแลเชนเดียวกับวัณโรค ยกเวนในกรณี
รักษาแลวอาการทางคลินิกไมดีขึ้น เชน ยังคงมีไขสูงตลอดเวลาคอย
พิจารณาให corticosteroids
การวินจิ ฉัย ตองวินจิ ฉัยแยกโรคจาก MDR-TB (Multi-drug
resistant TB), MAC (Mycobacterium avium complex) หรือโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาสอื่น ๆ
การรั ก ษา ในกรณี ที่ ผู  ป  ว ยมี อ าการรุ น แรง การให
corticosteroids ขนาดปานกลาง เชน prednisolone 30 mg/day
ผูป ว ยจะตอบสนองตอการรักษาภายใน 24-48 ชม. ซึง่ ใชในการชวย
ยืนยันการวินิจฉัย IRIS ได สวนใหญถาไมไดเปนวัณโรคดื้อยา และ
ไดรับสูตรยารักษาวัณโรคที่มี rifampicin รวมดวย ปฏิกิริยา IRIS
จะสั้นมาก สามารถลดและหยุด prednisolone ภายในระยะเวลา 8
สัปดาห แตถาหากเปนวัณโรคที่ดื้อยาหรือไดรับยาไมเหมาะสม
ปฏิกิริยา IRIS จะอยูไดนานจนกวาเชื้อจะถูกกําจัดออกหมด

วง
ก

ารแ
พท

จึงตองคํานึงถึงรูปแบบอาการทางคลินิกของ IRIS ที่เกิดจากการติด
เชือ้ ฉวยโอกาสชนิดตาง ๆ ทีม่ กี ารรายงานมากอน ความสัมพันธกบั
ระยะเวลาของการเริม่ การรักษาดวยยาตานไวรัส และการเพิม่ ขึน้ ของ
ระดับ CD4 นอกจากนีค้ วรคํานึงถึงการวินจิ ฉัยแยกโรคสําหรับผูป ว ย
ทีม่ อี าการแสดงใหม ๆ หรือมีอาการทีท่ รุดลงหลังจากไดรบั การรักษา
ดวยยาตานไวรัสในชวงแรก โดยเฉพาะในผูปวยเอดสระยะทาย
ในผูปวยกลุมดังกลาวควรคํานึงถึงสาเหตุหรือโรคอื่น ๆ
นอกเหนือจาก IRIS ดวย และวินิจฉัยแยกโรคอยางละเอียดและ
รอบคอบ โดยการวินิจฉัยแยกโรคมีดังนี้
1. ภาวะ IRIS เปนภาวะการทรุดลงของการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส (ทีท่ ราบเชือ้ กอโรค) ซึง่ ไดรบั การรักษาอยู (paradoxical
IRIS) การติดเชือ้ ฉวยโอกาสทีซ่ อ นอยู (unmasking IRIS) ซึง่ ภาวะ IRIS
นี้ตองวินิจฉัยแยกจากการติดเชื้อใหม หรือภาวะความเจ็บปวยใหม
ผลขางเคียงของยาตานไวรัสหรือความลมเหลวจากการรักษาดวยยา
ตานไวรัสที่ทําใหโรคเอดสมีอาการทรุดลงเชนกัน ดังนั้น การวินิจฉัย
IRIS จึงตองอาศัยการลําดับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ และอาการทางคลินกิ
เปนหลัก ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการมักใชเพื่อการแยกโรคเทานั้น
2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ (ขึ้นกับอาการแสดงที่
จําเพาะ) ประกอบดวยการตรวจ CBC ระดับเกลือแรในเลือด ระดับ
Cr การทํางานของตับ ระดับ CD4 viral load การเพาะเชื้อแบคทีเรีย
Mycobacterium (TB หรือ MAC) เชื้อราจากเลือด CXR การตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัยอื่น ๆ การยอมสีและเพาะเชื้อจากเสมหะ การ
สงตรวจชิ้นเนื้อหรือการสงเพาะเชื้อจากผิวหนังหรือบริเวณที่มี
พยาธิสภาพอืน่ ๆ การเจาะตรวจนํา้ ไขสันหลัง และการตรวจทางจักษุ
3. ผูปวย IRIS สวนใหญมีอาการดีขึ้นภายในประมาณ
2-4 สัปดาห และสามารถคงการรักษาดวยยาตานไวรัสตอเนื่องตอ
ไปได (ยกเวนอาการทางคลินิกรุนแรงเปนอันตรายตอชีวิต) และควร
รักษาการติดเชือ้ ฉวยโอกาสตามขอบงชีข้ องการติดเชือ้ ฉวยโอกาสที่
เปนสาเหตุนั้น ๆ รวมถึงการใหยาตานการอักเสบ (non-steroidal
drugs หรือ systemic corticosteroids ตามแตความรุนแรงของการ
อักเสบนั้น ๆ) เพื่อยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากภาวะ IRIS อัตราการ
เสียชีวิตจากภาวะ IRIS พบไดนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการติดเชื้อชนิด
ตาง ๆ อยางไรก็ตาม IRIS เปนกลุมอาการที่สงบลงไดโดยอาจไม
จําเปนตองไดรับการรักษา เมื่อรางกายสามารถกําจัด หรือยาที่ใช
รักษาสามารถทําลายใหเชื้อหมดไปจากรางกาย อาการอักเสบก็จะ
ดีขึ้นหรือหายไปในที่สุด ในกรณีที่อาการรุนแรงหรืออาการอักเสบ
เกิดในตําแหนงทีม่ หี นาทีส่ าํ คัญ เชน ในสมองสวนกลางก็จาํ เปนตอง
ใหการรักษาดวยยาลดการอักเสบ เชน corticosteroids
4. สําหรับผูป ว ยทีด่ ขี นึ้ จากการรักษาโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
อาจไมจําเปนตองกลับมาใชยาตานจุลชีพเพื่อการรักษาอีก หรือใน
กรณีที่กําลังอยูในระหวางการรักษาแบบ maintenance ไมจําเปน
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prednisolone ใหตํ่าที่สุดที่ผูปวยจะไมปวดศีรษะ และลดลงจนหยุด
ไดในที่สุด
c. Mycobacterium avium complex มักเปน IRIS ชนิด
unmasking กอนเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัส MAC มักจะมาดวย
ปญหา wasting, chronic diarrhea, lymphadenitis ชนิด non-caseating
granuloma เมื่อรับประทานยาตานไวรัสจะกอใหเกิดการอักเสบขึ้น
เกิด necrosis ขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ทําใหอาการทางคลินิกเหมือน
วัณโรค ยาที่ใชรักษา MAC มักมีประสิทธิภาพตํ่า เชื้อสามารถอาศัย
อยูในรางกายเปนเวลานาน ถาเกิดการอักเสบที่รุนแรง ปฏิกิริยาที่
เกิดขึน้ จะคงอยูเ ปนเวลานานเชนเดียวกัน กลุม อาการทีพ่ บบอย ไดแก
ฝหนองใตผวิ หนัง ฝหนองตามตอมนํา้ เหลืองภายนอก ตอมนํา้ เหลือง
ในชองทรวงอก ตอมนํา้ เหลืองในชองทอง ทําใหเกิดอาการปวดแนนทอง
คลื่นไส อาเจียน บางครั้งวินิจฉัยวาเปน peritonitis
การวินจิ ฉัย สามารถเพาะเชือ้ MAC ไดจากในเลือด หนอง
หรือสิง่ สงตรวจอืน่ ๆ ในบริเวณทีป่ ราศจากเชือ้ ถาไมมหี อ งปฏิบตั กิ าร
ที่เพาะเชื้อวัณโรคไดก็ไมสามารถวินิจฉัยโรคนี้ได
การรักษา ถาสามารถวินจิ ฉัยไดกใ็ หยาตานจุลชีพทีเ่ หมาะสม
แต บ  อ ยครั้ ง ที่ ย าต า นจุ ล ชี พ ไม ส ามารถกํ า จั ด เชื้ อ ให ห มดไป
ตองอาศัยระบบภูมติ า นทานทีฟ่ น ตัวจากการรับประทานยาตานไวรัส
จึงจะกําจัดเชื้อใหหมดไปในที่สุด ในกรณีที่เปนฝหนองก็จะแหงหาย
ไปในที่สุด ยกเวนในกรณีที่มีการอักเสบของตอมนํ้าเหลืองใน
ชองทองจําเปนตองให prednisolone ขนาด 30 mg/day ผูปวยจะ
ตอบสนองเปนอยางดี แตตองคง prednisolone ขนาดตํ่า ๆ เปน
เวลานาน
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b. Cryptococcal meningitis มักเกิดปฏิกิริยา IRIS ได
ประมาณ 30% ของผูป ว ยโรคเชือ้ ราในสมองมักเปนชนิด paradoxical
worsening โดยมีอาการของเยือ่ หุม สมองอักเสบเกิดขึน้ อีกหลังไดรบั
ยาตานไวรัสเปนเวลาหลายสัปดาห หรือเปนเดือน ผูป ว ยจะมีอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ปวดบริเวณตนคอ ตามัว ชักหมดสติ
หรืออาจมี localizing signs เปนตน
Cryptococcal meningitis ชนิดทีเ่ ปน unmasking มีอาการ
เหมือน meningitis ทัว่ ไป ลักษณะของนํา้ ไขสันหลังมักมีเม็ดเลือดขาว
เปนจํานวนมากเหมือนวัณโรคเยื่อหุมสมอง ยกเวน cryptococcal
antigen ใหผลบวก และเพาะเชื้อราไดในนํ้าไขสันหลัง
การวินิจฉัย ในกรณีชนิด paradoxical worsening ตอง
แยกจากการรักษา cryptococcal meningitis ไมไดผล หรือเปน
cryptococcal meningitis ขึน้ มาใหมหลังไดรบั การรักษาตามมาตรฐาน
นาน 6 สัปดาห ซึง่ การวินจิ ฉัยตองอาศัยการเพาะเชือ้ ราในนํา้ ไขสันหลัง
ไมสามารถใชการตรวจ cryptococcal antigen หรือ india ink เปน
ตัวตัดสิน เนื่องจาก cryptococcal antigen และเชื้อ Cryptococcus
ที่พบในการยอม india ink จะคงอยูเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังตอง
แยก meningitis จากสาเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัณโรค
เยือ่ หุม สมอง ความดันในสมองบางครัง้ สูง บางครัง้ ปกติ สวนจํานวน
เม็ดเลือดขาวจะไมสูงมาก โปรตีนสูงไมมาก นํ้าตาลตํ่าเล็กนอย
เหมือนใน cryptococcal meningitis ทําใหการวินิจฉัยไดยาก
การรักษา เนื่องจากปฏิกิริยา IRIS มีความเรงดวนในการ
รักษาเชนเดียวกับเยื่อหุมสมองอักเสบอื่น ๆ ตองใหการรักษาที่
ถูกตอง prednisolone จึงเปนยาหลักทีใ่ ชลดการอักเสบในสมอง การ
ทํา Lumbar puncture หรือการใส Shunt อาจจะไมชว ยลดการอักเสบ
ในเยือ่ หุม สมอง ผูป ว ยจะตอบสนองตอ prednisolone ขนาด 30-60 mg
อยางรวดเร็ว แตอาจตองใชยาเปนเวลานาน โดยพยายามลดขนาด
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7. Leprosy cutaneous lesions
A. Cryptococcus B. Leprosy
C. Microsporidia D. Bartonella henselae
E. PCP

ย์

8. Pneumonitis (patchy alveolar or reticulonodular
inﬁltrates)
A. PCP
B. Skin yeasts
C. Toxoplasmosis
D. Leshmaniasis
E. Bartonella henselae

ารแ
พท

1. Paradoxical reaction [prolong fever (> 38.6 ๐C),
increasing respiratory symptoms, increasing
lymphadenopathy, cutaneous lesions, ascites, CXR
worsening] after initiation of HAART, tuberculoma,
inﬂammatory bowel perforation, serositis, psoas
abscess.
A. Tuberculosis
B. MAC and other atypical mycobacteria
C. CMV
D. Viral hepatitis (B, C)
E. Parvovirus B19

6. Reiter’s syndrome
A. Chlamydia trachomatis
B. Skin yeasts
C. Cryptococcus
D. PCP
E. Leshmaniasis

2. Worsening hepatitis
A. Tuberculosis B. MAC
C. CMV
D. Viral hepatitis (B, C)
E. Parvovirus B19

วง
ก

3. Encephalitis, worsening anemia
A. Viral hepatitis (B, C)
B. Parvovirus B19
C. Varicella zoster virus
D. Kaposi Sarcoma (KS)
E. PML

4. Erosive herpes simplex, encephalitis
A. Herpes simplex
B. Kaposi Sarcoma (KS)
C. PML
D. BK virus
E. MAC

5. Hemorrhagic cystitis
B. CMV
A. MAC
C. BK virus
D. Parvovirus B19
E. Herpes simplex

9. Worsening of sarcoidosis, pulmonary inﬁltrates,
erythema nodosum, lymphadenopathy, interstitial
nephritis
A. Skin yeasts
B. Sarcoidosis
C. Toxoplasmosis D. Leshmaniasis
E. Microsporidia
10. Grave diseases, SLE, vasculitis, relapsing GuillainBarré’s syndrome, rheumatoid arthritis, polymyositis,
alopecia universalis, cerebral vasculitis, hyperergic
reaction (against tattoos, foreign bodies), pre-eclampsia,
multiple eruptive dermatoﬁbromas, eruptive cheilitis,
peyronie’s disease.
A. Non-infectious etiology
B. Cryptococcus
C. Toxoplasmosis
D. Leshmaniasis
E. Microsporidia
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โรคภูมิคุมกันบกพรอง ภาค VI (Human immunodeficiency virus : HIV)
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ชื่อ..........................................................................นามสกุล................................................................................อายุ....................ป..........
สาขา.......................................................ร.พ. ..............................................................................................................................................
ร.พ.รัฐบาล ร.พ.เอกชน คลินิก
อื่นๆ................................................................................ที่อยูเลขที่.................................
หมู....................ซอย..........................................อาคาร..............................................................ชั้นที่..........................................................
แขวง/ตำบล..................................................เขต/อำเภอ........................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย..............โทรศัพท..........................โทรสาร............................มือถือ.................................E-mail..........................................
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การตรวจคัดกรอง และการใหคาํ ปรึกษากอนสมรส
(Premarital Screening and Counseling) ตอนที่ 4
โรคภูมคิ มุ กันบกพรอง ภาค VI
(Human immunodeﬁciency virus : HIV)
3-3220-000-9301/140601
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