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Summary in Thai 

บทสรุปภาษาไทย

บทสรุปวิทยานิพนธ์เรื่องการให้ยาต้านเอชไอวีที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี 

ไวรัสตับอักเสบซี หรือวัณโรคในประเทศไทย

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาวิธีการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่จะทำาให้ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัส

ตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือวัณโรคในประเทศไทยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บ

ป่วยและตาย วิทยานิพนธ์นี้รวบรวม บทความที่ 1 ซึ่งเป็นบทนำา บทความที่ 13 ซึ่งเป็นบทสรุปและอีก11บทความที่

ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ และได้แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนคือ การให้ยาต้านเอชไอวีที่เหมาะสมในการ รักษาผู้

ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีหรือ ไวรัสตับอักเสบซี และการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เหมาะสมในการ

รักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค

ในบทความที่ 2 และ 3 พบว่าคนไทยที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีที่มีค่าปริมาณไวรัสตับอักเสบบีใน

เลือดสูงกว่า 100,000 copies/ml ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านที่มีผลต่อไวรัสตับอักเสบบีด้วย โดยควรจะได้เป็น

ยาทีโนโฟเวียร์ร่วมกับเอ็มไทรซิตาบีนหรือสามทีซีและยาต้านตัวที่สาม นอกจากนั้นการศึกษาพบว่าไวรัสตับอักเสบบี

ในคนไทยเป็นสายพันธุ์ซี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดเยื่อพังผืดที่ตับสูงและการเกิดมะเร็งตับสูง ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้

ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านเร็วขึ้น เพื่อให้มีการลดจำานวนไวรัสตับอักเสบบีในเลือดให้มากที่สุด ซึ่งถ้าคนไข้เริ่ม

รักษาด้วยยาต้านเมื่อมีภูมิหรือซีดีสี่ต่ำากว่า200 cells/mm3จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดตับอักเสบรุนแรงหลังเริ่มยาต้าน 

ซึ่งภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่ถ้าคนไข้รายนั้นมีตับแข็งหรือการทำางานของตับไม่ดีอยู่ก่อน การเกิดตับอักเสบ

รุนแรงหลังเริ่มยาต้านหรือที่เรียกว่า hepatic flare ก็จะทำาให้คนไข้มีโอกาสเสียชีวิตได้ ซึ่งจากบทความที่4 พบการเกิด

ตับอักเสบรุนแรงหลังเริ่มยาต้านสูงถึงร้อยละ22 ความเสี่ยงคือมีปริมาณไวรัสตับอักเสบบีในเลือดสูงและมีค่าซีดีสี่ต่ำา 

แต่อย่างไรก็ตามภาวะนี้พบว่ามีโอกาสที่ไวรัสตับอักเสบบีชนิดอีแอนติเจนหายไปได้สูงถึงร้อยละ75 

บทความที่ 5 เป็นการศึกษาหาปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการเกิดเยื่อพังผืดที่ตับสูงในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่ติดเชื้อเอชไอวี

ร่วมด้วย โดยการนำาชิ้นเนื้อตับของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่ติดเชื้อเอชไอวีและไม่ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มละ16คนมาย้อม

พิเศษ พบว่าการตายของเซลตับเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดเย่ือพังผืดท่ีตับสูงในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีท่ีติดเช้ือเอชไอวี

ร่วมด้วย

บทความที่ 6 เป็นการศึกษาระดับวิตามินดีก่อนและหลังการให้ยาทีโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัส

ตับอักเสบบีจำานวน 158 คนซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการได้รับยาต้านทีโนโฟเวียร์มานานประมาณ 5 ปี พบว่ามีระดับวิตามินดี

ต่ำากว่า30 ng/ml สูงถึงร้อยละ72  และระดับวิตามินดีต่ำาลงอย่างชัดเจนหลังได้ยาต้าน โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ

ขาดวิตามินดีคือผู้หญิงและคนที่ได้ยาต้านมานานกว่า5ปี ดังนั้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรจะได้รับวิตามินดีด้วยเพื่อป้องกัน

กระดูกบาง เพราะผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีมีความจำาเป็นที่ต้องได้ยาทีโนโฟเวียร์เป็นระยะเวลา

นาน ซึ่งยาตัวนี้ก็มีส่วนทำาให้กระดูกบางด้วย
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บทความที่ 7 เป็นการศึกษาการเกิดเยื่อพังผืดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีจำานวน130คนและผู้

ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีโดยที่ไม่มีเอชไอวีจำานวน331คน โดยการใช้เครื่องไฟโบรสแกน นอกจากนั้นมีการตรวจ

ปริมาณไวรัสตับอักเสบซี สายพันธ์ของไวรัสตับอักเสบซี ยีนไอแอล28บีซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการ

รักษาไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งพบว่าไวรัสตับอักเสบซีสายพันธ์3พบมากที่สุด (ร้อยละ49.5) รองลงมาคือสายพันธ์1 (ร้อย

ละ32) และสายพันธ์ 6 (ร้อยละ13) ส่วนในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีโดยที่ไม่มีเอชไอวีก็พบอัตราส่วนคล้ายกันคือ

สายพันธ์3, 1 และ 6 เป็นจำานวนร้อยละ 46  ร้อยละ35 และร้อยละ 18 ตามลำาดับ ส่วนไอแอล28บีตำาแหน่ง rs 12979860 

เป็นแบบ CC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการรักษาไวรัสตับอักเสบซี พบสูงถึงร้อยละ 91 นอกจากนั้นการศึกษา

นี้พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและเอชไอวีจำานวนร้อยละ70 มีเยื่อพังผืดที่ตับระดับปานกลาง และร้อยละ41.6 

มีเยื่อพังผืดที่ตับระดับรุนแรงและร้อยละ24 เป็นตับแข็ง ซึ่งการเกิดมะเร็งตับในผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะต่างจาก

คนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยในคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีการเกิดมะเร็งตับขึ้นกับจำานวนปริมาณไวรัสตับอัก

เสบบีในเลือด อาจจะไม่จำาเป็นต้องเป็นตับแข็งมาก่อน แต่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีการเกิดมะเร็งตับขึ้นกับ

การเป็นตับแข็ง ถึงแม้ปริมาณไวรัสตับอักเสบซีจะลดลงหลังการรักษา แต่ถ้าเป็นตับแข็งแล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง

ตับได้ โดยในคนที่เป็นตับแข็งมีโอกาสเป็นมะเร็งตับร้อยละ1-4ต่อปี ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องรักษาก่อนที่จะ

เป็นตับแข็ง เพื่อลดการเกิดเป็นมะเร็ง นอกจากนั้นคนที่เป็นตับแข็งไปแล้ว ควรจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยการทำา

อัลตราซาวด์ตับทุกปี การศึกษานี้ยังพบว่าระดับวิตามินดีต่ำามีโอกาสที่จะเกิดเยื่อพังผืดที่ตับสูง ดังนั้นควรจะได้รับการ

เสริมวิตามินดี

บทความที่ 8 ได้สรุปปัญหาของการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซีในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอชไวี

ไม่ได้รับการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซีทุกราย และการรักษาไวรัสตับอักเสบซีมีข้อจำากัด ทั้งราคายา การตรวจ

ติดตามระหว่างการรักษาและผลข้างเคียงของยา 

บทความที่ 9 ได้สรุปอาการต่างๆของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค ซึ่งถ้าภูมิคุ้มกันต่ำาจะมีโอกาสที่วัณโรคจะมา

ด้วยอาการของวัณโรคนอกปอดได้มากขึ้น มีวัณโรคแบบแพร่กระจายมากขึ้น การให้ยาต้านและการให้ยาวัณโรคร่วม

กันก็มีปัญหา ทั้งจาก จำานวนเม็ดยา ผลข้างเคียงที่เหมือนกัน การเกิดภาวะภูมิฟื้นตัว และปฏิกิริยาระหว่างยา โดยยา

ไรแฟมปิซินมีผลลดระดับของยาต้านหลายตัว ยาที่แนะนำาให้ใช้มากที่สุดคือยาเอฟฟาไวเรนซ์ ในบทความที่ 10 พบว่า

ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีไทยที่เป็นวัณโรคในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาเอฟาไวเรนซ์ได้ สามารถให้ยาเนวิราปีนขนาด

มารตรฐานได้ 

บทความที่ 11 พบว่าในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีไทยที่เป็นวัณโรคในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาเอฟาไวเรนซ์และเนวิราปีนได้ 

การให้ยากลุ่มโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งในการศึกษานี้ใช้เป็น ยาอินดินาเวียร์ขนาด 600 มิลลิกรัมร่วมกับยาริโทนาเวียร์

ขนาด 100 มิลลิกรัมวันละสองครั้งร่วมกับยาไรแฟมปิซิน ทำาให้ระดับยาอินดินาเวียร์ลดลงมาก การเกิดตับอักเสบใน

ช่วงสองสัปดาห์แรกสูง แต่ส่วนใหญ่ระดับเอนไซม์ตับลดลงเอง ทุกคนมีผลการรักษาทางด้านเอชไอวีดีมาก โดยมีปริมาณ

เอชไอวีในเลือดที่สัปดาห์ที่ 48 น้อยกว่า 50 copies/ml แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ควรจะมีการศึกษาการให้

ยาไรฟาบูตินร่วมกับยากลุ่มโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ 

บทความท่ี 12 เป็นการศึกษาการให้ยาไอโซไนอาซิดเพ่ือป้องกันการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีจำานวน 4,339 ราย

ที่มีผลการตรวจทูเบอร์คูลินที่ผิวหนังเป็นบวกโดยไม่มีอาการของวัณโรค ซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าวัณโรคแฝง ซึ่งการให้ยา

ไอโซไนอาซิดทำาให้ลดการเป็นวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มน้ี ดังน้ันผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีผลการตรวจทูเบอร์คูลินท่ีผิวหนัง

เป็นบวกและมีซีดีสี่ < 200 cells/mm3 ควรได้รับยาไอโซไนอาซิดเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคเป็นเวลา 9 เดือน


