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ผลของการใช้ยาต้านไวรัสในผูต้ ิดเชื อเอชไอวี/เอดส์
โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิ ษณุโลก
OUTCOME MEASUREMENT OF ANTIRETROVIRAL DRUGS COMBINATION
IN HIV/AIDS PATIENTS AT BUDDHACHINARAJ PHITSANULOKE HOSPITAL
สมบู รณ์ ตันสุ ภสวัสดิกุล พ.บ.*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาระดับของภูมิคุม้ กัน
ซี ดีสี และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านไวรัส
ในผูต้ ิดเชื-อเอชไอวี/เอดส์ ทีได้รับยาต้านไวรัสจีพีโอเวียร์
วิธีการศึกษา : เป็ นการศึกษาแบบย้อนหลังใน
ผูต้ ิ ดเชื- อเอชไอวี/เอดส์ ที มารับยาต้านไวรัสสู ตรจี พีโอ
เวียร์ (สตาวูดีน ลามิ วูดีน และเนวิราปี น) ที คลิ นิกให้
คําปรึ กษา โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิ ษณุ โลก ตั-งแต่
เดือนกรกฎาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2547 เครื องมือทีใช้
ในการศึ กษาเป็ นแบบบันทึ กข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ ่ วย
คื อ เพศ อายุ อาการก่ อ นรั บ ประทานยาจี พี โ อเวี ย ร์
ระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีในร่ างกายก่อนและหลังรับประทาน
ยา 24 สั ปดาห์ และอาการไม่ พึ งประสงค์ ที เกิ ดขึ- น
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
สําเร็ จรู ป โดยหาค่าเฉลีย ค่าร้ อยละของข้อมูลทัว ไป
และวิเ คราะห์ โ ดยการทดสอบหาค่า เฉลีย ของระดับ
ภูมิคุม้ กันซี ดีสีในร่ างกายก่อน และหลังรับประทานยา
จีพีโอเวียร์
*

ผลการศึกษา : จากการศึกษาพบว่า มีผตู ้ ิ ดเชื- อ
เอชไอวี/เอดส์มารับยาจีพีโอเวียร์ จาํ นวน 114 ราย เป็ น
เพศชาย 61 ราย (ร้อยละ 53.5) อายุเฉลีย 35 ปี (SD.772)
ระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีของผูป้ ่ วยก่ อนรั บประทานยามี ค่า
น้อยกว่า 50 cell/mm3 จํานวน 69 ราย (ร้อยละ 60.5)
101-250 cell/mm3 จํานวน 31 ราย (ร้อยละ 27.2) และ
อยู่ในช่วง 51-100 cell/mm3 จํานวน 14 ราย (ร้อยละ 12.3)
สาเหตุทีมีผลให้ได้รับเชื- อเอชไอวี คื อจากเพศสัมพันธ์
จํานวน 113 ราย (ร้อยละ 99.1) ส่ วนอีก 1 ราย ได้รับ
เชื- อจากการได้รับเลือด (ร้อยละ 0.9) อาการที เป็ นสาเหตุ
ให้มาโรงพยาบาล และพบว่าติ ดเชื- อเอชไอวี คื อ ภาวะ
ปอดอักเสบจากเชื- อรา 19 ราย (ร้อยละ 16.7) รองลงมา
คือวัณโรคปอด 18 ราย (ร้อยละ 15.8) ผืนผิวหนัง 16
ราย (ร้อยละ 14.0) มีเชื- อราในช่องปาก 11 ราย (ร้อยละ
9.6) ส่ วนระดับของภูมิคุม้ กันซี ดีสี ในร่ างกายก่อนและ
หลังรั บประทานยาจี พี โอเวียร์ 24 สัปดาห์ มี ความ
แตกต่ างกันที ระดับ p-value .001 พบอาการไม่ พึ ง
ประสงค์ทีร้ายแรงร้อยละ 24.6 ได้แก่ ภาวะกรดแลคติก

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
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ในเลือดสู ง 9 ราย (ร้อยละ 8.0) ภาวะไขมันสะสมผิดที
8 ราย (ร้อยละ 7.1) ภาวะตับอักเสบ 6 ราย (ร้อยละ 5.4)
อาการชาบริ เวณเท้า และน่อง 3 ราย (ร้อยละ 2.4) และมี
ผืนแพ้ยาสตี เวนส์จอนห์สัน ซิ นโดรม 2 ราย (ร้อยละ
1.8)
สรุ ป : การศึกษาครั-งนี- สามารถสรุ ปได้ว่าการ
รั บ ประทานยาต้า นไวรั ส สู ต รจี พี โ อเวี ย ร์ จ ะมี ผ ลให้
ระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีของร่ างกายสู งขึ- น ส่ วนอาการไม่
พึงประสงค์จากยาทีรุนแรงพบถึงร้อยละ 24.6
Abstract
Objective: To evaluate the CD4 cell count
and adverse drug reactions in HIV/AIDS patients after
highly active antiretroviral drugs therapy.
Method: Retrospective study was done from
July 2003 to August 2004 at AIDS clinic,
Buddhachinaraj Phitsanuloke hospital. HIV/AIDS
patients received 3 drug combinations (stavudine,
lamivudine, nevirapine: GPOVir). Patient
characteristics, CD4 cell count at 0 and 24 weeks after
therapy and adverse drug reactions were collected.
Result: A total of 114 patients received
therapy. Sixty-one patients are male (53.5%). The
average age was 35 years old (SD .772). Sixty-nine
patients (60.5%) were CD4 cell count at week 0 lower
than 50 cell/mm3. CD4 cell count between 51-100 and
101-250 cell/mm3 found in 14 (12.3%) and 31
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(27.2%) patients, respectively.
Intersexual
transmission was found in 113 patients (99.1%) and
blood transmission in 1 patient. Opportunistic
infection and other symptoms before therapy were
Pneumocistis carinii pneumonia (16.7%), pulmonary
tuberculosis (15.8%), pruritic papular eruption
(14.0%) and oral candidiasis (9.6%). CD4 cell count
at week 0 and 24 after therapies were significant
increase (p-value < .001). The serious adverse drug
reaction were hyperlactatemia (9 patients, 8.0%),
lipoatrophy (8 patients, 7.1%), drug induce hepatitis
(6 patients, 5.4%), peripheral neuropathy (3 patients, 2.4%)
and Stevens Johnson Syndrome (2 patients, 1.78%).
Conclusion: Highly active retroviral therapy
with GPOVir increases CD4 cell count in all
patients, but the physician should be aware of the
serious adverse drug reaction from this regimen.
บทนํา
การระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย เริ ม
มีรายงานในปี พ.ศ. 2527 และพบว่าช่วงทีมีการระบาด
สู งสุ ดคื อระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2535 แต่จากผลการเฝ้ า
ระวังการติดเชื- อในประชากร กลุ่มต่างๆ ในช่วง 4 - 5 ปี
ทีผ่านมาพบว่า มีการชะลอตัว และอัตราความชุ กลดลง
จนถึงปี พ.ศ. 2546 มีการติดเชื- อเอชไอวีในประเทศไทย
ประมาณ 1,054,684 ราย เสี ยชี วิตไปแล้ว 450,742 ราย
ปัจจุบนั แม้จะมีแนวโน้มผูต้ ิดเชื- อรายใหม่ลดลง แต่ผปู ้ ่ วย

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
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ทีมีอาการและต้องการการดูแลรักษายังคงมีปริ มาณมาก
ทุกปี และเป็ นทีคาดว่าในปี พ.ศ.2549 ประเทศไทยจะมี
ผูต้ ิดเชื-อทีมีชีวิตอยูป่ ระมาณ 508,323 ราย และประมาณ
60,052 ราย เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ทีตอ้ งการการรักษา1
จากข้อมูลดังกล่าวกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้เริ มโครงการพัฒนาระบบบริ การ และ
ติ ด ตามผลการรั กษาผูต้ ิ ด เชื- อ เอชไอวี และผูป้ ่ วยโรค
เอดส์ในประเทศไทย ประกอบกับองค์การเภสัชกรรม
สามารถผลิตยาต้านไวรัสได้หลายชนิ ดทําให้ราคายาต้าน
ไวรัสลดลง จึ งเป็ นโอกาสสําคัญที ผูต้ ิ ดเชื- อ/ผูป้ ่ วยโรค
เอดส์จะมีโอกาสรับยาต้านไวรัสได้มากขึ- น ในปี พ.ศ.
2546 จึงได้มีนโยบายขยายโอกาสการดูแลรักษารักษาผู ้
ติดเชื-อเอชไอวี และผูป้ ่ วยโรคเอดส์ดว้ ยยาต้านไวรัสให้
ครอบคลุมทุกจังหวัด
โรงพยาบาลพุท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ที เข้าร่ วม
โครงการดังกล่าวตั-งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบนั มีผู ้
ติ ดเชื- อเอชไอวี/เอดส์ มารั บ ยาต้า นไวรั ส จํา นวน 220
ราย (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547) แต่เนื องจากการรักษา
ด้ว ยยาต้า นไวรั ส เป็ นการรั ก ษาต่ อ เนื อ งที ผูป้ ่ วยต้อ ง
รั บประทานยาตลอดชี วิต และประสิ ทธิ ภาพของการ
รักษาขึ- นอยู่กบั ความครบถ้วน และต่อเนื องในการกิ น
ยาอย่างสมําเสมอ เพื อลดปริ มาณไวรั สให้ต าํ สุ ด และ
นานที สุ ด โดยไม่ เ กิ ด การรั ก ษาล้ม เหลว ดัง นั-น จึ ง มี
ความสํา คัญที บุคลากรที เกี ยวข้อง จะต้องมีการตรวจ
ติ ด ตามอาการของผูป้ ่ วยอย่างสมําเสมอ นอกจากนี- ยา
ต้านไวรัสมี อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้มาก
และรุ นแรง เช่น ยาสูตรจีพีโอเวียร์ ประกอบด้วยยา 3 ชนิ ด
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คื อ starvudine (d4T) lamivudine (3TC) และ
nevirapine (NVP) โดยยา d4T และ 3TC มีอาการไม่
พึงประสงค์ คื อ คลืนไส้อาเจี ยน ชา หรื อเจ็บรู ้สึกแสบ
ร้อนบริ เวณปลายมือปลายเท้า (peripheral neuropathy)
ปวดเมือยกล้ามเนื-อ อ่อนเพลีย และอาจเกิดภาวะกรดแล
คติ กในเลื อดสู ง (hyperlactatemia) ซึ งอาจทําให้ผูป้ ่ วย
เสี ยชี วิตได้ ส่ วนยา NVP จะพบผืนแพ้ยาได้บ่อย ส่ วน
ใหญ่ไม่รุนแรงและหายเองได้ มีผปู ้ ่ วยประมาณร้อยละ
5 ทีอาจเกิดอาการผืนแพ้ยาอย่างรุ นแรง ผิวหนังลอกทัว
ตัว (Stevens Johnson Syndrome or Toxic Epidermal
Necrolysis) นอกจากนี- NVP อาจทําให้เกิ ดภาวะตับ
อักเสบได้ 2
จะเห็ นได้ว่ าการดู แลรั กษาผู ้ติ ดเชื- อเอชไอวี /
เอดส์ทีรับประทานยาต้านไวรัสมีความสําคัญมากทั-งใน
ด้า นความร่ ว มมื อ ของผูป้ ่ วยในการรั บ ประทานยาที
ต่อเนือง ตรงเวลา ไม่ขาดยารวมทั-งต้องติดตามดูแล เฝ้ า
ระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาทีอาจเกิดขึ-น และเป็ น
อัน ตรายถึ ง ชี วิ ต ผู ้ศึ ก ษาในฐานะผู ้ดู แ ลผู ้ป่ วย จึ ง
ต้อ งการศึก ษาระดับ ภูมิคุ ม้ กัน ในร่ า งกายของผูป้ ่ วย
หลังรับประทานยาครบ 24 สัปดาห์ เพือประเมินความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย รวมทั-งติดตาม
อุบตั ิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัส
ทีพบในผูต้ ิ ดเชื- อทีรับประทานยาจี พีโอเวียร์ เพือนําผลที
ได้เป็ นแนวทางในการดูแล และให้การรักษาผูป้ ่ วยได้
ทันท่วงทีเมือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ข- ึน
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วัตถุประสงค์
1. ศึ กษาระดับของภู มิ คุ ้มกันซี ดี สี ของผูต้ ิ ด
เชื-อเอชไอวี/เอดส์ หลังรับประทานยาจีพีโอเวียร์
2. ศึกษาอุบตั ิการณ์อาการไม่พึงประสงค์ของ
ยาในผูต้ ิดเชื-อเอชไอวี/เอดส์ ทีรับประทานยาจีพีโอเวียร์
วัสดุและวิธีการ
1. เป็ นการศึ ก ษาแบบย้อ นหลัง (retrospective
study) ในผูต้ ิดเชื- อเอชไอวี/เอดส์ ทีมารับยาจีพีโอเวียร์
ที ค ลิ นิ ก ให้ ค ํ า ปรึ กษา โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช
พิษณุ โลก ตั-งแต่เดือน กรกฎาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2547
2. กลุ ่ม ประชากร คื อ ผู ต้ ิ ด เชื- อ เอชไอวี/เอดส์
ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ ได้รับคําแนะนําด้านการ
ปฏิบตั ิตวั จากพยาบาลผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา วิธีการรับประทาน
ยาทีถกู ต้องจากเภสัชกร และมีคุณสมบัติดงั นี2.1 เป็ นผูต้ ิดเชื- อเอชไอวี/เอดส์ ทีมีอายุต- งั แต่
15 ปี ขึ-นไป
2.2 ผูป้ ่ วยยิ น ดี ที จ ะรั บ การรั ก ษาจากแพทย์
โดยการรับประทานยาจี พีโอเวียร์ อย่างสมําเสมอ โดย
รับประทานมื-อเช้า 1 เม็ด และรับประทานมื-อเย็น 1 เม็ด
ห่างกัน 12 ชัว โมง
2.3 ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสชนิดใดมาก่อน
2.4 ผู ้ ติ ดเชื- อที ไ ม่ มี อ าการแต่ มี ค่ า ระดั บ
ภูมิคุม้ กันซี ดีสี น้อยกว่า 200 cell/mm3 และน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 250 cell/mm3 ร่ วมกับมีอาการดังต่อไปนีอย่างใดอย่างหนึง
- ไข้เรื- อรังไม่ทราบสาเหตุ
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- อุจจาระร่ วงเรื- อรังนานกว่า 14 วัน ที
ไม่ทราบสาเหตุ
- นํ-า หนัก ตัว ลดลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 15
ภายใน 3 เดือน
2.5 มารั บการติ ดตามค่ าระดับภู มิคุม้ กันซี ดี สี
หลังรับประทานยา 24 สัปดาห์
3. เครื องมื อ ที ใ ช้ ใ นการศึ กษา เป็ นแบบบัน ทึ ก
ข้อ มู ล ส่ วนตัวของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุ อาการก่ อน
รั บประทานยาจี พี โ อเวี ย ร์ ระดับ ภู มิ คุ ้ม กัน ซี ดี สี ใ น
ร่ างกายก่อน และหลังรับประทานยา 24 สัปดาห์ และ
อาการไม่พึงประสงค์ทีเกิดขึ-น โดยแบบบันทึกเป็ นแบบ
บันทึ กผลการติ ด ตามการดู แ ลรั กษาผูต้ ิ ด เชื- อ เอชไอวี
และผู ้ป่ วยเอดส์ สํ า หรั บ ผู ้ใ หญ่ ที ก รมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดขึ-น
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี4.1 ข้อมูลทัว ไป และข้อมูลภาวะแทรกซ้อน ที
เกิดขึ-นหลังจากรับประทานยาจีพีโอเวียร์ วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลียส่ วนกลาง
4.2 ระดั บ ของภู มิ คุ ้ ม กั น ซี ดี สี หลั ง จา ก
รับประทานยาจีพีโอเวียร์ 24 สัปดาห์ วิเคราะห์โดยการ
ทดสอบหาค่ า เฉลี ย ของระดับ ภู มิคุม้ กันซี ดี สี ใ นเลื อ ด
ก่ อ นและหลัง รั บ ประทานยาจี พี โ อเวี ย ร์ (Related
sample T-test)
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ผลการศึ กษา
จากการศึ กษาพบว่ามี ผูต้ ิ ดเชื- อเอชไอวี/เอดส์
จํานวน 114 ราย ได้รับยาจีพีโอเวียร์ ทีคลินิกให้คาํ ปรึ กษา
โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิ ษณุ โลก ในระหว่างเดื อน
กรกฎาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2547 เป็ นเพศชาย 61 ราย
(ร้อยละ 53.5) เพศหญิง 53 ราย (ร้อยละ 46.5) อายุเฉลีย
35 ปี (SD.772) ระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสี ของผูป้ ่ วยก่อน
รับประทานยาส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 50 cell/mm3 69 ราย
(ร้อยละ 60.5) รองลงมาอยู่ในช่ วง 101-250 cell/mm3
จํานวน 31 ราย (ร้อยละ 27.2) และ 51-100 cell/mm3
จํา นวน 14 ราย (ร้ อ ยละ 12.3) โดยติ ด ต่ อ ผ่า นทาง
เพศสัมพันธ์จาํ นวน 113 ราย (ร้อยละ 99.1) ส่ วนอีก 1
ราย ได้รับจากการรับเลือด (ร้อยละ 0.9) อาการที เป็ น
สาเหตุ ใ ห้มาโรงพยาบาล และพบว่ า ติ ด เชื- อ เอชไอวี
ได้ แ ก่ ภาวะปอดอัก เสบจากเชื- อรา (Pneumocystic
carinii pneumonia, PCP) 19 ราย (ร้ อยละ 16.7)
รองลงมา คือ วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis) 18
ราย (ร้อยละ 15.8) ผืนผิวหนัง (pruritic papular eruption,
PPE) 16 ราย (ร้อยละ 14.0) มีเชื- อราในช่ องปาก (oral
candidiasis) 11 ราย (ร้อยละ 9.6) แสดงในตารางที 1
ส่ วนระดั บ ของภู มิ คุ ้ ม กั น ซี ดี สี ในร่ างกายหลั ง
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รับประทานยาจี พีโอเวียร์ 24 สัปดาห์ พบว่ามี ความ
แตกต่างกันทีระดับ p-value < .001 แสดงในตารางที 2
และ 3
พบอาการไม่พึง ประสงค์ทีร้า ยแรงจนต้อ ง
หยุดยาในผูป้ ่ วย 28 ราย (ร้อยละ 24.6) โดยพบภาวะ
กรดแลคติคในเลือดสู ง 9 ราย (ร้อยละ 7.9) ภาวะไขมัน
สะสมผิดที (lipoatrophy) 8 ราย (ร้อยละ 7.0) ภาวะตับ
อักเสบ (hepatitis) 6 ราย (ร้อยละ 5.4) มีอาการชา
บริ เวณเท้า และน่อง 3 ราย (ร้อยละ 2.6) และมีผืนแพ้ยา
Stevens Johnson Syndrome 2 ราย (ร้อยละ 1.8) (ตาราง
ที 4) และพบว่าค่าเฉลียของระยะเวลาทีพบอาการไม่พึง
ประสงค์ คือ ภาวะกรดแลคติคในเลือดสู ง ไขมันสะสม
ผิดที ตับอักเสบ อาการชาบริ เวณเท้า และน่ อง และผืน
แพ้ยา Stevens Johnson Syndrome เกิ ดขึ- นภายหลัง
รับประทานยาจีพีโอเวียร์ 11 เดือน (X = 11.22, SD =
2.81), 17 เดือน (X = 17.75, SD = 5.97), 1.6 เดือน
(X = 1.66 , SD = .288), 9.6 เดือน (X = 9.66, SD = .57)
และ 1 สัปดาห์ (X = .25 , SD = .00) ตามลําดับ
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ตารางที, 1 แสดงข้อมูลทัว ไปของผูป้ ่ วยกลุ่มตัวอย่าง แยกตาม เพศ อายุ
ข้อมูล
จํานวน
อายุ (ปี )
15-25
6
26-35
52
36-45
43
46-55
12
56-65
1
รวม
114
เพศ
ชาย
61
หญิง
53
รวม
114
สาเหตุทีมีผลให้ได้รับเชื-อเอชไอวี
เพศสัมพันธ์
113
ได้รับเลือดจากบุคคลทีติดเชื-อ
1
รวม
114
ระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีก่อนรับประทานยาจีพีโอเวียร์
น้อยกว่า 50 cell/mm3
69
51-100 cell/mm3
14
101-250 cell/mm3
31
รวม
114
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ร้อยละ
5.30
45.60
37.70
10.50
0.90
100.00
53.50
46.50
100.00
99.10
0.90
100.00
60.50
12.30
27.20
100.00
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ตารางที, 2 แสดงระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีหลังรับประทานยาจีพีโอเวียร์ 24 สัปดาห์
ข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
น้อยกว่า 50
1
0.90
51-100
16
14.00
101-150
24
21.10
151-200
18
15.80
201-250
20
17.50
251-300
10
8.80
301 ขึ-นไป
17
14.90
ไม่มีขอ้ มูล*
8
7.00
รวม
114
100.00
*ผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตก่อนรับยาครบ 24 สัปดาห์
ตารางที, 3 เปรี ยบเทียบระดับภูมิคุม้ กันซี ดีสีก่อนและหลังรับประทานยาจีพีโอเวียร์ 24 สัปดาห์
ปัจจัยเปรี ยบเทียบ
X
SD
p-value
CD4 ก่อนกินยา
75.14
76.33
.001*
CD4 หลังกินยา
212.20
136.17
*มีนยั สําคัญทางสถิติที p < .001, X = mean, SD = standard deviation
ตารางที, 4 แสดงอาการไม่พึงประสงค์จากยาทีพบหลังรับประทานยาจีพีโอเวียร์
ข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ทีรุนแรง
86
75.40
Hyperlactatemia
9
7.90
Lipoatrophy
8
7.00
Hepatitis
6
5.30
Peripheral neuropathy
3
2.60
Stevens Johnson Syndrome
2
1.80
รวม
114
100.00
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ตารางที, 5 แสดงระยะเวลาทีพบอาการไม่พึงประสงค์
จากยาจีพีโอเวียร์
ข้อมูล
x*
SD
Hyperlactataemia
11.22
2.81
Lipoatrophy
17.75
5.97
Hepatitis
1.66
0.28
Peripheral neuropathy
9.66
0.57
Stevens Johnson Syndrome 0.25
0.00
*เดือน
การอภิปรายผล
จากการศึ กษาครั- งนี- พบว่า ระดับ ภู มิ คุ ้มซี ดี สี
ของร่ างกายหลังรับประทานยาจีพีโอเวียร์ 24 สัปดาห์
สู งขึ- นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีความเชื อมัน ร้ อยละ
99.99 แสดงว่าผูป้ ่ วยที รับประทานยาจีพีโอเวียร์ จะมีผล
ให้ ร ะดับ ภู มิ คุ ้มกันของร่ า งกายสู งขึ- น ร่ า งกายผู ้ป่ วย
แข็งแรงมากขึ-น แต่อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพของ
การรับประทานยาจี พีโอเวียร์ ข- ึนอยู่กบั ความครบถ้วน
และต่อเนืองในการกินยาอย่างสมําเสมอ การกําหนดให้มี
คลินิกให้คาํ ปรึ กษา โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุ โลก
ซึ งเป็ นคลิ นิกที ให้บริ การครบวงจรในหน่ วยเดี ยว คื อ
เริ มตั-งแต่การให้คาํ ปรึ กษาเมือผูป้ ่ วยทราบว่าติดเชื- อเอช
ไอวี ผูป้ ่ วยจะได้รับคําปรึ กษาเรื อง แนวทางการปฏิบตั ิ
ตัว การดูแลตนเองทีถกู ต้อง และแนวทางการรักษาของ
แพทย์ หลังจากนั-นจึ งมารั บการตรวจรั กษาจากแพทย์
และมีเภสัชกรแนะนําถึงวิธีการรับประทานยาทีถูกต้องทั-ง
ขนาดของยา ระยะเวลาทีรับประทานยา รวมถึงการสังเกต
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อาการไม่ พึ งประสงค์ข องยาที อ าจจะเกิ ด ขึ- น จึ ง เป็ น
ปัจจัยสําคัญทีมีผลให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผูต้ ิด
เชื- อเอชไอวี/เอดส์ประสบความสําเร็ จ3 กล่าวโดยสรุ ป
คื อที มบุ คลากรทางการแ พ ท ย์ จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู ้
ประสบการณ์ มีเวลาให้ผปู ้ ่ วย และครอบครัว ผูป้ ่ วยให้
ความร่ วมมือ ได้รับการเตรี ยมพร้อมก่อนการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเป็ นอย่างดี และได้รับการรักษาที ถูกต้อง
เหมาะสม จะมี ผ ลให้ร ะดับ ของภู มิคุ ้มกันซี ดี สี ใน
ร่ างกายเพิมขึ-น 4
การรักษาด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสจีพี
โอเวียร์ ร ะยะหนึ ง จะพบว่าเกิ ดอาการไม่พึ งประสงค์
จากยาได้ 5,6 ในการศึ กษานี- พบอาการไม่พึงประสงค์
รุ นแรงจนต้องเปลียนยาถึงร้อยละ 24.60 โดยพบภาวะกรด
แลคติคในเลือดสู งมากทีสุด ซึ งมักเกิดจากยา stavudine
(d4T) ทีก่อให้เกิดภาวะ hyperlactataemia, lipoatrophy
และ peripheral neuropathy ส่ วนอาการไม่พึงประสงค์
จากยา nevirapine (NVP) พบเกิดผืนผิวหนัง Stevens
Johnson Syndrome ได้ร้อยละ 1.80 ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มี
ผืนแพ้ยาทีไม่รุนแรงทีมกั เกิดใน 2 - 3 สัปดาห์แรก และ
หายได้เองหรื อให้ยาแก้แพ้ได้โดยไม่ตอ้ งหยุดยาจี พีโอ
เวียร์ นอกจากนี- ยา NVP ยังทําให้เกิดตับอักเสบได้ร้อยละ
5.30 ซึ งตํากว่าอุบตั ิการณ์ทีพบร้อยละ 12.57, 8 และจาก
ระยะเวลาเฉลียของการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ ทําให้
ทราบว่าในช่วงแรกของการรักษา ผูป้ ่ วยอาจเกิดภาวะผืน
ผิวหนัง Stevens Johnson Syndrome และตับอักเสบได้
มากที สุด และเมื อใช้ยาอย่างต่ อเนื องจะพบอาการชา
บริ เวณเท้าและน่ อง และภาวะกรดแลกติ กในเลื อดสู ง
ภายใน 1 ปี หลังเริ มการรักษา ส่ วนภาวะไขมันสะสม
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ผิดที พบได้ประมาณเดื อนที 17 ของการรักษา ซึ งทําให้
ผูด้ ูแลสามารถติดตามและเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์
ของยาทีจะเกิดขึ-นและให้การรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
เนื อ งจากอาการไม่พึงประสงค์ของยาอาจทําให้ผูป้ ่ วย
ได้รับอันตรายจนเสี ยชีวิตได้ 9
สรุป
การรับประทานยาจี พีโอเวียร์ มีผลให้ระดับ
ภูมิคุม้ กันซี ดีสีของร่ างกายเพิมสู งขึ- น แต่ผูป้ ่ วยจะต้อง
รั บ ประทานยาจี พี โ อเวี ย ร์ ถู ก ต้อ งทั-ง ขนาดของยา
ระยะเวลาที รับประทานและสมําเสมอ ส่ วนอาการไม่พึง
ประสงค์ทีรุนแรงพบได้ร้อยละ 24.60 โดยเกิดภาวะกรด
แลคติ ด ในเลื อดสู ง ภาวะไขมันสะสมผิ ดที ตับอักเสบ
อาการชา บริ เวณเท้าและน่ อง และมีผืนแพ้ยา Stevens
Johnson Syndrome ดังนั-นการรับประทานยาจีพีโอเวียร์
ของผูป้ ่ วยจะต้องได้รับคําแนะนําทีถูกต้อง และมีผูด้ ูแล
คอยติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนือง
ข้อเสนอแนะ
1. การศึ กษาครั-งต่อไปควรเพิมระยะเวลาในการ
ติดตามผลของการกินยาจีพีโอเวียร์ ทั-งระดับของภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกาย และอาการไม่พึงประสงค์ทีเกิดจากยา
2. ศึกษาหาปั จจัย ทีมีผ ลต่อ ระดับ ภูมิคุ ม้ กัน ของ
ร่ างกายในผูป้ ่ วยทีรับประทานยาจีพีโอเวียร์
3. ศึ ก ษาปั ญ หา และอุ ป สรรคในการมารั บ การ
ตรวจรักษา และรับยาต้านไวรัสทีคลินิกให้คาํ ปรึ กษา
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เอกสารอ้างอิง
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