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บทคัดย่อ
เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus; HIV) เป็นเชื้อไวรัสที่ไปทาลายเซลล์เม็ดเลือดขาวและ
ทาให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Antiretroviral therapy; ARV) ควบคู่ไปกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีได้ บทความวิชาการนี้มุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งประกอบด้วยการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ การลดลง
ของปริ มาณปอด การแลกเปลี่ ย นก๊ า ซที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในผู้ ปุ ว ยเอชไอวี ที่ ไ ด้ รับ ยาต้ า นไวรั ส และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยเอชไอวีที่เข้าสู่วัยชรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้บุคคลากรทางการแพทย์เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ ให้การบาบัด รักษาที่เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ
ทราบถึงบทบาทของนักกายภาพบาบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจในผู้ปุวยเอชไอวี
คาสาคัญ: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, กายภาพบาบัด, การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ
ABSTRACT
Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that damages the white blood cells
and can cause acquired immunodeficiency virus syndrome. The antiretroviral therapy (ARV)
coupled with pulmonary rehabilitation are able to decrease opportunistic infections of
the respiratory system in HIV-infected. This article focused on reviewing literature on
physiological changes of respiratory system which includes decreasing of respiratory muscles
strength, lung volumes, ineffective gas exchange, and the aging process in older individuals
living with HIV received ARV. This article would benefit healthcare professionals in
understanding physiological changes of respiratory system, and provide suitable health care
treatment to the HIV-infected patients accordingly, and to know the role of physical therapist
in providing pulmonary rehabilitation of the HIV-infected patients.
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บทนา
โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) คือ โรคจากการ
ที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นสาเหตุของโรค
เอดส์ (Acquired Immune Deficiency
Syndrome; AIDS) ทั่วโลกเริ่มรู้จักโรคเอดส์ จาก
รายงานการเกิดโรคเอดส์ครั้งแรกในโลก ที่ประเทศ
สหรัฐ อเมริกาในปี พ.ศ.2542 ในประเทศไทยพบ
ผู้ปุวยเอดส์รายแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ป ระพันธ์ ภานุ ภาค เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย 2562: ออนไลน์) การรักษาโดยใช้
ยาต้านไวรัส (Antiretroviral therapy; ART) ใน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถช่วยลดอัตราการเป็นโรค
เอดส์ และสามารถลดอัต ราการตายได้ อย่ างไรก็
ตามการได้ รั บ ยาต้ านไวรั ส ก็ มีผ ล ข้ า งเคี ย ง เช่ น
ท้ อ งเสี ย อาเจี ย น เวี ย นศี ร ษะ เป็ น ต้ น (Deeks,
2003; Deeks, 2009; Carr & Cooper, 2000)
และเมื่อได้รับยาเป็นเวลานานจะมีผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย (Carr
& Cooper, 2000; Fabbriciani et al., 2011;
Montessori et al., 2004) ดังนั้นในการให้ยาแก่
ผู้ปุวยกลุ่มนี้ จึงจาเป็นต้องมีการตรวจร่างกายเพื่อ
ประเมิ น สภาพร่ า งกายของผู้ ปุ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า น
ไวรั ส อย่ างต่อเนื่ อง ในทางการแพทย์ มีการตรวจ
เลื อ ดเพื่ อ ดู ร ะดั บ ไขมั น การท างานของตั บ การ
ทางานของเม็ดเลือด และค่าซีดีโฟร์ (Cluster of
differentiation 4, (CD4) เพื่อประเมินผลของการ
ได้รับยาต้านไวรัส ภาวะแทรกซ้อนแทรกซ้อนทาง
ระบบหายใจเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ปุวยเอชไอวี
เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีการเปลี่ยนแปลงของ
ร่ างกายแตกต่างกัน ไป ขึ้น อยู่ กับ จ านวนของเชื้อ
เอชไอวีที่ได้รับ ว่ามากน้ อยเพีย งใด นอกจากนี้ยัง
ขึ้นอยู่กับ ค่า CD4 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่
เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในผู้ปุวยเอชไอวี
พบว่า ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจเป็นโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุ ที่ทาให้
ผู้ ปุ ว ยเอชไอวี เป็ น ผู้ ปุ ว ยโรคเอดส์ แ ละเสี ย ชี วิ ต

ตามมา อาการทางระบบหายใจที่พบในผู้ปุวยกลุ่ม
นี้ได้แก่ ไอเรื้อรัง (Persistent cough) มากกว่า 1
เดือน อาจมีสาเหตุมาจากวัณโรค หรือ ปอดบวม
จากเชื้ อ นิ ว โมซิ ส ติ ส คาริ นิ ไ อ (Pneumocystis
carinii) มีอาการไอเป็นเลือด (Hemoptysis) ติด
เชื้อทางเดินหายใจ มีอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บ
หน้าอก ทาให้สมรรถภาพปอดและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจเปลี่ยนแปลง ( WHO, 2016)
การศึกษาในผู้ ปุว ยเอชไอวี ที่มีโ รคติดเชื้อฉวย
โอกาส จากโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิว โมซิสติส จิ
โรเวซิ ไ อ หรื อ พี ซี พี (Pneumocystis carinii
pneumonia; PCP) พบว่าความจุปอดในผู้ปุวย
เอชไอวี ที่ มี โ รคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสของโรค PCP
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ปุวยเอชไอวี ที่ไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสของโรค
PCP (Camus et al., 1993)
ปัจจุบันผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยู่
ได้นานขึ้น เนื่องจากเอชไอวีเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง
ซึ่งการได้รับยาต้านไวรัสสามารถลดโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส ท าให้ ผู้ ปุ ว ยมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวขึ้ น (Deeks,
2006; Ginkgo et al., 2010) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ปุวยที่ได้รับยาต้านไวรัส
มีโอกาสถึงแม้ที่จะเป็นโรคเอดส์ลดลง แต่ผู้ปุวยก็มี
โอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้ อ รั ง เช่ น โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ( Chronic
obstructive pulmonary disease; COPD)
โรคมะเร็ งปอด (Bronchogenic carcinoma)
ภาวะความดั น หลอดเลื อ ดปอดสู ง (Pulmonary
hypertension) โรคพังผืดในปอด (Pulmonary
fibrosis) เป็นต้น (Ginkgo et al., 2010; Gingo,
2013; Fanjul & Soriano, 2018; Foster, 2007;
Ghadaki et al., 2016; Grulich et al., 2011;
Kynyk et al., 2012; Diaz, 1992; Dimala &
Blencowe, 2007) สาเหตุของการเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้อรังในผู้ ติดเชื้อเอชไอวีนั้น เกิด
จากกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ
ไวรั ส ส่ ง ผลท าให้ ท างานของขนอ่ อ นบริ เ วณ
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ห ล อ ด ล ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ด ล ง
(Mucociliary clearance)
รวมทั้ ง เกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นก๊ า ซที่ ถุ ง ลมปอดลดลงด้ ว ย (Gingo,
2013; Fitzpatrick et al., 2013; Islam et al.,
2017) จากการศึกษาของ Woff และคณะ พบว่าผู้
ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสมีโอกาสเกิดโรค
ติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสทางระบบหายใจน้ อ ยกว่ า ผู้ ที่
ไม่ได้รับยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่ได้รับยาต้านไวรัสมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังทางระบบ
หายใจเหมือนกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีได้ (Wolff &
O'Donnell, 2001) การทบทวนในครั้ ง นี้จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจในผู้ติด
เชื้อเอชไอวี การเปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิท ยาของ
ระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา
ต้านไวรัส การเปลี่ยนแปลงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับ
การเข้ า สู่ วั ย ชรา และบทบาทของนั ก กายภาพ
บาบั ดในการฟื้น ฟูส มรรถภาพของระบบทางเดิน
หายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งอาจจะใช้เป็นแนวทาง
ส าหรั บ การดู แ ลผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี ปั ญ หาทาง
ระบบทางเดินหายใจต่อไป
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดิน
หายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสทางระบบทางเดินหายใจเป็น
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ พ บได้ บ่ อ ยในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
(Wolff & O'Donnell, 2001; Brown et al.,
2017; Brown et al., 2017; Almodovar, 2014)
และเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการตายในผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี (Wolff & O'Donnell, 2001; Brown et al.,
2017) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาการที่ผู้ปุวยกลุ่มนี้สูบ
บุหรี่และการใช้สารเสพติดทางหลอดเลือดดา (Cui
et al., 2010; Depp, 2016) ประกอบกับเกิดการ
ติด เชื้ อ และกระบวนการอั ก เสบที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
ร่างกาย (Dysango et al. 2017; Fitzpatrick et
al.. 2014) การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสมรรถภาพ
ปอดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการลดลงทั้งของปริมาตร
และความจุปอดในผู้ปุวย (Calligaro & Gray,
2015; Fitzpatrick et al., 2014, Githinji et al.,

2017; Ronit, 2018; Crothers et al., 2013;
Kristofferson et al., 2012)
ส าหรับ อาการและอาการแสดงของโรค
ทางระบบหายใจที่พบได้บ่อยในผู้ปุวยที่ติดเชื้อเอช
ไอวี คือ ไอ มีเสมหะ เสียงลมหายใจที่ผิดปกติ เช่น
เสียง Wheezing เป็นต้น (Ginkgo et al., 2010;
Gingo, 2013; George et al., 2009) รวมทั้งยัง
พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางระบบหายใจ
มักเหนื่อยง่าย ต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถในการออกกาลังกายลดลง
(Collini & Morris, 2016) เนื่องจากเกิดจากงาน
ที่ ใ ช้ ใ นการหายใจมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น (Work
of
breathing) การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถุงลมปอดลดลง
(Pulmonary diffusing) การทาหน้าที่ของ
กล้ามเนื้อหายใจลดลง รวมทั้งการทางานของขนซิ
เลี ย ที่อ ยู่ ต ามทางเดิ นหายใจไม่ ส ามารถก าจั ด สิ่ ง
แปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายในทางเดินหายใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Twigg, 2016) ส่งผลทาให้ผู้ที่ติด
เชื้อเอชไอวีต้องใช้แรงในการหายใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ได้ออกซิเจนตามที่ร่างกายต้องการ (George et
al., 2009) และค่าการซึมซาบของคาร์บอนมอน
ออกไซด์ลดลงเช่นกัน (Diffusing capacity for
carbon monoxide; DLCO) (Fitzpatrick et al.,
2013) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางระบบหายใจ
ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอาจจะเกิดจากกระบวนการ
อักเสบ (Inflammatory process) ที่เกิดขึ้นใน
ร่างกาย(Ginkgo et al., 2016) ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับกระบวนการเกิดการอักเสบของโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังที่เรียกว่า Systemic inflammation
คล้ายกับผู้ปุวย COPD (Bigna et al., 2017;
Bigna et al., 2018; Crothers, 2007; Crothers
et al., 2011) นอกจากนี้การเกิดภาวะเครียดออก
ซิเดชั่น (Oxidative stress) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดย
เฉพาะที่ปอดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การทางาน
ของระบบหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภาพ
ลดลง(Ivanov et al., 2016) ซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้
จากการที่สารอนุมูลอิ สระภายในร่างกายของผู้ติด
เชื้อเอชไอวีมีการทางานที่ไม่สมดุลกัน จากการที่
เกิ ด การติ ดเชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ซึ่ง ไปทาลายระบบ
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ภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย (Drummond et al.,
2012, Drummond et al., 2016) รวมทั้งหาก
ผู้ปุวยมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยจะส่งผลทาให้เกิดเป็น
ภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากสารพิษที่ได้รับจากควัน
บุหรี่ (Rahmanian et al., 2011, Rossouw et
al., 2015) จากการศึกษาของ Gingo และคณะ
(2013) ทาการวัดสมรรถภาพปอดของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีพบว่าร้อยละ 21 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีการ
อุดกั้นของทางเดินหายใจและร้อยละ 64.1 จะมีค่า
DLCO ลดลง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการสูบ
บุ ห รี่ หากผู้ ปุ ว ยเคยได้ รั บ การติ ดเชื้อ ฉวยโอกาส
เช่น โรค PCP ซึ่งมีผลทาให้ค่าปริมาตรของอากาศ
ที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่าง
เร็วและแรงเต็มที่ (Forced expiratory volume
in 1 second; FEV1), Forced vital capacity/
forced expiratory volume in 1 second และ
DLCO ลดลง (Fitzpatrick et al., 2014; George
et al., 2009; Drummond et al., 2013; Gupte
et al., 2017; Makinson et al., 2018) และการ
ใช้สารเสพติดทางหลอดเลือดดาก็อาจเป็นสาเหตุที่
ท าให้ เ กิ ด โรคปอดเรื้ อ รั ง ในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ไ ด้
(Depp et al., 2016; Crothers, 2007)
จากการศึกษาของ Diaz และคณะ (2000)
พบว่าร้อยละ 23 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่สูบบุหรี่ที่ไม่
เคยมีประวัติการติดเชื้อที่ปอดมีภาวะของโรคถุงลม
โปุงพอง (Emphysema) เมื่อทาการวัดสมรรถภาพ
ปอดหรือการทา CT scan เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุ ม ที่ มี อ ายุ แ ละการสู บ บุ ห รี่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
นอกจากนี้เมื่อวัดสมรรถภาพปอดในผู้ปุวยที่ไม่สูบ
บุ ห รี่ พ บการเกิ ด อากาศค้ า งภายในถุ ง ลม (Air
tapping) การลดลงของ DLCO และพบโรคถุงลม
โปุงพอง เมื่อทาการวัดโดยใช้ CT scan (Diaz et
al., 1992) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมี
โอกาสที่จ ะเกิดโรคปอดอุดกั้น เรื้อ รังได้ในอนาคต
(Ghadaki et al., 2016; Grubb et al., 2006)
ผู้ป่วยเอชไอวีและการได้รับยาต้านไวรัส

การได้รับยาต้านไวรัสสามารถช่วยลดอัตราการเกิด
โรคเอดส์ ได้ และทาให้ ผู้ติดเชื้อสามารถมีอายุยืน
ยาวและใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ผ ลของการรับยา
ต้านไวรัสเป็นเวลานานก็ส่งผลทาให้เกิดโรคเรื้อรัง
อื่ น ได้ เช่ น โรคทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ภาวะอ้ ว นลงพุง ภาวะกระดู กพรุน และโรคทาง
ระบบหายใจได้ (Montessori et al., 2004;
Mallewa et al., 2008; Sinclair et al., 2008)
โดยกลไกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นที่
แน่ ชั ด แต่ ก ารได้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของ T lymphocytes ทาให้ ระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ภายในร่ า งกายต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
เพื่อให้รองรับกับการได้รับยาต้านไวรัส ทาให้เกิด
กระบวนการอักเสบเพิ่มขึ้นภายในร่างกายที่เรียกว่า
กลุ่ ม อาการอั ก เสบจากภาวะฟื้ น ตั ว ของระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น (Immune
reconstitution
inflammatory syndrome; IRIS) ซึ่งกระบวนการ
ฟื้ น ตั ว ดั ง กล่ า วอาจจะไปท าให้ เ กิ ด การท างานที่
ลดลงของระบบหายใจในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ไ ด้ ที่
เรียกว่าเกิดเป็น Organ-specific autoimmunity
นอกจากนี้ผลข้าง เคียงของการใช้ยาต้านไวรัสมีผล
ทาให้การทางานของกล้ามเนื้อลดลงโดยทาให้เกิด
การฝุ อ ลี บ ของกล้ า มเนื้ อกะบั ง ลมและกล้ า มเนื้ อ
ระหว่างซี่โครงโดยมีการเปลี่ยนกล้ามเนื้อ Types I
เป็น Type IIb จานวนของ Actin-myosin ของ
กล้ามเนื้อหายใจลดลง มีการลดลงของแคลเซียม
(Ca2+) มีการลดลงของ Oxidative enzymes
และไมโทรคอนเดรียทางานได้ไม่มีประสิ ทธิภ าพ
(Almodovar, 2014; Twigg et al., 2013; Sueki
et al., 2018)
การใช้ส ารเสพติดทางหลอดเลื อดดามีผ ลต่อการ
ทางานที่ผิดปกติของปอด นอกจากนี้ยังพบว่าการ
ได้รับยาต้านไวรัสก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทาเกิดการ
อุดกั้นของทางเดินหายใจได้ (OR, 6.22; 95% CI,
1.19–32.43; P = 0.03) การศึกษาที่ผ่านมาของ
Ronit
และคณะ (2018) ได้ ท าการศึ ก ษา
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สมรรถภาพปอดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส พบว่า FEV1 และ FVC มีค่าน้อยกว่าเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ คนปกติ ซึ่งแสดงให้เห็น ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสมีโอกาสที่จะเกิดการอุด
กั้น ของทางเดิน หายใจมากกว่าคนปกติ และจาก
การศึกษาติดตามผลของสมรรถภาพปอดในผู้ติด
เชื้ อเ อช ไอ วี เ ป็ น ระ ยะ เว ลา 4 -5 ปี พบ ว่ า
สมรรถภาพปอดมี ก ารลดลงทุ ก ปี และการ
แลกเปลี่ ย นก๊าซที่ ถุงลมปอดก็ ล ดลงเช่น เดียวกั น
การเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นมีผลทาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามมา ส่งผลทาให้ผู้ติ ด
เชื้อเอชไอวีมีความสามารถในการออกกาลังกาย
และคุณภาพชีวิตที่ลดลง (Ronit et al., 2018)
จากการศึกษาที่ผ่ านมาของ Passor และคณะ
(2017) พบว่าการได้รับยา Tenofovir ในผู้เชื้อเอช
ไอวีมีผลทาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ
ออกทั้งในเพศชายที่ได้รับยาชนิดนี้เป็นเวลา 7.7 ±
4.1 ปี และเพศหญิงที่ได้รับยานี้เป็นเวลา 8.5 ±
4.1 ปี มี ค่ า ลดลง ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
หายใจออกที่ น้ อยกว่า ค่าปกติอ าจเกิดจากหลาย
ปั จ จั ย ซึ่ งการศึก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ าการสู บ บุ ห รี่เ ป็ น
ปั จ จั ย ที่ ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื้ อหายใจที่ ล ดลงในผู้ ปุ ว ยติ ดเชื้อ เอชไอวี
ซึ่ ง ได้ เ สนอแนะให้ มี ก ารควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในการศึกษาใน
อนาคต (Presti et al., 2017) เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Jerônimo และคณะ (2015) พบว่า
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับต้านไวรัสที่มีการอ่อนแรง
ของกล้ า มเนื้ อ หายใจ (ค่ า ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อหายใจน้อยกว่า 70% of predicted
value
และระดั บ CD4 น้ อ ยกว่ า 200
cells/mm3) มีค่า FEV1, FVC, FEV1/FVC น้อย
กว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับต้านไวรัสที่ไม่มีการ
อ่อนแรงของกล้ ามเนื้ อหายใจ (ค่าความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจมากกว่า 70% of predicted
value
และระดั บ CD4 มากกว่ า กว่ า 200
cells/mm3) แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับยาต้านไวรัส
เป็นเวลานานมีผลทาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจลดลงและส่งผลต่อสมรรถภาพปอดของผู้ติด

เชื้อเอชไอวี แต่อย่างไรก็ตามการได้รับยาต้านไวรัส
ก็ เ ป็ น วิ ธี ก ารที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
สามารถลดการเกิดภาวะติดเชื้อฉวยอาสที่จะทาให้
ผู้ปุวยเสียชีวิตได้
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับการเข้าสู่วัยชรา
ด้ ว ยความพร้ อ มของยาต้ า นไวรั ส ใน
ปัจจุบัน ทาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกมีอายุมากขึ้ น
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามกระบวนการอั ก เสบอย่ า งเป็ น
ระบบภายในร่างกาย (Systemic inflammation)
ที่พบในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี อาจเป็นกลไกที่ส่งผลให้
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่วัยชราได้เร็วขึ้น แม้ว่าปริมาณ
เชื้อไวรัสเอชไอวีถูกระงับและระดับ CD4 จะอยู่ใน
ระดับปกติก็ตาม (Kaplan-Lewis et.al., 2014)
แต่ก็จะทาให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับคนปกติ
เพิ่มมากขึ้น เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรค
หลอดเลื อดหัว ใจ โรคไต โรคทางระบบประสาท
โ ร คม ะเ ร็ ง แ ล ะ เกิ ดภ าว ะ กร ะดู กพ รุ น ไ ด้
(Solomon et al., 2014; Wing-Mallon, 2014;
Bloch, 2018) World Health Organization
(WHO) ได้กาหนดว่าผู้สูงอายุจะต้องมีอายุ 60 ปี
แต่ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี กาหนดว่ามีอายุเท่ากับ 50
ปี ซึ่งจะเร็วกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (Cardoso et
al., 2013) ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการทางานของ
ระบบต่ า งๆ ภายในร่ า งกายจะลดลงเมื่ อ เปรี ย บ
เทียบกับช่วงวัยอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด
คือ ระบบภู มิคุ้ ม กั น ภายในร่ า งกายของผู้ สู ง อายุ
นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ ติดเชื้อเอชไอวี อาจจะทาให้
เกิ ด โรคได้ ง่ า ยกว่ า นอกจากนี้ โ รคทางร ะบบ
ประสาท เช่น โรคอัลไซด์เมอร์ อาจทาให้ผู้ปุวยลืม
กินยาต้านไวรัสได้ นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็
จะมี โ รคของผู้ สู ง อายุ ต ามมาก็ จ ะต้ อ งได้ รั บ ยา
เพิ่มเติม (Aberg, 2012; Canizares et al., 2014;
Justice & Falutz, 2004; Oursler et al., 2006)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีมีโอกาสเกิด โรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหื ด โรคถุงลมโปุง
พอง เป็นต้น (Bigna et al., 2017; Bigna et al.,
2018) จากการที่ มี ส มรรถภาพปอดและการ
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แลกเปลี่ ย นก๊ า ซที่ ถุ ง ลมลดลง การประเมิ น
สมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ควรคานึงเพื่อให้
ผู้ ปุ ว ยรู้ ส มรรถภาพของตนเอง เพื่ อ จะได้ ห า
แนวทางปูองกันต่อไป รวมทั้งการเลิกสูบบุหรี่หรือ
ใช้ยาเสพติดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นการรักษาที่ควร
คานึงถึงเป็นอันดับแรก ดังนั้นการดูแลรักษาตัวเอง
ของผู้สูงอายุต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นต้องศึกษา
บทบาทของกายภาพบาบัดกับการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่มโี รคทางระบบทางเดินหายใจ
บทบาทของกายภาพบาบัดในผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ ในทุกช่วงวัย มี
วัตถุเ พื่อ ปู อ งกัน ภาวะติดเชื้ อฉวยโอกาสของโรค
ทางระบบทางเดิ น ท าให้ ผู้ ปุ ว ยสามารถมี ค วาม
สามารถในการออกก าลั ง กายเพิ่ ม ขึ้ น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในการทบทวนในครั้งนี้จะ
เน้นไปที่การออกกาลังกายเพื่อคงความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ระบบการหายใจของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในทุกช่วงวัย สามารถทางานได้อย่างเต็มที่
และปู อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ โดยมีวิธีดังนี้
1. การออกก าลั ง กายแบบแอโรบิ ค ช่ ว ย
เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ปอดและหลอด
เลื อด เพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของ
ร่ า งกาย เมื่ อ ออกก าลั ง กายเป็ น ระยะเวลานาน
สามารถช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความ
ดัน โลหิต และปรั บปรุงการหายใจ ซึ่งการศึ กษาที่
ผ่านมาพบว่าการออกกาลังกายแบบแบบแอโรบิค
สามารถเพิ่ มความสามารถในการออกกาลั ง กาย
เพิ่มระดับ CD4 และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี โดยความหนักที่เหมาะสมในการออกกาลัง
กายต้องขึ้นกับความสามารถในการออกกาลังกาย
ของผู้ปุวยแต่ละคน ที่มีความหนักอยู่ในระดับเบา
ถึงปานกลาง ออกกาลังกายเป็นระยะเวลา 20-30
นาทีต่อครั้งความถี่ ในการฝึก 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์
(Aweto et al., 2006; Chisati & Vasseljen,
2015; John et al., 2018; O'Brien et al.,

ผลข้างเคียงของการรับประทานยาที่ได้รับ ดังนั้น
การเตรียมความพร้อมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอายุ
มากขึ้ น ท าให้ ล ดปั ญ หาต่ า งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา
ส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการดูแลทาง
การแพทย์มีความสาคัญเมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีอายุ
มากขึ้น
2010; O'Brien et al., 2004; O'Brien et al.,
2016)
2. การออกก าลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strengthening exercise)
โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการออกกาลังกายที่
เน้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถทาให้
กล้ามเนื้อของผู้ปุวยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ผู้ปุวย
สามารถทางานได้ต่อเนื่องและมีสุขภาพที่แข็งแรง
โดยต้ อ งมี ก ารประเมิ น จ านวนน้ าหนั ก หรื อ แรง
ต้านทานที่ทาให้กล้ามเนื้อมัดนั้นมีความสามารถใน
การหดตั ว ท างานสู ง สุ ด จ านวน 10 ครั้ ง (10
repetition maximum; RM) ปฏิบัติจานวน 10
ครั้งต่อชุด หรือ 8-12 ครั้งต่อชุด อาจเพิ่มจานวน
1-3 ครั้ ง เมื่ อ ต้ อ งการเพิ่ ม ความก้ า วหน้ า และ
ความถี่ใ นการฝึ ก 2-3 ครั้งต่ อสั ปดาห์ โดยมี ช่ว ง
หยุดพักระหว่างการฝึกอย่างน้อย 1 วัน (GomesNeto et al., 2013; O'Brien et al., 2004)
3. การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
หายใจ ใช้หลักการในการฝึกเช่นเดียวกับผู้ปุวยโรค
โดยจะใช้การฝึกที่ความหนักโดยจะใช้การคานวณ
ความหนักจากการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจโดยใช้ความหนักในการออกกาลังกายที่ 5070% ของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าที่
วัดได้ในการออกกาลังกาย ทาการออกกาลังกาย
25-30 ครั้ง/เซต และออกกาลังกาย 2 ครั้งต่อวัน
และออกกาลั งกาย 3 วัน/สั ปดาห์ (McConnell,
2005; McConnell et al., 2004; McConnell,
2015) ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ยั ง ไม่ มี
การศึ ก ษา ซึ่ ง การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฝึ ก ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจที่ผ่านมาในผู้ปุวยที่มี
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ปั ญหาทางระบบหายใจพบว่าสามารถเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ เพิ่มความจุปอด ลด
แรงที่ใช้ในการหายใจ ทาให้ ผู้ ปุว ยที่มีปั ญหาทาง
ระบบหายใจสามารถหายใจได้ดีขึ้น ทาให้สามารถ
ออกกาลังกายและทางานได้เป็น เวลานานขึ้น ซึ่ง
หากมีการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับผลของการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี จะได้เป็นทางเลือกหนึ่งในการปูองกันปั ญหา
ทางระบบหายใจในผู้ ปุ ว ยเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด โรคทาง
ระบบหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า การออก
กาลั งกายในผู้ ติด เชื้อเอชไอวี สามารถเพิ่มระดั บ
CD4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ เพิ่มความสามารถใน
การออกกาลังกาย ทาให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการออกกาลังกายในผู้ปุวยจะต้อง
มีการประเมินก่อนการออกกาลังกาย เพื่อเลือกการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมให้กับผู้ปุวยเป็นรายกรณี
ไป ซึ่งนักกายภาพบาบัด ควรให้ความสาคัญในการ
ประเมินสมรรถภาพทางร่างกายก่อนให้คาแนะนา
ในการออกกาลังกายผู้ปุวยเสมอ
บทสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การ
เปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาทางระบบทางเดิ น
หายใจในผู้ปุวยเอชไอวีในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของระบบทางเดิน หายใจที่เกิดขึ้นใน
ผู้ปุวยเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส การได้รับยาต้าน
ไวรัสในผู้ปุวยเอชไอวี ทาให้ผู้ปุวยมีอายุยืนยาวมาก
ขึ้นจนเข้าสู่วัยชราได้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
ที่ ผ่ า นมา แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ ปุ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า น
ไวรัสก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อฉวยโอกาสทาง
ระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นควรมีการแนะนาให้
ผู้ ปุ ว ยกลุ่ ม นี้ อ อกก าลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถภาพ
ร่างกายและสมรรถภาพปอด เพื่อให้ มีอายุยืนนาน
และไม่เป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสทางระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่ งนัก กายภาพบ าบัด สามารถเข้ามาเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการฟื้ น ฟู ร ะบบทางเดิ น หายใจใน
ผู้ปุวยเอชไอวี
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพปอดในผู้ติด
เชื้ อ เอชไอวี ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา ในไทย มี เ พี ย ง
การศึกษาจากต่างประเทศเท่านั้น นอกจากนี้การที่
ผู้ ปุ ว ยเข้ า ใจว่ า การได้ รั บยาต้ านไวรัส เพี ยงอย่ า ง
เดียวอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้อง รวมทั้งนัก
กายภาพบาบัดก็ควรจะมีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟู
ของระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งการศึกษาในอนาคต
อาจจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้
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