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25 Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome
ในผูปวยเอชไอวีที่ไดยาตานไวรัส
วิรัต ศิริสันธนะ พ.บ.

หลังจากมีการใชยาตานเอชไอวีแบบที่ใช
ยาหลาย ๆ ตัวไปลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได
ผล (highly active antiretroviral therapy, HAART) มี
การเปลี่ยนแปลงตอโรคติดเชื้อซํ้าเติม (OI) ในผู
ปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดสดังนี้
1. โรคติดเชื้อซํ้าเติมลดลง
2.สามารถหยุดยาปองกันโรคติดเชื้อซํ้ า
เติมได
3.มีโรคติดเชื้อซํ้าเติมที่ซอนอยูเดิม หรือ
เคยรักษาไปแลวแสดงอาการออกมา
ปรากฏการณในขอ 3 นี้ ถึงจะเกิดไมมาก
แตมีความสําคัญ ปจจุบันนับรวมอยูในกลุมอาการ
ที่เรียกวา immune reconstitution inflammatory
syndrome (IRIS) หรือ immune reconstitution
syndrome (IRS) หรือ immune restoration disease
(IRD) ทีม่ คี วามสําคัญเพราะกอนให HAART แพทย
มั ก จะบอกผูป วยวา HAART จะทํ าใหผูปวยมี
ภูมิตานทานโรคดีชึ้นทําใหไมปวย เมื่อเกิดอาการ

IRIS แพทยจึงตองแยกใหดีวา เปนผลขางเคียงของ
HAART หรือเปน OI หรือเปน IRIS เพื่อที่จะใหการ
รักษาที่ถูกตอง
กลุมอาการ IRIS ไมใชโรคใหม อาจพบได
ในผูปวยที่
ก. ไดยารักษา lepromatous leprosy
ข. ไดยารักษา tuberculosis
ค. หยุดยากดภูมิตานทานที่ไดมานาน
ทั้งนี้อธิบายไดจาก ในคนปกติจะมีภาวะ
ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ส มดุ ล ภาวะภูมิคุ มกั น ที่ม ากเกิ นไป
หรือนอยเกินไปไมดี เนื่องจากมากไปก็จะมีภาวะ
อักเสบที่ผิดปกติ (IRIS, autoimmune) นอยไปก็
ไมอ าจกํ าจั ดสิ่งแปลกปลอมทั้ง เชื้อโรคและไมใช
เชื้อโรคได ในกรณีของ IRIS นั้นเปนเพราะเกิดมี
ภาวะภูมิคุมกันที่เพิ่มขึ้นมากทันที
กลุมอาการ IRIS ที่เกิดในผูปวยเอชไอวี/
เอดสหลังจากเริ่มรักษาดวย HAART นั้น อธิบายได
ว า ผู  ป  ว ยมี ภู มิ คุ  ม กั น ดี ขึ้ น แสดงโดยปริ ม าณ
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CD4 cell เพิ่มขึ้น และปริมาณไวรัสในเลือดลดลง
ทํ าให ผู  ป  ว ยมี ป ฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองต อ ทั้ ง
infectious และ noninfectious antigens ที่มีอยูใน
รางกาย สําหรับ infectious agents โดยมากมักจะ
เปน antigens ของเชื้อที่ตายแลว หรือเปนเชื้อที่
ยั ง มี ชี วิ ต และซ อ นอยู  ใ นตั ว ผู  ป  ว ยแต ไ ม แ สดง
อาการ เมื่อภูมิคุมกันดีขึ้นจึงมีอาการตอบสนอง
ต อ เชื้ อ บางรายแสดงออกมาในลั ก ษณะปกติ
(typical manifestation) บางรายมีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ตอเชื้อมากกวาคนปกติ (atypical) ปจจุบันยังรวม
เรียกเปน IRIS ตอไปหากมีการวัดปริมาณการตอบ
สนองที่ ไ ดม าตรฐาน และใชกันทั่วไปก็อาจมีคํ า
จํ ากั ด ความที่แ นน อนว า จะนั บรวมผูป ว ยที่แสดง
อาการของโรคออกมาในลักษณะปกติหรือไม นอก
จากนั้นในปจจุบันยังมีผูศึกษากันวาอะไรจะเปนตัว
บอกวาผูปวยรายใดมีโอกาสจะเกิด IRIS มากกวา
รายอื่นๆ
Shelburne SA และคณะ1 ไดรายงานผู
ป ว ย พร อ มทั้ ง รวบรวมรายงานผู  ป  ว ยโรคกลุ  ม
อาการนี้ในผูปวยผูใหญ โดยใชเกณฑการวินิจฉัย
1) เปนผูปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
2) ผูปวยไดรับ HAART และกําลังมีภาวะ
ภูมิคุมกันที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงไดโดยมี CD4 cell count
เพิ่มขึ้น และมี viral load ลดลง (หากไมมีผล viral
load ก็อนุโลมมีแตคา CD4 cell count อยางเดียวก็
ได)
3) ผูปวยมีอาการและอาการแสดงของ
ภาวะ infectious/inflammatory (autoimmune)
4) อาการเหลา นี้ต อ งไมใ ชผลของการ
ติดเชือ้ โรคทีไ่ ดรบั มาใหม ไมไดเปนอาการและอาการ
แสดงปกติของโรคติดเชื้อที่กําลังรักษาอยู และไม
ไดเปนผลขางเคียงของยาที่ไดรับอยู IRIS ในการ
รวบรวมนี้สว นมากเกิดจากเชื้อโรค ไดแก เชื้อ
Mycobacterium tuberculosis (37 ราย), Mycobacte-

rium avium complex (32 ราย) Cryptococcus
neoformans (12 ราย) Bartonella henselae (1 ราย)
Pneumocystis carinii (1 ราย), Cytomegalovirus
(22 ราย), Herpes simplex (1 ราย), Herpes zoster
(41 ราย) Hepatitis C virus (4 ราย), Hepatitis B virus
(7ราย) Progressive multifocal leukoencephalopathy (JC virus) (8 ราย) ที่ไมใชโรคติดเชื้อ ไดแก
sarcoidosis (10 ราย) Graves disease(9 ราย)
Kaposi sarcoma(3 ราย)
ในบทความนี้ ผู  เ ขี ย นจะกล า วถึ ง เฉพาะ
โรคติดเชื้อบางชนิดที่เปนสาเหตุของ IRIS ที่พบได
บ อ ยในเด็ ก เอชไอวี / เอดส ใ นประเทศไทยที่ ไ ดรับ
HAART ซึง่ ไดแกเชือ้ Mycobacterium, Cryptococcus
และ herpesviruses

Mycobacterium avium complex (MAC)
เนื่องจากเชื้อ MAC มีอยูทั่วไปและเปน
เชื้อที่มี pathogenicity ตํ่า ในคนที่มีภูมิตานทาน
ปกติมักไมติดเชื้อนี้ สวนในผูปวยโรคเอชไอวี/เอดส
เมื่ อ ได รั บ เชื้ อ หรื อ มี เ ชื้ อ นี้ อ ยู  ใ นร า งกายบางราย
อาจแสดงอาการของโรค บางรายเชื้อซอนอยูไม
แสดงอาการ เมื่ อ ผู  ป  ว ยเอชไอวี / เอดส ได รั บ
HAART ภู มิ ต  า นทานโรคดี ขึ้ น ผู  ป  ว ยจึ ง เกิ ด
ปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อที่จะกํ าจัดเชื้อนี้ ทํ าใหมี
อาการอักเสบเกิดขึ้น Shelburne SA และคณะ1
ไดรายงานผูปวยพรอมทั้งรวบรวมผูปวยจากราย
งานอื่น พบผูปวย IRIS ที่เกิดจากเชื้อ MAC
(MAC-IRIS) 32 ราย ผูปวย 25 ราย (78%) เกิด
อาการของ IRISภายใน 1 เดือนหลังเริ่ม HAART
แต มี บ างรายที่ เ กิ ด อาการหลั ง ได ย านานถึ ง 25
เดื อ น ลั ก ษณะของโรคที่ พ บได บ  อ ยคื อ ต อ มนํ้ า
เหลื อ งอั ก เสบเฉพาะที่ ที่ เ ห็ น ได ชั ด เป น บริ เ วณ
cervical, supraclavicular และพบไดที่บริเวณ
mediastinal และ abdominal ทีน่ า สนใจคือ เมือ่ ตัด

วิรัต ศิริสันธนะ

lymph nodes เหลานี้ไปตรวจดูจะพบมีลักษณะ
granulomatous inflammation รวมกับมีปฏิกิริยา
อักเสบตอบสนองอยางรุนแรง โดยที่ไมพบเชื้อ หรือ
หากมีก็มีนอย ลักษณะทางพยาธิวิทยานี้มักไมพบ
ในผูปวยโรคเอดส จึงเปนขอยืนยันวาลักษณะที่
พบนี้เปนลักษณะของกลุมอาการ IRIS นอกจากจะ
พบต อ มนํ้ าเหลื อ งอั ก เสบเฉพาะที่ แล ว จาก
รายงานตาง ๆ เหลานี้ยังพบผูปวยที่มี necrotic
subcutaneous nodules, endobronchial tumors, small
bowel ulcers, paravertebral abscesses หรือมี
severe systemic symptom จากเชื้อนี้ได
ในกลุม เด็กเอชไอวี/เอดสประมาณ 100 คน
ที่จังหวัดเชียงใหม ที่ไดรับ HAART พบ MAC-IRIS
4 ราย เปนตอมนํ้าเหลืองบริเวณ cervical อักเสบ 2
ราย เปน severe systemic symptom 2 ราย
อาการเกิด ภายใน 3 สัปดาหหลังเริ่ม HAART 3
ราย อีก 1 รายอาการเกิด 26 สัปดาหหลังเริ่ม
HAART ผูปวยรายนี้อาการอักเสบรุนแรงมาก มีไข
หายใจหอบ เกิดภาวะ acute respiratory distress
syndrome และมี ascitic fluid ขณะเกิดอาการทุก
รายมี CD4 cell เพิ่มขึ้นจากเดิมและมี viral load
ลดลง

Mycobacterium tuberculosis (MTB)
วัณโรคเปนโรคที่แมเกิดในผูปวยที่ไมได
ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส เมื่ อ เริ่ มรัก ษาดวยยาตาน
เชื้อวัณโรคไปไดระยะหนึ่ง ผูปวยบางรายอาจมี
อาการของโรครุนแรงขึ้นได ทั้งนี้เปนเพราะวัณโรค
เองไปกดภู มิ ต  า นทานโรคของผู ป ว ยอยูก อ นเมื่อ
เริ่ ม รั ก ษาวั ณ โรคภู มิ ต  า นทานโรคดี ขึ้ น จึ ง เกิ ด
ปฏิกิริยาตอบสนองที่มากกวาปกติ ทําใหมีอาการ
อักเสบเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกันในผูปวยเอชไอวี/
เอดส ที่มีการติดเชื้อวัณโรครวมดวยอยูแลวแต
ไม แ สดงอาการ เพราะภู มิ ต  า นทานโรคออ นแอ
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จากโรคเอชไอวี/เอดสเอง เมื่อไดรับ HAART ภูมิ
ตานทานโรคดีขึ้นผูปวยจึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ทําใหเกิดมีอาการขึ้นได
จากการรวบรวมรายงานต า ง ๆ ของ
Shelburne SA และคณะ1 พบวาผูปวย IRIS ที่เกิด
จากเชื้อ MTB (MTB-IRIS) มีมากถึง 37 ราย
อาการของ IRIS เกิดหลังเริ่ม HAART นาน 1 – 26
สัปดาห ระยะเวลาเกิดอาการเร็วชาแตกตางกัน
ไดมากกวา MAC–IRIS ลักษณะของโรคที่พบได
บอยคือ paradoxical worsening ของโรคที่ปอด
อาการคือกลับมีไข ไอ หายใจหอบ มีภาพถาย
รังสีของปอดเลวลงกวาเดิม อาจถึงขั้นมีนํ้าในชอง
ปอด อาการ paradoxical worsening ทางปอดนี้
Narita M และคณะ2 รายงานวาอาจพบไดสูงถึง
รอยละ 36 และบางรายมีอาการรุนแรงมากจนเกิด
ลั ก ษณะของ acute respiratory distress
syndrome ได3 เนื่ อ งจากวั ณ โรคเป น เชื้ อ โรคที่
กระจายไดทุกสวนของรางกาย จึงนาจะพบรอยโรค
ไดทุกแหง ที่มีในรายงานผูปวยไดแก ที่ระบบ
ประสาท มีรายงานผูปวยที่มี อาการชักจากการ
ขยายตัวของ intracranial tuberculoma ขณะที่
รักษาดวยยาตานวัณโรคและยาตานเอชไอวี4 อุบัติ
การณของการเกิด paradoxical worsening ทาง
ระบบประสาทนนี้มีไดรอยละ 8.75 นอกจากนี้ยังมี
รายงานผูปวยที่มีตอมนํ้ าเหลืองโตอยางเดียว ผู
ปวยที่มีอาการปวดทองเพราะมีรอยโรคที่บริเวณลํา
ไสใหญ ผูปวยที่มีรอยโรคกระจายไปทั่วรางกาย
ในกลุม เด็กเอชไอวี/เอดสประมาณ 100 คน
ที่จังหวัดเชียงใหมที่ไดรับ HAART พบ MTBIRIS 3 ราย เปน pneumonia ทั้ง 3 ราย อาการเกิด
12-32 สัปดาหหลังเริ่ม HAART ขณะเกิดอาการทุก
รายมี CD4 cell เพิ่มขึ้นจากเดิม และมี viral load
ลดลง มี 1 รายที่มีอาการไขสูงมาก มี consolidation ของปอด 1 ขางพรอมทั้งมี pleural effusion

290

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome ในผูปวยเอชไอวีที่ไดยาตานไวรัส

และมีตับโตขึ้นอยางรวดเร็วรวมดวย ผูปวยดีขึ้น
หลังการรักษาดวย corticosteroid รวมกับยาตาน
วัณโรคโดยไมไดหยุด HAART
นอกจากจะพบวามีเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis และ Mycobacterium avium complex
เปนเชื้อกอเหตุแลว IRIS ในเด็กกลุมนี้ยังเกิดจาก
Non-tuberculous Mycobacterium ชนิดอื่นๆ ได
ตัวอยางเชน M. scrofulacium (ไข รวมกับมี
subcutaneous nodules 1 ราย ไข ไอ 1 ราย อาการ
เกิดภายใน 3 สัปดาหหลังเริ่ม HAART), M.
kansasii (pneumonia 1 ราย subcutaneous และ skin
nodules 1 ราย อาการเกิดภายใน 6 สัปดาห
หลังเริ่ม HAART) และ แผลเปน BCG อักเสบ 1
ราย อาการเกิด 3 สัปดาหหลังเริ่ม HAART
โรค IRIS จากกลุม เชือ้ Mycobacterium ที่
ทําใหผูปวยมีอาการรุนแรงรวดเร็วและเสียชีวิตโดย
งาย ไดแก
1.ผูปวยที่มีอาการทางปอดแบบ adult
respiratory distress syndrome โดยมีเชื้อ Mycobacterium tuberculosis3 และ Mycobacterium
avium complex (ผูปวยเด็กที่เชียงใหม) เปน
สาเหตุ
2.ผู  ป  ว ยที่ มี อ าการทางสมองจากการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของ tuberculoma ในสมอง
ในกรณีเหลานี้มีความจําเปนที่จะตองใช corticosteroid รวมกับยาตาน Mycobacterium โดยไม
ตองหยุด HAART แตหากยังไมไดผลอาจตองหยุด
ให HAART ชั่วคราว (ความเห็นของผูเขียน)

Cryptococcus neoformans
ผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ Cryptococcus neoformans
มักจะมี meningitis รวมดวย และในผูปวยเอชไอวี/
เอดส ที่มี cryptococcal meningitis มักไมแสดง
อาการอักเสบของ meninges กลาวคือเมื่อตรวจผู
ปวยมักไมพบ meningeal signs เมื่อตรวจนํ้า

ไขสันหลังไมพบลักษณะ inflammation (จํานวน
เม็ดเลือดขาว, โปรตีน และนํ้าตาล มีคาปกติ) ทั้งที่
มีเชื้อมีชีวิตในนํ้าไขสันหลัง
จากรายของ Shelburne SA และคณะ1
มีผปู ว ย IRIS ทีเ่ กิดจากเชือ้ Cryptococcus neoformans (Cryptococcus-IRIS) 12 ราย เมื่อนํามา
รวมกับรายงานผูปวยของ Jenny-Avital ER6 อีก
5 รายพบวา เกิดอาการของ IRIS ไดตั้งแต 1 – 48
สัปดาห หลังเริ่ม HAART ลักษณะของโรคที่พบได
บอยคือ meningitis (8 ราย) และ lymphadinitis
(6 ราย), นอกจากนั้นยังมี pneumonia (2 ราย)
subcutaneous abcesses (1 ราย) ผูป ว ยทีม่ อี าการ
ของ meningitis สวนมากจะเคยไดรับการวินิจฉัย
วาเปน cryptococcal meningitis มากอนการเริ่ม
HAART โดยหลังเริ่ม HAART 1 -8 สัปดาห จะมี
อาการของ meningitis กลับมาอีก ทั้งๆ ที่ไดยาปอง
กันการกลับเปนซํ้าของเชื้อ cryptococcus อยูดวย
และในรายงานเหลานี้ โดยมากเมื่อทําการเพาะเชื้อ
cryptococcus มักจะไมขึ้นแลว แตหากตรวจหา
cryptococcal antigen จะยังพบเหลืออยูและมักมี
titer ที่นอยลงกวาเดิม สวนผูปวยที่มีอาการแสดง
เปน lymphadinitis, pneumonia, subcu- taneous
abcesses อาการเกิดหลังได HAART นานกวา
กลุมที่มีอาการเปนแบบ meningitis และผลทาง
histopathology ของชิ้นเนื้อที่ตรวจจากตอมนํ้ า
เหลื อ งที่ โ ต หรื อ ที่ ป อดเหล า นี้ จ ะมี ลั ก ษณะของ
inflammatory granuloma อยางมาก
ในกลุม เด็กเอชไอวี/เอดสประมาณ 100 คน
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ทีไ่ ดรบั HAART พบ Cryptococcus-IRIS 3 ราย เปนแบบ meningitis 2 ราย และ
เปนแบบ pneumonia + meningitis 1 ราย มีเพียง 1
รายที่มีผลเพาะเชื้อขึ้น อีก 2 รายพบมี cryptococcal antigen อาการเกิด 2 -7 สัปดาห หลังเริ่ม
HAART ขณะเกิดอาการทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น
จากเดิม และมีปริมาณไวรัสในเลือดลดลง
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จากรายงานและประสบการณเบื้องตนดัง
กลาว ที่จํานวนผูปวย Cryptococcus –IRIS มีไม
มาก และลักษณะการดํ าเนินโรคของผูปวยเปน
แบบคอยเปนคอยไป อาการไมลุกลามเร็ว วินิจฉัย
ไดทัน และอาการไมมากโดยมากมีไขตํ่าๆ ปวด
ศรีษะ มี meningial sign อาการเปนไมนาน สวน
มากเพาะเชื้อไมขึ้นแลว ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาไม
จําเปนที่จะตอง screen โรคนี้กอนการเริ่ม HAART
และอาจไมตองใช corticosteroid ในการรักษา
IRIS แมในรายงานดังกลาวผูปวยเกือบทั้งหมดยัง
คงไดรับ ยาตาน cryptococcus บางราย ได
amphotericin B รอบใหมแลวตอดวย fluconazole แบบรับประทาน บางรายไดแต fluconazole
แบบปองกันที่ไดรับอยูแลวตอ ผูเขียนมีความเห็น
วาหากผูปวยเคยไดรับยาตาน cryptococcus ครบ
แลว และครั้งนี้ไมใชการกลับเปนซํ้า (อาการนอย
กวาครั้งแรก CD4 cell >200 cells/mm3 ในเด็กโต)
ไมจํ าเปนตองใหรอบใหมใหแบบปองกันการกลับ
เปนซํ้าที่ผูปวยกําลังไดรับอยู และเมื่อภูมิคุมกันดี
อยูนาน 6 เดือนแลวก็อาจหยุดยาปองกันได

Herpesviruses
Cytomegalovirus (CMV)
CMV retinitis เปนโรคที่พบไดบอยในผู
ปวยเอชไอวี/เอดส ที่มีภูมิตานทานตํ่ามาก (CD4
cell <50 cells/mm3) ตอมาเมือ่ มีการใช HAART พบ
วา CMV retinitis ลดลง แตกลับมีปรากฏการณที่
เรียกกันวา immune recovery vitritis/uveitis เกิด
ตอนที่ภูมิต า นทานผู ปวยดีขึ้น จากรายงานของ
Karavellas MP และคณะ7อุบัติการณของโรค
มีไดรอยละ 38 (3/8ราย ที่ Cleveland USA) ถึง
รอยละ 63 (19/30ราย San Diego USA) ในผูปวย
ที่เคยเปน CMV retinitis มากอนโดยขณะศึกษาผู
ปวยมี CD4 cell >60 cells/mm3 และสวนมากไม
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ไดยาตาน CMV แลว อาการเกิดหลังจากไดยา
HAART และมี CD4 >60 cells/mm3 นาน 2-84
สัปดาห (คามัธยฐาน 20 สัปดาห) ผูปวยจะกลับมี
อาการตามั ว ขึ้ น มาอี ก หรื อ เห็ น มี ข องลอยอยู 
(floaters) เมื่อตรวจดูจะพบวาผูปวยมี vitritis/uveitis โดยรอย CMV retinitis เดิมไมกาเริ
ํ บ vitritis/uveitis
นี้มักไมรุนแรง แตจะทําใหมีรอยโรคที่ macular ได
และเปนอยูนาน บทบาทของ corticosteriod ในผู
ปวยกลุมนี้ (5 ราย) มีทั้งที่ไดผลและไมไดผล
ยังสรุปไมไดเพราะจํานวนผูปวยยังนอย นอกจาก
อาการอักเสบที่ตาที่พบไดบอยแลว มีรายงานผูปวย
ทีม่ อี าการอักเสบทีอ่ นื่ ไดเชน pneumonitis, parotitis,
pancreatitis, viremia เปนตน

Herpes zoster
ปกติ โ รคนี้ พ บได บ  อ ยในผู  ป  ว ยเอชไอวี /
เอดสอยูแลว แตจะพบไดมากขึ้นในผูปวยที่พึ่งไดรับ
HAART จากการศึกษาของ Matinez E และคณะ8
พบอัตราการเกิดที่รอยละ 7 มากกวาอัตราการเกิด
กอนได HAART 2 เทา รัอยละ 86 เกิดระหวางที่ได
HAART ไป 4 -16 สัปดาห อาการของโรคจะนอย
กวาในผูปวยเอชไอวี/เอดสที่ไมไดยาตานเอชไอวี
ในกลุ  ม เด็ ก เอชไอวี / เอดส ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประมาณ 100 คนที่ไดรับ HAART พบ herpes
zoster 4 ราย เกิดชวงสัปดาหที่ 2-12 พบ
chickenpox 3 ราย เกิดชวงสัปดาหที่ 5-21

Herpes simplex (HSV)
อาการของโรค HSV-IRIS โดยมากเปนแบบ
labialis และ genitalis เชนเดียวกับในผูปวยที่ไมได
เปน โรคติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส มั ก เกิ ด ภายใน
8 สัปดาห หลัง HAART นอกจากนั้นยังอาจมี
อาการเปน myelitis และ encephalitis ได ในกลุม เด็ก
เอชไอวี/เอดสที่จังหวัดเชียงใหม ประมาณ 100 คน
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ที่ไดรับ HAART พบ HSV labialis 6 รายเกิด
ชวงสัปดาหที่ 2-18 มี 1 รายที่เปน HSV encephalitis
โดยสรุปหลังจากเริ่ม HAART เมื่อผูปวยมี
อาการปวย แพทยจะตองแยกวา เปนจากยาตาน
เอชไอวี หรือไมกอน แพทยตองมีความรูเกี่ยวกับ
อาการของผลขางเคียงของยาและระยะเวลาเกิด
อาการหลังไดยาของยาตานเอชไอวีแตละตัวที่ใช
เมื่ อ อาการปวยดังกลาวไมไดเปนผลจากยาตาน
อาจเปนจาก
1.OI อยางใดอยางหนึ่งที่มีอาการและ
อาการอักเสบตามปกติของโรค
2.IRIS ที่สาเหตุคือ antigen
3.IRIS ที่สาเหตุคือ OI ที่ผูปวยมีอาการ
อั ก เสบหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต อ เชื้ อ มากกว า
คนปกติ เหตุ ที่ ต  อ งแยกเช น นี้ เ พื่ อ การรั ก ษาที่
ถูกตอง ผูปวยกลุมอาการ IRIS จะมีอาการหลังเริ่ม
HAART นานเท า ไร อาการเป น แบบใด และ
ลักษณะ histopathology แสดงปฏิกิริยาการตอบ
สนองมากนอยอยางไร จะขึ้นกับภาวะภูมิตานทาน
ของผูปวยตอนนั้น และขึ้นกับ infec- tious
antigens และ noninfectious antigens ที่เปน
สาเหตุ

หลักการรักษา IRIS
1. รักษาโรคติดเชือ้ ซําเติ
้ ม หากกําลังรักษา
อยูแลวไมตองเปลี่ยนยา หรือเพิ่มยา

2. ใหยาตานเอชไอวีเชนเดิม
3. พิจารณาใหยา nonsteroidal anti-inflammatory drugs และ/หรือ corticosteroid ในราย
ที่อาการอักเสบรุนแรงมากเชนมี ไขสูง มี adult
respiratory distress syndrome มีนํ้าในชองปอด
มีนํ้ าในชอง มีการขยายตัวของกอน tuberculoma ในสมองเปนตน
ปญหาที่พบในปจจุบัน คือ
1.การค น หาโรคติดเชื้ อ ซํ้ าเติม ในผูป ว ย
กลุมนี้ที่อาการไมเดนชัดทําไดยาก
2.ยังไมมีขอมูลอุบัติการณของ IRIS ใน
ประเทศไทย ทําใหยากตอการตัดสินใจทํา screening โรคตางๆ โดยเฉพาะเชื้อ Mycobacterium
3.การวัดจํานวน CD4 cell และ การวัด viral
load ใชเวลาและเสียคาใชจายแพง มักจะไมทัน
ตอ การรักษาในเบื้องตน ดังนั้นแพทยจะตองใช
การติดตามลักษณะทางคลีนิก และประวัติของผู
ปวยเปนสําคัญ จากประสบการณเบื้องตนดังกลาว
ของผูเขียน ผูปวยเด็กที่มีอาการ IRIS ที่เสียชีวิต 4
ราย มี 3 รายที่เปน Mycobacterium-IRIS แตเสีย
ชีวิตจาก Staphylococus aureus sepsis (1 ราย)
Pseudomonas aeruginosa sepsis (1 ราย)
acute respiratory distress syndrome (1 ราย)
สวนรายสุดทายเสียชีวิตจาก HSV encephalitis (1
ราย)
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