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บทคัดยอ
ปจจุบันการรักษาดวยยาตานไวรัสทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
แต ก ลั บ พบโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง เพิ่ ม มากขึ้ น ในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และผู ป ว ยเอดส การวิ จั ย แบบ
ภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาความชุก และวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดเมตา
บอลิกซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่รับบริการที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัด
ขอนแก น กลุมตัวอยางจํ านวน 266 คน เก็ บขอมูลโดยใชแ บบสอบถาม และแบบบันทึก ขอมูล
ประกอบไปดวย ขอมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรมสุขภาพ สถานะสุขภาพ และรูปแบบการ
รักษา โดยทําการศึกษาระหวางเดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 ประเมินเมตาบอลิกซิน
โดรมใชเกณฑของ NCEP ATP III และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร และสถิติ
ถดถอยพหุโลจิสติก
ผลการศึกษา พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส รอยละ 53.7 เปนเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ยเทากับ 44.7±11 ป พบภาวะอวนลงพุง รอยละ 26.0 มีระดับน้ําตาลในเลือดขณะที่อดอาหาร
สูงกวา 100 mg/dL รอยละ 36.5 มีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวสูงกวา 130 mmHg รอยละ
40.6 และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวสูงกวา 85 mmHg รอยละ 29.0 ไขมันไตรกลีเซอไรด
ในเลือดมีคามากกวา 150 mg/dL รอยละ 40.6 สวนไขมัน HDL คอเลสเตอรอลในเพศชายนอย
กวา 40 mg/dL พบรอยละ 27.3 และในเพศหญิงนอยกวา 50 mg/dL พบรอยละ 39.0 จากเกณฑ
ประเมิน พบความชุกของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รอยละ 38.7 สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
การเกิดเมตาบอลิก ซินโดรมอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ ไดแก การมีโรคประจํ าตัวในขณะติ ดเชื้อ
เอชไอวี (ORadj=3.30; 95% CI=1.89-5.73) การมีจํ านวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 <200 cells/
mm3 (ORadj=3.49; 95% CI=1.04-11.69) และการสูบบุหรี่ (ORadj=2.89; 95% CI=1.56-5.35)
สวนปจจัยดานอายุ และยาตานไวรัสกลุม Protease Inhibitors (Pls) ไมพบความสัมพันธตอการ
เกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส
ดังนั้น จากผลการศึกษาควรมีการใหความรูแกผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส ในการ
ปรับเปลี่ย นพฤติก รรมสุขภาพ และควรมีก ารวางแผนการรัก ษาในระยะยาวใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนปองกั น และควบคุม ปจ จั ย เสี่ย งตอการเกิ ดเมตาบอลิก ซิ นโดรม เพื่อปองกั นการเกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
คําสําคัญ: ผูต ิดเชื้อเอชไอวี, ผูปวยเอดส, การเกิดเมตาบอลิกซินโดรม, ความชุกและปจจัย
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Abstract
Currently, antiretroviral therapy has increased lives expectancy for people
with HIV and AIDS, but more non-communicable diseases are found in people living
with HIV and AIDS. The objectives of this cross- sectional study were to determine
the prevalence and analyze factors related to metabolic syndrome in 266 HIVinfected and AIDS patients at a hospital in Khon Kaen province. Data were collected
by questionnaire consisting of demographic data, health behavior, health status and
medical history between October 2019 to May 2020. Metabolic syndrome was
diagnosed based on NCEP ATPIII criteria. The associations were analyzed using
chi-square test and multiple logistic regression.
The results of the study found that 53.7% of HIV and AIDS patients were
males with an average age of 44.7±11 years, 26.0% Obesity, 36.5% having fasting
blood glucose levels at over 100 mg/dl, 40.6% having systolic blood pressure higher
than 130 mmHg and 29.0% having diastolic blood pressure higher than 85 mmHg,
40.6% having blood triglyceride greater than 150 ml/dl. HDL-cholesterol level in
males less than 40 mg/dL was 27.3% and females less than 50 mg/dL was 39.0%.
Based on the assessment criteria, the prevalence of metabolic syndrome was 38.7%.
The factors related to the occurrence of metabolic syndrome with statistically
significant included having chronic diseases (ORadj=3.30; 95% CI=1.89-5.73), CD4 level
<200 cells/mm3 (ORadj=3.49; 95% CI=1.04-11.69), and current smoking (ORadj=2.89;
95% CI=1.56-5.35). For age and Protease Inhibitors (PIs) antiretroviral drug, there were
not related to metabolic syndrome in people living with HIV and AIDS.
Therefore, training should be provided to educate people living with HIV and
AIDS in order to improve health behaviors. In addition, long-term treatment should
be planned to gain more effective cares as well as prevention and control risk factors
measures for metabolic syndrome should be conducted to prevent cardiovascular
disease in future.
Keywords: Metabolic Syndrome, HIV-Infected, AIDs Patients, Prevalence and

Factors
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บทนํา
สถานการณผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกลาสุด องคกร
ยูเอ็นเอดส ซึ่งเปนหนวยงานขององคการสหประชาชาติ
ที่ดูแลเรื่องการลดจํานวนผูติดเชื้อ และผูเสียชีวิตจากเชื้อ
เอชไอวี ไดเผยแพรขอมูล ประจําป 2018 พบวา ผูติด
เชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณ 37.9 ลานคน เปนผูติดเชื้อ
เอชไอวี ร ายใหม ประมาณ 1.7 ล า นคน และผู ติ ด เชื้ อ
จํานวน 21.7 ลานคน เขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส
(UNAIDS, 2019)
ประเทศไทยในชวงที่ผานมา พบวา จํานวนผูติดเชือ้
เอชไอวี มีแนวโน มในภาพรวมลดลงจากอดี ตเป น อยาง
มาก (กรมควบคุ ม โรค, 2561) และจํ า นวนผู เ สี ย ชี วิ ต
ลดลงกว า ในอดี ต ที่ ผ า นมา เนื่ อ งมาจากโครงการการ
เขาถึงบริการยาตานไวรัสสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี และ
ผู ป ว ยเอดส ร ะดั บ ชาติ (สํ า นั ก โรคเอดส วั ณ โรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2557) สงผลใหผูปวยมีชีวิตที่
ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Palella et al., 1998)
อยางไรก็ตาม การรักษาดวยการรับประทานยาตานไวรั ส
เปนระยะเวลานานตลอดชีวิตนั้น สงผลใหพบผลขางเคียง
ของการรักษาในระยะยาวบอยขึ้น จากการติดตามการรักษา
พบวา ผูที่ไดรับยาตานไวรัสไปชวงระยะเวลาหนึ่ง มักมี
ปญหาเมตาบอลิกซินโดรมตามมา (ประดิษฐ สินธวณรงค,
2556) ไดแก กลุมอาการผิดปกติของการกระจายตัวของ
ไขมัน (lipodystrophy syndrome) ซึ่งทําใหมีการฝอของ
เนื้ อเยื่ อไขมัน (lipoatrophy) บริ เ วณใบหน า แขน ขา
หรือกน แตมีการสะสมของเนื้อเยื่อไขมัน (lipohypertrophy)
บริเวณดานหลังของลําคอ (buffalo hump) บริเวณทอง
(abdomen) หรือมีเตานมขยายใหญขึ้น (breast hyper
trophy) การเกิดภาวะความผิดปกติ ของไขมันในเลื อด
(dyslipidemia) เชน ไขมันLDL คอเลสเตอรอล สูงขึ้น
(Brown et al., 2005) ไขมั น HDL คอเลสเตอรอล ลด
ต่ําลง มีระดับไตรกลีเซอไรด และคอเลสเตอรอลในเลือด
สู ง (hypertriglyceridemia, hypercholesteralemia)
ภาวะดื้อตออินซูลิน (insulin resistance) (Carr et al.,
1998)ระดับน้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เบาหวาน
(diabetes mellitus) และความดันโลหิตสูง (hypertension)
(กิตติคุณ ยั่งยืน, 2559) ซึ่งกลุมอาการดังกลาวสัมพันธ
กับ การเกิด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ทั้งนี้ พบว า ผู ที่
ได รั บ การรั ก ษาด ว ยยาต า นเอชไอวี ก ลุ ม Protease
Inhibitors (Pls) ร ว มด ว ยมี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรค
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โรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้น 1.7-2.3 เทา (สํานัก
โรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2560)
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงตางๆ จากการใชชีวิตประจําวัน
การบริ โ ภคอาหาร และการขาดการออกกํ า ลั ง กาย
(สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ,
2562)
จากขอมูล รายงานผลการวิ จั ย พบว า ผู ติ ด เชื้ อ
เอชไอวีมีความชุกของการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม รอยละ
24.8 (พนิต ทองพูล, อลิศรา แสงวิรุณ, & ชาญกิจ
พุฒิเลอพงศ, 2560) และผลการศึกษาของ Jantarapakde
et al. (2014) พบความชุกในการเกิดเมตาบอลิกซินโด
รม ในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี โดยรวมร อ ยละ 22.2 สํ า หรั บ
ป จ จั ย ที่เ พิ่มความเสี่ ยงต อการเกิด เมตาบอลิ กซินโดรม
ไดแก การลดจํานวนลงของ CD4 (Krishnan et al., 2012)
การสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.2 เทา (Katoto et al.,
2018) เพศชายมีความเสี่ยงสูงกวาเพศหญิง 7.2 เทา อายุ
ที่มากกวาหรือเทากับ 45 ป มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.1 เทา
ระยะเวลาในการไดรับยาตานไวรัสนานกวา 90 เดือน มี
ความเสี่ ย งเพิ่มขึ้น 2.6 เทา (พนิ ต ทองพูล และคณะ,
2560)
จากข อ มู ล ข า งต น เห็ น ได ว า การรั ก ษาด ว ยยา
ตานไวรัสทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสมีชีวิตที่
ยื น ยาวขึ้ น แต ก ลั บ พบโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง เพิ่ ม มากขึ้น
รวมถึงพื้นที่ ที่ทําการศึกษายังไมปรากฎ วามีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความชุกและปจจัยที่สัมพันธตอการเกิดภาวะเม
ตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส ซึ่ง
ผูวิจัยมองวากลุมตัวอยางดังกลาวนี้มีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดเมตาบอลิกซินโดรมที่จะนําไปสูการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในอนาคต ไดสูงกวาคนปกติดวยปจจัยหลาย
ประการ ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจศึกษา อัตราความ
ชุก และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดเมตาบอลิกซิน
โดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ที่รับบริการที่
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดขอนแกน เพื่อนําขอมูล
อัตราความชุก และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเมตาบอลิกซิน
โดรม ในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส ใช ใ นการ
สะทอนพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูติด เชื้ อเอชไอวี
และผูปวยเอดสในชวงที่ผานมา และสรางความตระหนัก
ในการวางแผนการรักษาในระยะยาวใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนป อ งกั น ควบคุ ม ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด เมตา
บอลิกซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อหาอัตราความชุก และวิเคราะหหาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยเอดสที่รับบริการ ที่โรงพยาบาลแหง
หนึ่ง ในจังหวัดขอนแกน
วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
รู ป แบบงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย แบบภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional study)
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และ
ผูปวยเอดส ที่รับบริการ ณ คลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาล
แห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ขอนแก น จํ า นวน 1,508 คน โดย
ทําการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2562 ถึง พฤษภาคม
2563
 เกณฑการคัดเขาการศึกษา (Inclusion
criteria)
1) มีอายุมากกวา 20 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับยา
ตานไวรัสครั้งแรก
2) รั บ ยาต านไวรั ส ต อเนื่ องมาแล ว อย า งน อ ย
6 เดือน
3) สามารถสื่ อ ความหมาย อ า น และเข า ใจ
ภาษาไทยได
4) ยินยอมเขารวมในการวิจัยครั้งนี้
 เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) คือ
1) กําลังตั้งครรภ และใหนมบุตร
2) มีประวัติสงตอการรักษาไปยังโรงพยาบาล
อื่น หรือมีประวัติการรักษาไมตอเนื่องมากกวา 1 ป
3) มีประวัติเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด
4) ออกดวยความสมัครใจ
 ขนาดตัวอยาง
คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาด
ตัวอยางของCochran (1977 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ซึ่งได กลุ มตั ว อย างที่เ หมาะสม คือ 266 คน ดั ง
สมการดังตอไปนี้
NP(1-P)
n = (N-1)e2
Z2

+P(1-P)

กําหนดให
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร 1,508 คน
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P = คาสัดสวนของความชุกของภาวะเมตาบอลิก
ซิ น โดรม ในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส คิ ด เป น
รอยละ 24.8 (พนิต ทองพูล และคณะ, 2560)
e = คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 หรือ5%
z = คามาตรฐานของการกระจายปกติที่ระดับ
α=0.05, z=1.96
เมื่อแทนคาลงในสูตร จะไดกลุมตัวอยางเทากับ
241 และเพื่ อ ป อ งกั น ขนาดตั ว อย า งอาจไม เ พี ย งพอ
เนื่องจากการปฏิเสธจากตัวอยางจึงเพิ่มขนาดตัวอยางอีก
10% ฉะนั้นในการศึกษานี้ใชจํานวนตัวอยางทั้งหมด 266
คน ในการศึก ษาครั้ งนี้ ใช การสุ ม ตั ว อย างแบบมี ร ะบบ
(Systematic random sampling)
 เครื่องมือวิจัยและการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
และแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ ผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ องมื อโดยผู เ ชี่ ย วชาญ 3 ทาน แล ว นํ าเครื่ องมื อ ไป
ทดสอบ (Try out) กับกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวย
เอดส ที่มีลั กษณะคล ายคลึ ง กับ กลุ มตั ว อย างซึ่งรั บการ
รักษาอยูโรงพยาบาล ในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จํานวน
30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง คํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาซ (Cronbrach’s Alpha coefficient) โดย
มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.78 ทําการ
เก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2563
 ขอพิจารณาจริยธรรม
โครงการนี้ ผ านการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่
โครงการวิจัย HE621552 เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2563
 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA version 10
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value<0.05
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง รายงานผลเปน
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช
สถิติทดสอบ Chi-square เพื่อหาขนาดความสัมพันธของ
ตัวแปรตนและตัวแปรตามทีล ะคู (Bivariate analysis)
โดยพิ จ ารณาค า p-value ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ น อ ยกว า
0.25 กอนทําการวิเคราะหคราวละหลายๆ ตัวแปร คัดเลือก
ตัวแปรตนเขาสูโมเดลการวิเคราะห Multiple regression
ดวยวิธี Backward elimination พิจารณาจาก Likelihood
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ratio test และทําการประเมิน Goodness-of fit Measure
ในโมเดลสุดทายดวย Hosmer-Lemeshow goodnessof fit test นําเสนอคา Adjusted OR พรอมชวงเชื่อมั่น
รอยละ 95 (95% CI)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปทางประชากร
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส จํานวน 266
คน เป น เพศชาย ร อ ยละ 53.7 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย เท า กั บ
44.7±11 ป มีสถานภาพคูมากที่สุด จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว า ร อ ยละ 53.0 ประกอบอาชี พ
ข า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร อ ยละ 26.0 รองลงมา คื อ
คาขาย/ธุ ร กิจ ส ว นตั ว ร อยละ 20.7 มีคามัธ ยฐานของ
รายไดตอเดือน 16,130 บาท และญาติสายตรงของผูติด
เชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส ไมมีการเจ็บปวยดว ยโรค
เรื้อรัง รอยละ 54.1
2. ขอมูลดานสถานะสุขภาพ
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส มีดัชนีมวลกาย
(BMI) เฉลี่ย 22.8±3.6 kg/m2 พบภาวะอวนลงพุง รอย
ละ 26.0 โดยมีเสนรอบเอวเฉลี่ย 80.2±8.6 cm. พบวา
รอยละ 38.7 มีโรคประจําตัวขณะติดเชื้อเอชไอวี โดยโรค
ประจําที่พบมากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง รอยละ
50.5 รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
รอยละ 33.0 และ25.2 ตามลําดับ มีระดับน้ําตาลในเลือด
(FBS) 100 mg/dL ร อ ยละ 36.5 มี ค า ความดั น ขณะ
หั ว ใจบี บ ตั ว 130 mmHg ร อยละ 40.6 มีคาความดัน
ขณะหัวใจคลายตัว 85 mmHg รอยละ 29.0 และพบ
ระดับไตรกลีเซอไรดในเลือด 150 mg/dL รอยละ 40.6
และระดับ HDL คอเลสเตอรอล ผิดปกติ รอยละ 40.6
ซึ่งผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสเพศชายมีระดับระดับ
HDL คอเลสเตอรอล 40 mg/dL รอยละ 39.1 และเพศ
หญิงมีระดับ HDL คอเลสเตอรอล 50 mg/dL รอยละ
28.2 สํ า หรั บ จํ า นวนเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด CD4 น อ ยกว า
200 cells/mm3 พบรอยละ 5.6 โดยมีคามัธยฐานของ
จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เทากับ 496 cells/mm3
การดํ า เนิ น ไปของโรค พบว า อยู ใ น ระยะที่ 1 ร อ ยละ
80.8 โดยมีคามัธยฐานของระยะเวลาการตรวจพบเชื้ อ
เอชไอวีอยูที่ 10 ป และมีคามัธยฐานของระยะเวลาใน
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีอยูที่ 8 ป
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3. ขอมูลดานรูปแบบการรักษา
ชนิดของยาตานไวรั สที่เริ่มตนรั กษาที่ผูติ ด เชื้ อ
เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส ไ ด รั บ คื อ NNRTIs, NRTIs,
Combination, PIs, Iegrase inhibitor รอยละ 59.4, 44.4,
42.5, 11.0, 0.4 ตามลําดับ สําหรับชนิดของยาตานไวรัส
ที่ไดรับปจจุบัน คือ Combination, NNRTIs, NRTIs, PIs,
Iegrase inhibitor รอยละ 60.1, 38.9, 28.2, 13.5, 1.9
ตามลําดับ
4. ขอมูลความชุกของการเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส
การประเมินการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมโดยใช
เ ก ณ ฑ ข อ ง The National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III ( NCEP ATP III)
ที่ตองมีความผิดปกติอยางนอย 3 ใน 5 ขอ พบวาผูติด
เชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
รอยละ 38.7 โดยสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
รอยละ 58.3 และ 41.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
5. ขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ
ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และผู ป ว ยเอดส ส ว นใหญ มี
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลาง
ร อยละ 76.7 รองลงมา มีร ะดั บ พฤติ กรรมการบริ โ ภค
อาหารอยูในระดับไมดี รอยละ 21.4 และพบวาสวนใหญ
มีกิจกรรมในการทํางาน รอยละ 94.9 โดยมีการเคลื่อนไหว
ออกแรงระดับหนัก (MET 3000-minutes/week) รอย
ละ 46.7 รองลงมา คื อ การเคลื่ อ นไหวออกแรงเพื่ อ
สุขภาพ (MET 600–2999 -minutes/week ) รอยละ
30.9 สวนการเคลื่อนไหวออกแรงระดับนอย (MET<600
-minutes/week) พบร อยละ 22.56 ผู ติ ด เชื้ อเอชไอวี
และผูปวยเอดสสวนใหญไมสูบบุหรี่รอยละ 75.5 เคยสูบ
แตเลิกแลว รอยละ 13.5 โดยคามัธยฐานของระยะเวลา
ที่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ อ ยู ที่ 11.5 ป และมี ค า มั ธ ยฐานของ
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่อยูที่ 15 ป และดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล รอยละ 46.2 สําหรับพฤติกรรมดานการ
จัดการอารมณ และความเครียดพบวามีระดับพฤติกรรม
ดานการจัดการอารมณ และความเครียดอยูในระดั บ ดี
รอยละ 61.6
6. ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของลักษณะ
ทางประชากร สถานะสุขภาพ รูปแบบการรักษา และ
พฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม ใน
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ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส: วิเคราะหคราวละ
ตัวแปร (Chi-square)
พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดเมตาบอลิก
ซิ น โดรม ในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และผู ป ว ยเอดส อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ประกอบดวย ปจจัย
ดานอายุ, ประวัติการเจ็บปวยโรคเรื้อรังของญาติสายตรง,
จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 , โรคประจําตัวในขณะติด
เชื้อเอชไอวี, ยาตานไวรัสกลุม Protease Inhibitors (Pls),
ยาตานไวรัสกลุม Combination และ ดานการสูบบุหรี่
7. ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของลักษณะ
ทางประชากร สถานะสุขภาพ รูปแบบการรักษา และ
พฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม ใน
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส: วิเคราะหคราวละ
หลายตัวแปร(Multiple logistic regressions)
พบว าป จ จั ย ที่มีความสั มพัน ธ กับ การเกิด เมตา
บอลิกซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสอยาง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p-value<0.05) ประกอบด ว ย
3 ปจจัย (ตารางที่ 2)
1) ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส ที่ มี โ รค
ประจําตัวในขณะติดเชื้อเอชไอวี มีโอกาสเกิดภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม เปน 3.30 เทา ของผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู ป ว ยเอดส ที่ไมมีโ รคประจํ าตั ว ในขณะติ ด เชื้ อเอชไอวี
(95% CI=1.89-5.73, p-value=0.001)
2) ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่มีจํานวน
เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 <200 cells/mm3 มีโอกาสเกิด
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เปน 3.49 เทา ของผูติดเชื้อ
เอชไอวีและผูปวยเอดสที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
3
200 cells/mm (95% CI=1.04-11.69, p-value=
0.042)
3) ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่สูบบุหรี่ มี
โอกาสเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เปน 2.89 เทา ของ
ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ไมสูบบุหรี่ (95% CI=
1.56-5.35, p-value=0.001)
สํ าหรั บ อายุ และยาต านไวรั ส กลุ ม Protease
Inhibitors (Pls) ไม พ บความสั ม พั น ธ ต อ การเกิ ด เมตา
บอลิกซินโดรม
บทสรุปและอภิปรายผล
 ความชุกของการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม ใน
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส
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จากการประเมินภาวะเมตาบอลิกซินโดรม โดย
ใช เ กณฑ ข องThe National Cholesterol Education
Program Adult Treatment Panel III ( NCEP ATP III)
พบวา กลุมตัวอยางมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (มีความ
ผิดปกติอยางนอย 3 ขอใน 5) รอยละ 38.7 โดยสวนใหญเปน
เพศชาย มากกวาเพศหญิง รอยละ 58.3 และ 41.7 ตาม
ลําดับ ซึ่งสูงกวาผลการศึกษาของพนิต ทองพูล และคณะ
(2560) ซึ่ ง ใช เ กณฑ ข อง NCEP ATP III เช น เดี ย วกั น ที่
รายงานการเกิดกลุมอาการเมตาบอลิกในผูติดเชื้อเอชไอวี
รอยละ 24.8 ทั้งนี้ การศึกษากอนหนานี้ใชปจจัยในการ
ประเมิน เกิด กลุ ม อาการเมตาบอลิ ก ซิน โดรม เพีย งแค
4 ปจจัย โดยไมมีขอมูลเสนรอบเอว เนื่องจากเปน การ
เก็บขอมูลยอนหลัง (พนิต ทองพูล และคณะ, 2560) จึง
อาจทําให การศึกษากอนหน านี้ พบการเกิด ภาวะเมตา
บอลิกซินโดรมไดนอยกวา และพบวาต่ํากวาผลการศึกษา
ของ Teekawong et al. (2017) ซึ่งใชเกณฑของ NCEP
ATP III พบความชุกของภาวะเมตาบอลิซินโดรมในผูปวย
ติดเชื้อเอชไอวี โดยรวมอยูที่รอยละ 52.8 อาจเนื่องมาจาก
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสของการศึกษาที่ผานมา
ส ว นใหญ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพตนเองที่ ไ ม เ หมาะสม
พิจารณาไดจากผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส รอยละ
87.7 มี CD4 < 200 cells/mm3 (Teekawong et al., 2017)
ซึ่ ง จํ า นวนของ CD4 สามารถพยากรณ ไ ด ถึ ง การดู แ ล
ตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสที่ผานมาวา
ไมดีเทาที่ควร ดวยเหตุนี้เองจึงอาจสงผลใหผูติดเชื้อเอช
ไอวี และผูปวยเอดสมีความชุกของการเกิดเมตาบอลิก
ซิน โดรมสู ง และพบว าไมส อดคล อ งกับ การศึ ก ษาของ
Kiama et al. (2018) ที่ศึกษาในผูติดเชื้อเอชไอวีที่อาศัย
อยูในเขตเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา พบความชุกของ
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รอยละ19.2 ซึ่งพบความชุ ก
ของการเกิ ด เมตาบอลิ กซิน โดรมน อยกว าการศึก ษานี้
ส ว นหนึ่ งอาจเนื่ องมาจาก ความแตกต างทางเศรฐกิ จ
เคนยามี ร ายได ต อ หั ว เฉลี่ ย ระหว า ง ป 2012-2016
ประมาณ 1,305 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอป ซึ่งต่ํากว า
รายได ต อ หั ว ของไทย (รายได ต อ หั ว ของไทย 5,940
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต อ คนต อ ป ) ด ว ยระดั บ รายได ต อ หั ว
ดังกลาว ทําใหเคนยาถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศระดับ
รายไดปานกลางคอนขางต่ํา (Lower Middle-Income
Economies) ตามเกณฑการจัดอันดับโดยธนาคารโลก
และประชากรของเคนยามากกว า ร อ ยละ 60 เป น
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ประชากรที่ย ากจน และขาดแคลนอาหาร (สํ านั กงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2561)
 ความสั ม พั น ธ ข องลั ก ษณะทางประชากร
สถานะสุขภาพ รูปแบบการรักษา และพฤติกรรมสุขภาพ
ตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวี และ
ผูปวยเอดส
จากผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี โ รค
ประจํ าตั ว ขณะติ ด เชื้อเอชไอวี มีโ อกาสเกิด ภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม เปน 3.30 เทา ของกลุมตัวอยางที่ไมมีโรค
ประจํ า ตั ว ขณะติ ด เชื้ อ เอชไอวี (95% CI=1.89-5.73,
p-value=0.001) อธิบายไดวา กลุมอาการเมตาบอลิกมี
พยาธิสภาพใน 4 ลักษณะ เกี่ยวกับภาวะไขมันสะสมใน
ชองทอง ภาวะดื้ออินซูลิน การอุดตันของหลอดเลือดแดง
จากคราบไขมั น และเยื่ อ บุ เ ซลล ห ลอดเลื อ ดทํ าหน าที่
ผิ ด ปกติ (Huang, 2009) โดยพยาธิ ส ภาพดังที่กลาวมา
ขางตนลวนสงผลตอการเกิดกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และ
ผู ติ ด เชื้ อเอชไอวี และผู ป ว ยเอดส จํ าเป น ต องได รั บ การ
รั ก ษาด ว ยการรั บ ประทานยาต า นไวรั ส เป น ระยะ
เวลานานตลอดชีวิตนั้น สงผลใหพบผลขางเคียงของการ
รั ก ษาในระยะยาวบ อ ยขึ้ น จากการติ ด ตามการรั ก ษา
พบวาผูที่ไดรับยาตานไวรัสไปชวงระยะเวลาหนึ่ง มักมี
ความผิดปกติของปญหาเมตาบอลิกซินโดรมตามมา อาทิ
โรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และไขมัน ในเลื อดสู ง
(สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ,
2556) ซึ่งจากผลการศึกษา โรคประจํ าตั วขณะติ ดเชื้อ
เอชไอวี ข องกลุ ม ตั ว อย า ง พบว า ร อ ยละ 38.7 มี โ รค
ประจําตัวขณะติ ด เชื้ อเอชไอวี โดยจําแนกเปน รายโรค
ไดแก โรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 50.5 รองลงมา คือ
โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน และโรคไตเรื้ อรั ง
รอยละ 33.0, 25.2 และ1.9 ตามลําดับ ซึ่งการศึกษาใน
อดีตพบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสที่เกิดกลุม
อาการเมตาบอลิก จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสูงขึ้นมากกวาคนปกติสองเทา (Mottillo
et al., 2010) ดังนั้น กลุมอาการเมตาบอลิกที่เกิดในกลุม
ตัวอยางจึงเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด โรคหัวใจและหลอด
เลือด โดยสอดคลองกับผลการศึกษาของพาธิตา
สิทธิเจริญชัย (2559) ที่ศึกษาอุบัติการณ และปจจัยเสี่ยง
ของการเกิด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู ป ว ยติ ด เชื้ อ
เอชไอวี ในประเทศไทย พบวา ปจจัยเสี่ยงที่กอให เ กิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก โรคไขมันในเลือดสูงเพิ่ม
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เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเปน 4.09 เทา
ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไมเปนโรคไขมันในเลือดสูง (95% CI=
1.7-9.83) โรคเบาหวานเพิ่มเสี่ ยงต อการเกิด โรคหัวใจ
และหลอดเลือดเปน 4.27 เทา ของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม
เปนโรคเบาหวาน (95% CI=1.67-10.9)
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวน
เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 <200 cells/mm3 มีโอกาสเกิด
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เปน 3.49 เทา ของกลุมตัวอยาง
ที่มีจํ านวนเม็ด เลื อดขาวชนิ ด CD4 200 cells/ mm3
(95% CI=1.04-11.69, p-value=0.042) จากผลการศึกษานี้
พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี จํ า นวนเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด CD4
<200 cells/mm3 รอยละ 5.6 ซึ่งจํานวนที่ตรวจพบเม็ด
เลือดขาวชนิด CD4 <200 cells/mm3 สะทอนถึงพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุมตัวอยางในชวงที่ผานมา นอกเหนือ
จากการรับประทานยาตานไวรัส นอกจากนี้ผลการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางมีภาวะน้ําหนักเกิน (23.0–24.9 kg/m2)
ร อ ยละ 18.1 และอ ว น (>25.0 kg/m2) ร อ ยละ 22.2
และมี ร อบเอวเกิ น หรื อ อ ว นลงพุ ง ร อ ยละ 26.0 เมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัว อยาง
พบวาอยูในระดับดีเพียง รอยละ 1.9 และพบพฤติกรรม
การบริโภคอาหารระดับไมดีถึง รอยละ 21.4 ซึ่งแสดงให
เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ยังไมเหมาะสม และการ
เคลื่อนไหวออกแรงน อย พบรอยละ 22.4 นั้นหมายถึง
กลุ ม ตั ว อย า งบางส ว นไม ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมทางกาย หรือการออกกําลังกายเทาที่ควร และ
ยังพบวามีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เชน มีการดื่มสุรา
หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล พบร อ ยละ 46.2 และ
พบมัธยฐานของระยะเวลาการสูบบุหรี่ ในกลุมตัวอยางอยู
ที่ 15 ป ซึ่ งผลการศึ กษาของยุ ทธนา หมั่ น ดี และคณะ
(2558) ที่ศึกษาในคนสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี พบวา การ
สู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม สุ ร า ทํ า ให มี ร ะดั บ ความเครี ย ด
ออกซิเดชันเพิ่มสูงขึ้นในเลือด ซึ่งตรวจวัดไดดวย ระดับ
มาลอนไดอั ล ดิ ไ ฮด (malondialdehyde; MDA) และ
สงผลเสียตอระบบภูมิคุมกันโดยกําเนิด (innate immunity)
ที่ ต รวจวั ด ได ด ว ย ระดั บ การจั บ กิ น เชื้ อ รา แคนดิ ด า
อัลบิแคนส (Candida albicans) โดยเม็ดเลือดขาวชนิด
นิวโตรฟลล (neutrophils) ทําใหกลุมผูที่ติดทั้งบุหรี่และ
สุรา (12 คน) และกลุมผูที่ไมติดบุหรี่และไมติดสุรา (7 คน)
มีระดั บ MDA (คาเฉลี่ ย±คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) เท า กั บ
2.3±1.0, 1.5±0.7 ไมโครโมล ตามลําดับ โดยกลุมผูที่ติด
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ทั้งบุหรี่ และสุราจะมีคา MDA สูงกวากลุมผูที่ไมติดบุหรี่
และไมติดสุรา และรอยละของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตร
ฟลสที่จับกินเชื้อรา พบวา กลุมผูที่ติดทั้งบุหรี่ และสุรา มี
คาเม็ด เลื อดขาวชนิด นิว โตรฟลส ที่จั บ กิน เชื้อราต่ํ ากวา
กลุ มผู ที่ไมติ ด บุ ห รี่ และไมติ ด สุ ร า เทากับ 65.3±18.7,
86.1±13.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการสูบบุหรี่ การดื่ม
สุราในคนสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ยังไดรับผลกระทบตอ
ระบบภู มิคุมกัน ของร างกาย โดยทําให ร ะดั บ MDA สูง
และเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟลสที่จับกินเชื้อราต่ํา และ
ยิ่งหากเปนผูที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ และ
ดื่มสุรา ก็ยิ่งจะไดรับผลกระทบต อระบบภูมิคุมกั น ของ
ร างกายได ไว และมากกว าคนสุ ขภาพทั่ว ไปแข็ ง แรงดี
ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีจํานวนเม็ดเลือด
ขาวชนิด CD4 <200 cells/mm3 มีความสัมพันธตอการ
เกิดเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Krishnan et al. (2012) ที่ศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวี พบวา การ
ลดจํานวนลงของ CD4 ยิ่งทําใหพบการเกิดเมตาบอลิกซิน
โดรมมากยิ่ ง ขึ้ น โดยจํ า นวนเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด CD4
จํานวน 51-200 cells/mm3 พบการเกิดเมตาบอลิ กซิน
โดรม รอยละ 10.0 (95% CI=7.9-12.4) และจํานวนเม็ด
เลือดขาวชนิด CD4 51 cells/mm3 พบการเกิดเมตา
บอลิ ก ซิ น โดรม ร อ ยละ 15.4 (95% CI=11.6-20.0)
อยางไรก็ตาม การศึกษาของเพ็ญประภา พลับบดี และคณะ
(2011) และพนิต ทองพูล และคณะ (2560) พบวา จํานวน
เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด CD4 ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การเกิ ด
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเกิดภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม เปน 2.89 เทา ของกลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหรี่ (95% CI=1.56-5.35, p-value=0.001) โดย Feinstein
et al. (2019) กลาววา เชื้อเอชไอวีในรางกายของผูปวย
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการกอตัวของกอนไขมันในกระเเส
เลือดเร็วขึ้น 10-15 ป เมื่อเทียบกับผูปวยทั่วไปที่ไมติด
เชื้อเอชไอวี และจากผลการศึกษานี้พบวา กลุมตัวอยาง
เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว รอยละ 13.5 และพบวาปจจุบัน
ยังคงสูบบุหรี่ รอยละ 11.0 โดยมีมัธยฐานของระยะเวลา
การสูบบุหรี่อยูที่ 15 ป มีปริมาณการสูบเฉลี่ย 6 มวน/วัน
ซึ่งสุทัศน รุงเรืองหิรัญญา (2556) กลาววา การสูบบุหรี่
เพียงวันละ 4 มวนเปนประจํา สามารถเพิ่มความเสี่ยงใน
การเกิ ด โรคหั ว ใจได ซึ่ ง การสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให HDL
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คอเลสเตอรอล ลดลงไดมากกวา รอยละ 15 (พีระ สมบัติดี
และคณะ, 2558) จากขอมูลขางตนเห็นไดวา การที่มีเชื้อ
เอชไอวี อ ยู ใ นร า งกาย จะส ง ผลให เ กิ ด ความผิ ด ปกติ
เกี่ยวกับไขมันในเลือดอยูแลว และหากผูที่ติดเชื้อเอชไอวี
มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่รวมดวยก็ยิ่งเปนการเพิ่มปจจัยที่
ทําให เ กิด ความผิ ด ปกติ ของไขมัน ในเลื อดเพิ่มขึ้น และ
จากผลการศึกษาของ Duvnjak et al. (2008) ที่ศึกษา
ในคนที่ไมมีเชื้อเอชไอวี พบวา การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ
ตออุบัติการณการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม โดยพบวา ใน
ผู ที่ ไ ม เ คยสู บ บุ ห รี่ มี โ อกาสเกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมต่ํ า
สวนผูที่สูบบุหรี่ตลอดเวลา มีอุบัติการณในการเกิดเมตา
บอลิกซินโดรมสูง นอกจากนี้จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน มี
ความสัมพันธกับอุบัติการณของการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
โดยพบวาการสูบบุหรี่ในปริมาณสูงขึ้นจะเพิ่มอุบัติการณ
การเกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมสู ง ขึ้ น เป น ลํ า ดั บ หากสู บ
1-20 มวน/วัน พบอุบัติการณรอยละ 1.14 หากสูบ 2130 มวน/วัน พบอุบัติการณเ พิ่มเปน ร อยละ 1.45 และ
หากสูบมากกวาหรือเทากับ 31 มวน/วัน พบอุบัติการณ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 1.59 ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหปจจัยดาน
การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธตอการเกิดภาวะ เมตาบอลิก
ซินโดรม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Katoto et al.
(2018) ที่ศึกษาความชุก และปจจัยเสี่ยงของการเกิดเมตา
บอลิกซินโดรม ในผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวี พบ การสูบบุหรี่
มากกวา 2 ชั่วโมง ทุกวันเพิ่มเสี่ยงตอการเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรมเปน 2.18 เทา ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไมสูบบุหรี่
(95% CI=1.01-4.68)
สํ าหรั บ อายุ และยาต านไวรั ส กลุ ม Protease
Inhibitors (Pls) ไม พ บความสั ม พั น ธ ต อ การเกิ ด เมตา
บอลิ กซิน โดรมในผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และผู ป ว ยเอดส ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Kiama et al. (2018)
พบวา อายุ ไมพบความสัมพันธตอการเกิดเมตาบอลิกซิน
โดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส สําหรับการใชยา
ตานไวรัสกลุม PIs ในการรักษา พบเพียง รอยละ 13.5
ซึ่งถือวามีการใชที่นอย จึงอาจสงผลใหการใชยาตานไวรัส
กลุม PIs ในการรักษาไมพบความสัมพันธตอการเกิดเม
ตาบอลิกซินโดรม ในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของพนิต ทองพูล และคณะ
(2560) พบวา การใชยาสูตร Pls ไมพบความสัมพันธตอ
การเกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดส แตทั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Katoto
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et al. (2018) ที่ศึกษาความชุก และปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดเมตาบอลิกซินโดรม ในผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวี พบวา
ยาต านไวรั ส กลุ ม PIs เพิ่มเสี่ ย งต อการเกิด เมตาบอลิ ก
ซินโดรม 2.96 เทา (95% CI=1.07-8.18)
 สรุปผล
ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส จํานวน 266
คน เป น เพศชาย ร อ ยละ 53.7 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย เท า กั บ
44.7±11 ป พบความชุกของการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
ในผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส รอยละ 38.7 โดยพบ
ในเพศชายมากกวาเพศหญิง และปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม คือ ผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู ป ว ยเอดส ที่มีโ รคประจํ าตั ว ในขณะติ ด เชื้ อเอชไอวี มี
โอกาสเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เปน 3.30 เทา ของ
ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส ที่ ไ ม มี โ รคประจํ า ตั ว
ในขณะติดเชื้อเอชไอวี (95% CI=1.89-5.73, p-value=
0.001) ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่มีจํานวนเม็ด
เลือดขาวชนิด CD4 <200 cells/mm3 มีโอกาสเกิดภาวะ
เมตาบอลิกซินโดรม เปน 3.49 เทา ของผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดสที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 200
cells/mm3(95% CI=1.04-11.69, p-value=0.042) และ
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ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเกิด
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เปน 2.89 เทา ของผูติดเชื้อ
เอชไอวี แ ละผู ป ว ยเอดส ที่ ไ ม สู บ บุ ห รี่ (95% CI=1.565.35, p-value=0.001) สําหรับ อายุ และยาตานไวรั ส
กลุม Protease Inhibitors (Pls) ไมพบความสัมพันธตอ
การเกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดส ดังนั้น ควรมีการใหความรูแกผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดส ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
ควรมีการวางแผนการรักษาในระยะยาวใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนปองกัน และควบคุมปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเมตา
บอลิกซินโดรม เพื่อปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในอนาคต
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเกิดภาวะ
เมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
รายเกาและรายใหม
2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่เ กิด ขึ้น กั บ
ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส เมื่อมีภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรมเปนโรครวม
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ตารางที่ 1 ขอมูลความชุกของการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมของกลุมตัวอยางที่ศึกษา (n=266)
การประเมินภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
เกณฑการประเมิน
คามาตรฐาน
รอบเอว (cm.)
ชาย
< 90 cm.
หญิง
< 80 cm.
น้ําตาลในเลือด (mg/dL)
< 100 mg/dL
ไตรกลีเซอไรดในเลือด (mg/dL)
< 150 mg/dL
ความดันโลหิต (mmHg)
คาขณะหัวใจบีบตัว
< 130 mmHg
คาขณะหัวใจคลายตัว
< 85 mmHg
HDL คอเลสเตอรอล (mg/dL)
ชาย
 40 mg/dL
 50 mg/dL
หญิง
รวม (n=266)

ผลการประเมิน จํานวน (รอยละ)
ผาน
ไมผาน
111 (77.6)
86 (70.0)
169 (63.5)
158 (59.4)

32 (22.4)
37 (30.0)
97 (36.5)
108 (40.6)

158 (59.4)
189 (71.0)

108 (40.6)
77 (29.0)

104 (72.7)
75 (61.0)
163 (61.3)

39 (27.3)
48 (39.0)
103 (38.7)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตอการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมในผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสโดยใชสถิติการถดถอยเชิงพหุโลจิสติก
(Multiple logistic regressions) (n=266)
ตัวแปร
เมตาบอลิกซินโดรม
OR Crude
OR Adjusted
p-value
(95% CI)
มี
ไมมี
อายุ
0.173
< 45 ป
34
76
1
69
87
1.77
1.47(0.84-2.58)
 45 ป
โรคประจําตัวในขณะติดเชื้อเอชไอวี
0.001
ไมมี
46
117
1
มี
57
46
3.15
3.30(1.89-5.73)
จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (cells/mm3)
0.042
 200
93
158
1
< 200
10
5
3.39
3.49(1.04-11.69)
การสูบบุหรี่
0.001
ไมสูบ
66
135
1
สูบ (เคยสูบ, ปจจุบันสูบ)
37
28
2.70
2.89(1.56-5.35)
ยาตานไวรัสกลุม Pls
0.244
ไมใช
83
147
1
ใช
20
16
2.21
1.61(0.72-3.58)
***Goodness-of-fit Measure = 0.73
***ปจ จั ย ที่ควบคุมอิทธิพล (Confounding Factor) ไดแ ก เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ประวัติก ารเจ็ บปวยญาติสายตรง, ยาตานไวรัสกลุม
NNRTIs PIs Combination และ Integrase inhibitors, การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

