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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีต่อความ
สม่่าเสมอในการใช้ยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โกวิทย์ ทองละมุล1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
โดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกโดยการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลศรีรัตนะที่มีอายุตั้งแต่ 20-55 ปีและมีคะแนนการ
ประเมินความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสต่่ากว่าร้อยละ 95 จ่านวน 30 คน ผู้เข้าร่วม
การศึกษาจะถูกนัดให้ร่วมท่ากิจกรรมตามโปรแกรมก่าหนดทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Paired Sample tTests เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสม่่าเสมอในการใช้ยาต้านไวรัสและระดับ CD4 Lymphocyte
ก่อนและหลังการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสม่่าเสมอ
ในการรับประทานยาก่อนเริ่มโปรแกรมมีค่า 90.55 ± 3.14 และหลังจบโปรแกรมมีค่า 96.16 ±1.72
โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p< 0.05) ระดับ CD4 Lymphocyte ก่อนเริ่มโปรแกรม
มีค่า 556.93 ± 227.47และหลังจบโปรแกรมมีค่า 605.00±217.24 โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (p< 0.05) สรุปการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยใช้โปรแกรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถเพิ่มความสม่่าเสมอในการใช้ยาต้านไวรัสและ
ระดับ CD4 Lymphocyte ได้
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The Effectiveness of Self-Management Promoting Program on
Antiretroviral Adherence in HIV/AIDs Patients At Sirattana Hospital,
Sisaket Province.
Kovit Thonglamul1

Abstract
This study was a quasi-experimental design aimed to examine the effects the
self-management program in HIV/AIDS patient. The samples were randomly selected
from patients who were treated at Sirattana Hospital aged between 20 to 55 years with
drug adherence score lower than 95%. Participants were scheduled to participate in
program-based activities every month for a period of 6 months. The results showed
that the average score and standard deviation of the drug adherence before entry to
the program were 90.55 ± 3.14, and exit the program was 96.16 ±1.72 with a
statistically significant difference (p<0.05). The CD4 Lymphocyte level before entry the
program starts is 556.93 ± 227.47 and exit the program ends there is 605.00±217.24
with a statistically significant difference (p< 0.05). In conclusion, self-management
program of pharmaceutical care provided by multidisciplinary health care professions
to HIV/AIDS patient can increase drug adherence and CD4 Lymphocyte levels.
Keywords: Pharmaceutical Care, Patient’s Self-Management Program, Drug Adherence, HIV/AIDS
Patient, CD4 Lymphocyte
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บทน่า
โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก แม้ในปัจจุบัน
โรคจะไม่หายขาด แต่สามารถรักษาอาการได้ การเข้าถึงยาต้านไวรัสทันทีที่ได้รับการวินจิ ฉัย
จะช่วยลดพัฒนาการของโรคได้ การดูแลรักษาเอชไอวีนั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
และการดูแลด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จ่าเป็นต้องท่าควบคู่กัน เพื่อให้เกิดผลดีทสี่ ุดต่อผู้ตดิ เชื้อ เป้าหมายของการรักษา
ด้วยยาต้านเอชไอวี คือ เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้ต่าที่สุด (< 50 copies/mL) และนานที่สุด รวมถึงให้
จ่านวน CD4กลับสูร่ ะดับปกติมากที่สุด ท่าให้ผู้ป่วยไม่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี
(AIDS-related illness) และลดโรคแทรกซ้อนที่ไม่สัมพันธ์กับต่อการติดเชื้อเอชไอวี (Non AIDS-related illness)
(UNAIDS, 2018)
เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ ในปี พ.ศ. 2573 เป็นเป้าหมายทีโ่ ครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และประเทศ
ไทยได้น่ามาใช้เป็นเป้าหมายของประเทศด้วย ระยะแรกวางเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ไว้ 3 เป้าหมาย คือ ร้อยละ 90
ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รบั ทราบสถานะการติดเชื้อ ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีผลเลือดบวกได้รับการรักษา และร้อยละ 90
ของผู้ที่ได้รับยาต้านเอชไอวีสามารถกดปริมาณไวรัสลงได้ โดยเรียกว่า RRTTR (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain
จากข้อมูลศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านเอช ไอ วีของประเทศ พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีผปุ้ วยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นติดเชื้อเอช ไอ วี จ่านวน 5,323 ราย ได้รับยาต้านไวรัสจ่านวยน 4,434 ราย (ร้อยละ 83.29) และมีผู้ตดิ
เชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ที่มีปริมาณเชือ้ ไวรัสในกระแสเลือดต่่ากว่า 1,000 copies/mL จ่านวน 3,892 ราย (ร้อยละ 87.77
) (ข้อมูลศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านเอช ไอ วีของประเทศไทย, 2562) ข้อมูลของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีคลินิก
บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยให้บริการทุกวันจันทร์ รูปแบบการบริการของคลินิก one stop service ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี และผุ้ป่วยเอดส์ในคลินิกจ่านวน 172 ราย ได้รับยาต้านไวรัสจ่านวยน
152 ราย (ร้อยละ 88.37) และมีผตู้ ิดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ที่มีปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต่่ากว่า 1,000 copies/mL
จ่านวน 131 ราย (ร้อยละ 86.18 ) (รายงานสรุปข้อมูลด้านคลินิกโรงพยาบาศรีรตั นะ, 2563) ซึ่งทั้งปริมาณผู้ที่ได้รับยา
ต้านไวรัสเอช ไอ วี/เอดส์ และผู้ทมี่ ีปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต่่ากว่า 1,000 copies/mL ต่่ากว่าเป้าที่ก่าหนด
และมีแนวโน้มผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี การบริการมีเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถ
ด่ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการบริการการดูแลรักษาอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
ครอบคลุมไปถึงการดูแลทางด้านการตรวจรักษาและการรับจ่ายยา การดูแลทางด้านสังคมจิตวิทยา การดูแลทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจและการคุม้ ครองสิทธิ์ โดยการท่างานทั้งหมดดังกล่าวเกิดจากการท่างานเป็นทีมสหวิชาชีพของผู้
ให้บริการ และการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อฯ รวมถึงการดูแลของผู้ตดิ เชื้อและชุมชน จากการค้นคว้างานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า (สุเมธ องค์วรรณด และคณะ, 2560) พบว่าในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ที่มีผลการ
ประเมินความสม่่าเสมอในการรับรับประทานยาต้านไวรัส < 95 % ตลอดเวลาส่งผลให้ไม่สามารถกดปริมาณไวรัสให้ต่า
ได้ อันน่าไปสู่ภาวะดื้อต่อยาต้านไวรัส และการรักษาที่ล้มเหลวในการรักษาในที่สดุ ผู้วิจัยมีความสนใจน่าโปรแกรมการ
จัดการตนเองมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผุ้ป่วนติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์
เพื่อให้ผู้ป้วยไม่เกิดการดื้อยา ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพและน่าไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี องผูป้ ่วยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่่าเสมอในการใช้ยาต้านไวรัสของผู้ปว่ ยติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
กรอบแนวคิดวิจัย
ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer et al., 1991) มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ให้สามารถติดตามตนเองอย่างสม่่าเสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1)การประเมินและวางแผน 2)การเตรียมความพร้อม 3)การ
ปฏิบัติจัดการด้วยตนเอง และ 4)การติดตามผลและประเมินผล (วรรณ์นิภา แสนสุภา, 2555)
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วิธีด่าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research )

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี/ผูป้ ่วยเอดส์ที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จ่านวน
152 คน โดยเป็นผู้ป่วยโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นว่าติดเชื้อเอข ไอ วี/ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มอี ายุระหว่าง 2055 ปี สามารถอ่านเข้าใจภาษาไทย สามารถกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้ และผ่านการประเมินพฤติกรรมความ
สม่่าเสมอในการรับใช้ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 95 ส่าหรับการคัดเลือกตัวอย่างเป็นการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive criteria) ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด โดยมีชนาดกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน (จันทนี จันท่า
จีน, 2548) ด่าเนินการวิจัยระหว่างเดือนกรกฏาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ขั้นตอนการวิจัย
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ครั้งที่ 1 เก็บค่า CD4
และค่า Adherence

ครั้งที่ 2 เก็บค่า CD4
และค่า Adherence
A1, A2

A3

A3

A3

A4

A5

A1 หมายถึง ระยะการประเมินและวางแผน ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย การประเมินความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี การ
ประเมินความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสเอช ไอ วีเพื่อน่ามาวางแผนให้ความรู้ และฝึกทักษะที่จ่าเป็นในการจัดการ
ตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายใช้เวลาประมาณ 30 นาที พร้อมทั้งมอบคู่มือการจัดการ
ตนเอง
A2 หมายถึง ระยะเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการตนเอง ประกอบด้วย การให้ความรู้ การท่า
ความเข้าใจ การสร้างทัศนคติทดี่ ี เกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี และการ
จัดการตนเองทั่วๆไป การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการก่ากับตนเอง มีการสาธิต
รวมทั้งการฝึกทักษะการติดตามตนเองโดยการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ มีการให้กลุ่มตัวอย่างฝึก
ก่าหนดเป้าหมายด้วยตนเองร่วมกับผู้วิจัย และส่งเสริมให้มีการเสริมแรงตนเอง ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ภาพพลิก วีดีทัศน์ และสมุดคู่มือการจัดการตนเอง ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
A3 หมายถึง การฝึกปฏิบัติการในจัดการตนเอง ประกอบด้วย 1) การติดตามตนเองหรือการสังเกตตนเอง (selfmonitoring or self- observation) โดยการสังเกตและการบันทึก อาการต่างๆ ของตนเอง การบันทึกการ
รับประทานยา อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น การจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เป็นต้น 2) การประเมิน
ตนเองจากแบบบันทึกการติดตาม (self-evaluation) โดยก่าหนดเป้าหมายกิจกรรมต่างๆ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ปฏิบตั ใิ นชีวิตประจ่าวัน
3) การเสริมแรงตนเอง (self-reinforcement) โดยการให้รางวัลหรือ การชมเชยตนเอง เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมได้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
A4 หมายถึง ระยะติดตามผลการปฏิบัติการในการจัดการตนเองและการประเมินผล เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติการจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างจากแบบบันทึก และการติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ การ
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ออกเยี่ยมบ้านของกลุ่มแกนน่าผู้ปว่ ยเอช ไอ วี/เอดส์ และการสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างทุกครั้งที่มาตามนัด พร้อมทั้ง
ให้แรงเสริมแก่กลุม่ ตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ก็จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น และหากกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้ส่าเร็จจะเสริมแรงโดยการให้ก่าลังใจเพื่อการปฏิบัติกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ประเมินผลการจัดการจากพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี กลุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือน และประเมิน
ระดับภูมิคุ้มกัน CD4 Lymphocyte เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
A5 หมายถึง การประเมินผลโปรแกรมการจัดตนเองรายบุคคล (วรรณ์นิภา แสนสุภา, 2555)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 แบบ คือ 1) แบบสอบถามประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะค่าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง ส่วนที่ 2 ความรูเ้ รื่องโรคและยาต้านไวรัส ลักษณะ
ข้อค่าถามเป็นค่าถามปลายปิด แบบเลือกตอบ ใช่และไม่ใช่ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ่านวน 22 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดและความเชื่อ หรือทัศนคติที่เกี่ยวกับโรคและยาต้านไวรัสข้อค่าถามทั้งด้านบวกและด้านลบ จ่านวน
24 ข้อ ลักษณะค่าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแปลผล
ตามแนวคิดของ Best J.W. (Best et al., 1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ เห็นด้วยระดับสูง คะแนนระหว่าง 3.67–5.00
ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.34–3.66 และระดับต่่า คะแนนระหว่าง 1.00–2.33
2) การสัมภาษณ์ผู้ป่วย และการตรวจนับเม็ดยา (pill count) (ปรีชา มนทกานติกุลและคณะ,
2550) เพื่อใช้ในการประเมินความสม่่าเสมอในการรับประทานยา
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อหาความตรงตามเนื้อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจ่านวน 3
ท่าน คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เภสัชกรประจ่าคลินิกผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลขุน
หาญ และพยาบาลวิชาชีพประจ่าคลินิกผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยใช้ IOC ( Index of Item
Objective Congruence) พบว่าข้อค่าถามมีค่า IOC ≥ 0.5 ทุกข้อค่าถาม ถือว่าเครื่องมือมีถูกต้องเชิงเนื้อหา และน่า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ของโรงพยาบาลขุนหาญ และค่านวณค่าความเที่ยงโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach et al., 1951) เท่ากับ 0.84
การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่านักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลข ศก 0032.008/ว10762 วันที่รับรอง 21 กุมภาพันธ์ 2563
สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป น่าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความสม่่าเสมอในการรับประทานยา (Adherence) และค่า CD4
Lymphocyte โดยใช้สถิติ Paired Sample t-Tests โดยก่าหนดระดับนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (53,30%) มากกว่าเพศหญิง (46.70%) มีอายุระหว่าง
40-50 ปี ( X =43.13, S.D.=9.03, Max=55.00, Min=20.00) มีสถานภาพสมรสคู/่ แต่งงาน/อยูด่ ้วยกัน (56.70%) จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (40%) มีเพียงร้อยละ 6.7 ที่ไม่ได้รบั การศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (63.00%)
รองลงมาคืออาชีพค้าขาย (14.80%) การเดินทางมารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่วนใหญ่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเอง (73.3%)
มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่นั่งรถโดยสารประจ่าทาง การมีผู้ดูแลพบว่าส่วนใหญ่ดูแลจัดการตัวเอง (ร้อยละ 63.30)
การเปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อกับคนในครอบครัวพบว่ามีการบอกผลการติดเชื้อกับครอบครัว (ร้อยละ 80.00) มีการ
เปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อกับเพื่อน (ร้อยละ 63.30) และชุมชน(ร้อยละ 60.70) ส่าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
2,000-10,000 บาท (53.70%) ( X =3ม267.86, S.D.=10,210.63, Median=2,000.00, Max=15,,000.00,
Min=500.00) ระยะเวลาที่ป่วยติดเชื้อเอช ไว วี/เอดส์ อยู่ระหว่าง 2-10 ปี (48.80%) ( X =7.76, S.D.=7.60,
Max=15.00, Min=2.00)
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ผลการศึกษาพบว่า หลังข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
เอดส์มคี ่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.55 (S.D. = 3.14) เป็นร้อยละ 96.16 (S.D. = 1.72) และระดับภูมิคุ้มกัน CD4
Lymphocyte มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 556.93 เซลล์/มม.3 (S.D. = 227.47) เป็น 605.00เซลล์/มม.3 (S.D. = 217.24)
ซึ่งมีค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสเอดส์ (Adherence)และค่า CD4 Lymphocyte ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรมแกรม (n=30)
กลุ่มตัวอย่าง
ความสม่า่ เสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสเอดส์ (Adherence)
ค่า CD4 Lymphocyte
* ระดับนัยส่าคัญ ที่ระดับ 0.05

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

X

90.55

S.D
3.14

556.93

227.47

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 24
สัปดาห์
S.D
X
96.16
1.72
605.00

217.24

t

Pvalue

8.81

0.000*

2.80

0.009*

การอภิปรายผล
ความสม่า่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ พบว่าผู้ป่วยบางส่วน (10.00%) ก่อนการทดลองมีค่า
ความสม่า่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ค่อนข้างต่่า (ร้อยละ 80.00) เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
จัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาต้านไวรัสเอช ไอ วี ไม่ทราบผลดีและผลเสียหากรับประทานยาอย่างไม่
สม่่าเสมอ นอกจากนี้การเน้นย้่าและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจของโรคเอดส์ ชนิดของยาต้านไวรัสเอช ไอ วี
ตลอดจนเทคนิคการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี สามารถน่าไปสู้ความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
เอชไอวี พบว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมส่งผลความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสของผู้ป่วย นอกจากนี้พบว่าการพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงยาต้านไวรัสของคู่นอนผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี โดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ โดยเป็นการให้
ค่าปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยบุคลากรทางสุขภาพท่าให้ผู้ป่วยสามารถน่าความรู้ทไี่ ด้ไปปรับพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมทั้งก่อนเริ่มการรับประทานยาและขณะรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสม่่าเสมอ (มณีรัตน์ สิทธิเดช,
2548) นอกจากนี้การสร้าง 3 แนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน คือ ให้การปรึกษาเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเปิดเผยสถาน ะ การติด
เชื้อต่อคู่นอนของตนให้การปรึกษาเพื่อให้คู่นอนของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยได้รับตรวจวินิจฉัยให้การ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสในคู่นอนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มผี ลการตรวจวินิจฉัยเป็นบวก ท่าให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอช ไอ วี และการรักษาเพิ่มขึ้นท่าให้เกิดความร่วมมือในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (อรุณ สิทธิ
ประภาพร, 2562)
การจัดการตนเองตามแนวคิดนี้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการก่ากับพฤติกรรมของตนเอง (self- reguratory
behavior) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา เนื่องจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกิดความล้มเหลวของการรักษา ซึ่งมีสาเหตุสา่ คัญ 2 ประการ คือ 1) วิธีการ
รักษาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ 2) ผู้ป่วยละเลยที่จะปฏิบัติตามแผนการรักษา และไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา จึงได้มแี นวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ป่วย โดยใช้วิธีการ
จัดการตนเอง เพิ่มความตระหนักของผู้ป่วยต่อกระบวนการรักษา รวมทั้งให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง และการเจ็บป่วยมากขึ้น การจัดการตนเองจะเน้นให้ผู้ป่วย
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ เรียนรู้ทักษะใหม่ ตลอดจนให้ผู้ป่วยจัดการกับสิ่งแวดล้อมของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด Kanfer
การจัดการตนเอง หมายถึง รูปแบบของการดูแลผู้ป่วย โดยความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพและผู้ป่วย ซึ่งทีมสุขภาพจะ
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เป็นผู้ให้ข้อมูล สอนแนวทางในการแก้ปัญหา ให้ผู้ป่วยปฏิบตั ิได้ด้วยตนเอง มีการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อควบคุมความ
เจ็บป่วยในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การติดตามตนเอง (self-monitoring or selfobservation) 2) การประเมินตนเอง (self-evaluation) และ3) การเสริมแรงตนเอง (self-reinforcement) เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักของผู้ป่วยต่อกระบวนการรักษา เพิ่มความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม น่าไปสู่ความสามารถในการควบคุมโรคได้ และมีชีวิตอยูร่ ่วมกับความเจ็บป่วย
เรื้อรังได้อย่างมีความสุข (วรรณ์นภิ า แสนสุภา, 2555; Kanfer et al., 1991))
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ( 12,14) ได้ข้อค้นพบว่าการส่งเสริมใช้
โปรแกรมการจัดการตนเอง เพิ่มคววามสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของกลุ่มทดลองในสัปดาห์ที่ 5
สูงกว่าสัปดาห์แรกอย่างมีนัยส่าาคัญ (p < 0.001) และ ในสัปดาห์ที่ 3 มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส่าา
คัญ (p <0.001) และความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส่าาคัญ (p = 0.008) คะแนนความรู้เพิ่มขึ้น
จาก 50.96+ 16.77 คะแนน เป็น 89.07+ 6.37 คะแนน อย่างมีนัยส่าาคัญ (p < 0 .01) ระดับ CD4 เพิ่มสูงขึ้นจาก
190.33+ 140.82 cell/mm3 เป็น 229.67+180.11 cell/mm ( n = 6) แต่ไม่แตกต่างกัน ส่าหรับน้่าหนักตัวเพิ่มขึ้น
จาก 54.51+ 10.10 กิโลกรัม เป็น 56,12+ 9.67 กิโลกรัม อย่างมีนยั ส่าาคัญ (p = 0 .01)
นอกจากนีย้ ังมีปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี ประกอบด้วย
หลายปัจจัยดังนี้ 1) ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจททีผ่ ลกระทบต่อการรับประทานยาของผู้ป่วยประกอบด้วยระยาทาง
ที่ไกลจากบ้านมาโรงพยาบาล สูงอายุ ความยากจน ความเชื่อส่วนตัว และความเชื่อทางสังคมที่รังเกียจผู้ตดิ เชื้อเอชไอ
วี/เอดส์
โดยภารรัฐเองได้น่าแนวทางการลดการทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
(stigmatization and discrimination: S&D) ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจึงเป็น
หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 เพื่อท่าให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการ
รักษาอย่างรวดเร็ว 2) ปัจจัยด้านระบบบริการที่ส่งผลให้ผุ้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย การส่ารองยา
ต้านเอช ไอ วีที่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้ป่วย ระยะเวลารอรับยานาน บุคลากรด้านสุขภาพให้ข้อมูลเรื่องโรค ยาและ
การรักษาไม่กระจ่าง ล้วนเป็นปัจจัยที่ลดความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี 3) ระยะความ
เจ็บป่วยของโรคเอง เป็นปัจจัยทีล่ ด Adherence ในการใช้ยา โดยเฉพาะหากผู้ตดิ เชื้ออยู่ในระยะไม่แสดงอาการ (
asymtomatic)
ท่าให้ผู้ป่วยไม่ได้ใส่ใจตนเองจึงได้ตระหนักที่รับประทานยา
และแม้เข้าสูร่ ะยะแสดงอาการ
(symptomatic) แต่ผู้ป่วยอาจมีอาการทรุดลงและเจ็บป่วยทรมานมากจนท้อแท้สิ้นหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
และ 4) กระบวนการรักษาผูป้ ่วยด้วยยาต้านเอขไอวี ได้แก่ วิธีการใช้ยาทียุ่งยากโดยเฉพาะในผุ้ป่วยที่ใช้สูตรยา การ
รักษาต้องการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด การรักษาทีต่ ้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่าเนินชีวิต ผู้ป่วยไม่เข้าใจ
วิธีการใช้ยา และผูป้ ่วยเกิดอาการไม่พึงจากการใช้ยา ล้วนส่งผลลดระดับความสม่่าเสมอในการรับประทานต้านไวรัส
เอช ไอ วี ดังนั้นบุคลาการทางสุขภาพเองต้องพิจารณาปัญหาของผู้ป่วยอย่างรอบด้านครบทุกมิติ ต้องมีการประสาน
ความร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
และน่าผุ้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ปัญหาความสม่่าเสมอในการการ
รับประทานยาต้านไวรัส อีกทั้งสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพให้ผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มปี ระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย (ปรีชา มนทกานติกุลและคณะ, 2550)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นว่า การน่าโปรแกรมการจัดการตนเองมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเอช ไอ วี/ผู้ปว่ ยเอดส์
สามารถเพิ่มความสม่่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอช ไอ วี ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับค่า CD4
Lymphocyte ของผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุม่ ควบคุม
2. ควรมีการเพิม่ ระยะเวลาการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 1 ปี เพื่อการวัดประเมินปริมาณ Viral load
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