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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมการเข(าถึงยาต(านไวรัสของคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี โดย
ความร วมมื อของสหวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น การ 3 ระยะ ระยะแรก สร(า งแนวปฏิ บับั ติ จากการสนทนากลุ ม 2 ครั้ ง ในผู( ที่ มี
ประสบการณให(คําปรึกษาทางคลินิก 6 คน และในผู(ติดเชื้อที่ประสบความสําเร็จในการเปLดเผยสถานะการติดเชื้อให(คูนอน
5 คน ระยะที่ 2 ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเปIนเวลา 5 เดือน โดยทีมสหวิชาชีพ คลินิกผู(ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส โรงพยาบาล
โพนทอง จังหวัดร(อยเอ็ด กลุมตัวอยาง คือ ผู(ติดเชื้อและคูนอน 81 คู ระยะที่ 3 สะท(อนผล เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติให(
ครอบคลุมมากขึ้น โดยการสนทนากลุมในทีมสหวิชาชีพประจําคลินิก 3 คน ผลการศึกษา ระยะที่ 1 สร(าง 3 แนวปฏิบัติ 6
ขั้นตอน เพื่อให(ผู(ติดเชื้อสามารถเปL
ถเปLดเผยสถานะตอคูนอน คูนอนได(รับการตรวจวินิจฉัย เข(าถึงยาต(านไวรัส และรวมมือใน
การรักษา ระยะที่ 2 ผลลัพธตามแนวปฏิบัติ มีผู(ติดเชื้อเปLดเผยสถานะตอคูนอนเพิ่ม 6 คน คูนอนได(รับการตรวจวินิจฉัย
เพิ่ม 8 คน คูนอนเข(าถึงยาต(านไวรัสเพิ่ม 5 คน คูนอนทุกคนมีความรู(เรื่องเอชไอวีและการรักษา ให(ความรวมมือในการใช(
ยาต(านไวรัส และคูนอนที่เคยมีผลตรวจวินิจฉัยเปIนลบ ≥ 1 ปW ได(รับการตรวจซ้ํา 3 คน ระยะที่ 3 ปรับปรุงแนวปฏิบัติ โดย
เพิ่มขั้นตอนการนัดหมายคูนอนเพื่อเข(ารับการตรวจวินิจฉัย สงผลให(คูนอนที่เคยมีผลตรวจวินิจฉัยเปIนลบ ≥ 1 ปW ได(ตรวจ
ซ้ําเพิ่มขึ้นอีก 2 คน สรุปได(วาการพัฒนากระบวนการสงเสริมการเข(าถึงยาต(านไวรัสของคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีได(แนว
ปฏิบัติที่ให( ผลลัพธที่ดี เกิดการเปLดเผยสถานะแกคูนอน เพิ่มโอกาสให(คูนอนได(รับการตรวจวินิจฉัยและเข(าถึงยา ซึ่งจะ
ชวยลดโอกาสแพร
สแพรกระจายเชื้อ ตามยุทธศาสตรการยุติเอดสในปW
อดส 2030
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ABSTRACT
This action research aimed to develop a process to promote access to antiretroviral (ARV) drugs
for sexual partners of HIV infected patients. The participation of a multidisciplinary team and HIV infected
patients was done in an HIV care clinic at Phonthong Hospital in Roi-et Province, Thailand. The team was
comprised of a physician, a pharmacist, a registered nurse, and HIV patients. Process development consisted
of three stages. Stage one was planning and included two focus discussion groups to set process protocols.
Stage two was acting and observing, in which the planned process protocols were implemented for 5
months with 81 HIV infected couples and their sexual partners. Stage three was reflecting on the process
implementation, which included a focus discussion group by 3 practitioners at the HIV clinic. The results
showed that in stage one, 3 practical protocols with 6 steps were established to promote access to ARV
drugs for the sexual partners of the HIV infected patients. Following the implementation of stage two, results
showed that 1) six of the HIV infected patients had disclosed their HIV status to their sexual partners 2) eight
sexual partners had been diagnosed with HIV 3) five sexual partners had accessed ARV drugs 4) all five of the
sexual partners (100%) who accessed the ARV drugs had knowledge about HIV and its treatment and
willingly adhered to it, and 5) three sexual partners tested negative for HIV ≥ 1 year accessed HIV repeated
test. In stage three, practitioners in the HIV care clinic had added one more protocol step to cover more atrisk people. This step resulted in two of the sexual partners who tested negative for HIV being retested ≥ 1
year. It is concluded that developing a process to promote access to ARV drugs for sexual partners of HIV
infected patients enabled them to disclose their HIV to their sexual partners. This process may lead to a
policy to eradicate AIDS in 2030.
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บทนํา
กา รติ ด เชื้ อ เอชไ อวี / เอดส เปI น ปZ ญ หาด( า น
สาธารณสุขมานานกว า 30 ปW ปZจ จุบันทั่ว โลกมีผู( ติดเชื้ อ
ประมาณ 36.9 ล(านคน มีผู(ติดเชื้อที่ยังไมรู(สถานะการติด
เชื้อประมาณร(อยละ 30 โครงการเอดสแหงสหประชาชาติ
(UNAIDS) ได(กําหนดกลยุทธเพื่อยุติเอดส ในปW 2030 โดย
ให(ทุกประเทศดําเนินการตามเปeาหมาย 90-90-90 ให(ได(
ภายในปW 2020 คือ ร(อยละ 90 ของประชากรกลุมเสี่ยงได(
ทราบสถานะการติดเชื้อของตน ร(อยละ 90 ของผู(ติดเชื้อ
เข(าถึงยาต(านไวรัส (Antiretroviral: ARV) และร(อยละ 90
ของผู(ที่ได(รับยาต(านไวรัสแล(ว สามารถกดปริมาณไวรัสลง
ได(1 จากผลการศึกษาที่สําคัญของ Cohen และคณะ2
พบวาหากผู(ติดเชื้อเอชไอวีได(รับยาต(านไวรัสและสามารถ
กดไวรัสได( จะสามารถลดโอกาสการแพรเชื้อตอไปได(ถึง
ร(อยละ 96 จึงนํามาสูแนวคิดหรือหลักการ Treatment as
Prevention ตอมา
ประเทศไทยมีผู(ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 450,000
คน (ร(อยละ 1.1) หรือร(อยละ 9 ของผู(ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก
มีผู(ติดเชื้อรายใหม ประมาณ 6,400 คน1 ในระดับประเทศ
ได( มี การจั ดทํ าแนวทางการดู แลรั กษาผู( ติ ดเชื้ อ เอชไอวี /
เอดสที่ เปIนมาตรฐานสอดคล(องกั บระดั บนานาชาติ โดย
ปZจจุบันเปIนการรักษาด(วยยาต(านไวรัส (Antiretroviral :
ARV) ทุ ก ระดั บ เม็ ด เลื อดขาว (CD4) 3 ประเทศไทยจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรแหงชาติวาด(วยการยุติปZญหาเอดส พ.ศ.2560–
25734 เปeาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) ลดการติดเชื้อราย
ใหม ให( ≤ 1,000 คน/ปW 2) ลดการเสียชีวิต ≤ 4,000 คน/ปW
3) ลดการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะลง
ร(อยละ 90 ผลการดําเนินการในปZจจุบันของประเทศไทย
คือ 95-73-861 ซึ่งผลการดําเนินการยังไมถึงเปeาหมายของ
โครงการเอดสแหงสหประชาชาติที่กําหนด คือ 90-90-90
คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส โรงพยาบาลโพนทอง
จังหวัดร(อยเอ็ด มีการดําเนินการมานานกวา 10 ปW ปZจจุบัน
มีผู(ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแล 383 คน ได(ดําเนินการค(นหาผู(
ติดเชื้อในกลุมเสี่ยง เพื่อให(ได(รับการวินิจฉัยและเข(าถึงยา
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ได(แ ก ประชากรกลุ มชายรัก ชาย ผู(ใ ห(บ ริก ารทางเพศ
เปIนต(น ทีมสหวิชาชีพคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดสพบวา
ยังมีประชากรกลุมเสี่ยงอีกกลุมหนึ่ง ที่ยังไมได(รับการค(นหา
เพื่อได(รับการตรวจวินิจฉัย และนําไปสูการเข(าถึงยา คือ คู
นอนของผู(ติด เชื้ อเอชไอวี โดยอุปสรรคที่สํ าคัญ ประการ
หนึ่ง คือ ผู(ติดเชื้อที่ไมเปLดเผยสถานะ การติดเชื้อแกคูนอน
ของตน ทําให(คูนอนไมทราบความเสี่ยงของตน การเปLดเผย
สถานะการติดเชื้อตอคูนอนของตน ถือได(วาเปIนชองทาง
สําคัญที่ทําให(การรักษาเอชไอวีได(ครอบคลุมยิ่งขึ้น5 ดังนั้น
ทีมสหวิชาชีพประจําคลินิก จึงมีแนวคิดในการดําเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการเพื่อสงเสริม
การเข(าถึงยาต(านไวรัสของคู นอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช(
รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research)
เนื่องจากเปIนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ให(ความสําคัญกับการมี
ส วนร วม (Participation) การร วมมื อ (Collaboration)
ของบุคคลผู(มีสวนได(สวนเสีย (Stakeholders) กับปZญหาที่
ต( อ งการแก( ไ ข โดยที่ มี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ การวางแผน
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให( ดี ขึ้ น (Improve) เพื่ อ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ( Change) ก า ร ส ร( า ง ค ว า ม รู( ใ ห ม
(Constructive New Knowledge) โดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล าวจะต( อ งบู ร ณการความรู( กั บ การ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงในบริบทนั้น ๆ6,7 มีการ
ปฏิบัติอยางซ้ํ า ๆ ตลอดกระบวนการ และกระบวนการ
วิจัยที่สามารถยืดหยุนได(
วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) เพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมการเข(าถึงยา
ต(านไวรัสของคูนอนผู( ติดเชื้อเอชไอวี โดยการมีส วนรวม
ของที ม สหวิ ช าชี พ ประจํ า คลิ นิ ก ผู( ติ ด เชื้ อเอชไอวี / เอดส
ประกอบด(วยแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ รวมกับ
ผู( ติ ด เชื้ อเอชไอวี แ ละคู นอนของผู( ติ ด เชื้ อ ทํ า การวิ จั ย ใน
คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัด
ร(อยเอ็ด โดยแบงเปIน 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 การวางแผน (Planning)
ระยะที่ 2 การลงมื อ กระทํ า (Acting) และ การ
สังเกต (Observing) (รวมถึงการรวบรวมข(อมูล)
ระยะที่ 3 การสะท(อนกลับ (Reflecting)
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การวางแผน (Planning)
วัตถุ ประสงค เพื่ อพั ฒนาแนวปฏิบั ติที่ดี ในการให(
คําปรึกษา ในการสงเสริมการเข(าถึงยาต(านไวรัสของคูนอน
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี ดําเนินการโดยจัดกิจกรรมสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) มีผู(ทําวิจัยเปIนผู(นําการ
สนทนา (Moderator) มีผู(จดบันทึก (Note Taker) และ
ผู(ชวยทั่วไป (Assistant) ในการทําสนทนากลุม สถานที่ คือ
คลิ นิ ก ผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส โรงพยาบาลโพนทอง
เนื่องจากมีลักษณะเปIนห(องขนาดใหญ แยกเปIนสัดสวน
ชัดเจน ดําเนินการในชวงเวลาบายที่ไมมีการนัดผู(ป•วย ไมมี
บุคคลอื่นอยูรวมด(วย แตละครั้ง ทําในคนละวัน ขออนุญาต
บันทึกเสียงการสนทนา ผู(ทําวิจัยเปIนผู(นําการสนทนาเอง
เนื่ องจากลัก ษณะงานมี ค วามเฉพาะและเปIน การปกปL ด
ความลับของผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เปIนผู(รวมสนทนา ให(มีผู(ที่ไม
เกี่ ย วข( อ งน( อ ยที่ สุ ด ทั้ ง ยั ง มี ค วามคุ( น เคยกั บ ผู( เ ข( า ร วม
สนทนา เพื่อการได(ข(อมูลที่ เปIนประโยชนตอการทําวิจั ย
ดําเนินการในเดือน พฤษภาคม 2561 ในกลุมเปeาหมาย 2
กลุม กลุมละ 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้ง ที่ 1 กิจกรรมการสนทนากลุ ม ดํ าเนิ นการใน
กลุมบุคลากรโรงพยาบาลที่มีความรู(และประสบการณใน
การให(คํ า ปรึ กษา จํา นวน 6 คน ประกอบด( ว ยพยาบาล
ประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส พยาบาลประจําคลินิก
สุขภาพจิต พยาบาลผู(รับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก
พยาบาลผู( ใ ห( ก ารปรึ ก ษาแก วั ย รุ น อายุ ร แพทยประจํ า
คลิ นิ ก ผู( ติ ด เชื้ อเอชไอวี / เอดส และเภสั ช กรผู( รั บ ผิ ด ชอบ
คลิ นิ ก สุ ข ภาพจิ ต วั ต ถุ ป ระสงคของการสนทนากลุ ม
เพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู( แ ละประสบการณในการให( ก าร
ปรึกษาเพื่อสามารถนําไปปรับใช(เพื่อเตรียมพร(อมให(ผู(ติด
เชื้อเอชไอวีเปLดเผยสถานะตอคูนอน และสร(างแนวปฏิบัติ
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ในการให(การปรึกษาเพื่อสงเสริมการเข(า ถึงยาต( านไวรั ส
ของคูนอนผู(ติดเชื้อ ใช(เวลาในการทําการกิจกรรมสนทนา
กลุม ประมาณ 70 นาที
ครั้งที่ 2 กิจกรรมการสนทนากลุม ดําเนินการในผู(
ติดเชื้อเอชไอวีจํานวน 5 คน โดยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
คัดเข(า (Inclusion criteria) คือ เปIนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ประสบการณสามารถเปLดเผยสถานะการติดเชื้อตอคูนอน
และคูนอนเข(าสูกระบวนการรักษาสําเร็จ สามารถเข(ารวม
กิจ กรรมการสนทนากลุม ตามวั น เวลา สถานที่ที่ ผู(วิ จั ย
กํ า หนด ยิ น ดี ใ ห( ข( อ มู ล และยิ น ยอมเข( า ร วมการวิ จั ย
วัตถุประสงคของการสนทนากลุมเพื่อให(ผู(เข(ารวมสนทนา
โต( ต อบ อภิ ป รายร วมกั น แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค( น หาปZ จ จั ย
แรงจูงใจ ในการเปLดเผยสถานะตอคูนอน เทคนิควิธีการที่
ใช(ในการเปLดเผยสถานะตอคูนอน ปZญหาและอุปสรรคใน
การเปLดเผยสถานะการติดเชื้อตอคูนอน ใช(เวลาในการทํา
การกิจกรรมสนทนากลุม ประมาณ 50 นาที
ระยะที่ 1 มี เครื่ องมื อที่ ใช( จํา นวน 2 ชิ้ น คื อ ข( อ
คําถามกิจกรรมการสนทนากลุม โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชิ้นได(
ผานการตรวจสอบความถูกต(องเชิงเนื้อหา (Validity) โดย
ผู(เชี่ยวชาญ 2 คน คือ อาจารยผู(เชี่ยวชาญด(านโรคติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส และอายุรแพทย
ระยะที่ 2 การลงมือกระทํา (Acting) การสังเกต
(Observing) (รวมถึงการรวบรวมขอมูล)
นํ า แนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด( จ ากระยะวางแผนมาใช( จ ริ ง
เปe า หมายเพื่ อส งเสริ มการเข( าถึ ง ยาต( านไวรั ส ของคูนอน
ผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ดํ า เนิ น การในระยะเวลา 5 เดื อ น คื อ
มิ ถุ น ายน-ตุ ล าคม 2561 กลุ มตั ว อย างมี 2 กลุ ม คื อ
กลุมประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑดังนี้
1. ผู(ที่ได(รับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวี และมีผล
การตรวจ CD4 ลงทะเบียนรักษาที่คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดสโรงพยาบาลโพนทอง ตั้งแต พ.ศ. 2543–30 มิถุนายน
2561 อายุ ≥18 ปW เปIนผู(ที่ยินดีให(ข(อมูล ยินยอมเข(ารวม
การวิจัย และผานเกณฑคัดเข(า (Inclusion Criteria) ข(อใด
ข( อหนึ่ ง ต อไปนี้ (1) ผู( ติ ด เชื้ อเอชไอวี ที่ ยั ง ไม เคยเปL ด เผย
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สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนให(แกคูนอน (2) ผู(ติดเชื้อ
เอชไอวีที่เปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตอคูนอนแล(ว แต
คูนอนยังไมเคยเข(ารับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
(3) ผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่คูนอน เคยมีผลการตรวจวินิจฉัยเอช
ไอวีเปIนลบ และไมเคยตรวจวินิจฉัยซ้ํามาเปIนเวลา ≥ 1 ปW
(4) ผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่คูนอนมีผลการตรวจวินิจฉัยเอชไอวี
เปIนบวก แตยังไมเข(าถึงการรักษาด(วยยาต(านไวรัส
2. คูนอนของกลุมตัวอยางกลุมแรก ที่ผานเกณฑคัด
เข(า ตามลักษณะตามข(อใดข(อหนึ่ง ตอไปนี้ (1) คูนอนผู(ติด
เชื้อเอชไอวีที่ผู(ติดเชื้อยังไมเคยเปLดเผยสถานะการติดเชื้อ
ให(ทราบ (2) คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะของติด
เชื้อแล(ว แตยังไมเคยเข(ารับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
เอชไอวี (3) คู นอนผู( ติ ดเชื้ อเอชไอวีที่ เคยมีผ ลการตรวจ
วินิจฉัยเปIนลบ และไมเคยรับการตรวจวินิจฉัยซ้ํามาเปIน
เวลา ≥ 1 ปW (4) คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่มี ผลการตรวจ
วินิจฉัยเปIนบวก แตยังไมเข(าถึงการรักษาด(วยยาต(านไวรัส
อายุ ≥18 ปW และเปIนผู(ที่ยินดีให(ข(อมูล และยินยอมเข(ารวม
การศึกษา
เกณฑคัดออก (Exclusion Criteria) หรือเกณฑให(
เลิกจากการวิจัย (Discontinuation Criteria) ในกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม คือ ผู(เข(ารวมวิจัยที่ผู(วิจัยไมสามารถ
ติ ด ตามข( อ มู ล ได( เช น ตาย ย( า ยถิ่ น ขาดการติ ด ต อ
ผู( เ ข( า ร วมวิ จั ย ที่ ข อออกจากการศึ ก ษาระหว างการ
ทํ า การศึ ก ษา ผู( ที่ ไ ม อยู ในสภาวะที่ พ ร( อมให( ข( อมู ล เช น
ระหวางการรักษาตัวเปIนผู(ป•วยใน หรือระหวางการมีโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาส เชน โรควัณโรค โรคเยื่อหุ(มสมองอักเสบ
ปอดอั ก เสบจากเชื้ อ Pneumocystis
Carinii
Pneumonia ผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ไมได(เข(ารับการรักษาด(วย
ตนเอง ในระหวางการเก็บข(อมูล คือ ให(ญาติมารับยาแทน
เปIนต(น
ระยะที่ 2 ดําเนินการเก็บข(อมูลโดยใช(เครื่องมือ 5
ชิ้น คือ
1) แบบเก็บข(อมูลผู(ติดเชื้อเอชไอวีจากฐานข(อมูล
โรงพยาบาล และจากระบบสารสนเทศการให(บริการผู(ติด
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เชื้อเอชไอวี/ผู(ป•วยเอดสของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (NAP) ประกอบด( ว ย ชื่ อ หมายเลขของผู( ป• ว ย
นอก (Hospital Number: HN) อายุ เพศ โรคประจําตัว
สิทธิการรักษาพยาบาล ปริมาณเม็ดเลือดขาว (CD4) ลาสุด
ปริมาณไวรัสในเลือดลาสุด (Viral load) ระยะเวลาการ
ได(รับการวินิจฉัย ระยะเวลาการรับยาต(านไวรัส
2) แบบสั มภาษณผู(ติ ดเชื้ อเอชไอวี เปIน เครื่ องมื อ
สัมภาษณผู(ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อรวบรวมข(อมูลของผู(ติดเชื้อ
เพื่อรวบรวมข( อมูลนอกเหนื อจากฐานข(อมู ลเวชระเบีย น
ประกอบด(วย ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได(ตอเดือน
สถานภาพสมรส จํานวนบุตรที่อยูภายใต(การดูแล ข(อมูล
ด(านครอบครัว ประกอบด(วย จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
อาศัย อยูบ(า นเดีย วกัน สถานะของผู(ติด เชื้อในครอบครั ว
ข(อมูลด(านพฤติกรรมทางเพศ ประกอบด(วย พฤติกรรมการ
ใช(ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ จํานวนคูนอนหลังได(รับ
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี และข(อมูลของคูนอนที่
สามารถเปLดเผยได(
3) แบบเก็ บ ข( อ มู ล การให( ก ารปรึ ก ษา เปI น แบบ
สัมภาษณผู(ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อค(นหาบุคคลที่มีความเสี่ยง
ตอการรับเชื้อเอชไอวีจากผู(ติดเชื้อ ทราบความสัมพันธของ
คูนอนแตละราย เพื่อนําไปสูการเข(ารับบริการตอไป
4) แบบประเมินความรู(เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี
และการรักษา กอนและหลังการให(การปรึกษาโดยเภสัชกร
ด(านตอไปนี้ เปeาหมายของการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส การปeองกันการแพรของเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค
ของการรักษาด(วยยาต(านไวรัส การเก็บรักษายาต(านไวรัส
การจัดการเมื่อลืมหรือรับประทานยาต(านไวรัสไมตรงเวลา
อาการไมพึงประสงคจากยาต(านไวรัส ที่อาจพบได( วิธีใช(ยา
ที่ถูกต(อง จํานวน 10 ข(อคําถาม
5) แบบสํารวจความยินดีในการให(ความรวมมือใน
การรักษาด(วยยาต(านไวรัสอยางตอเนื่อง ในคูนอนผู(ติดเชื้อ
หลั งจากได(รั บยาต( านไวรั ส 2 สั ปดาห การรักษาตามนั ด
หมาย ประกอบไปด(วย 2 สวนหลัก คือ 1) ประเมินอาการ
อันไมพึงประสงคจากการใช(ยา โดยให(คู นอนผู(ติ ดเชื้ อทํ า
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แบบประเมินด(วยตนเอง 2) การประเมินความรวมมือในการ
ใช(ยาโดยเภสัชกร โดยพิจารณาจากการนับจํานวนเม็ดยา
ต(านไวรัส (Pill Count) ทั้งนี้จํานวนเม็ดยาที่เหลือ ต(องมี
จํ า นวนถู ก ต( อ งตั้ ง แต ร( อ ยละ 90 ร วมกั บ การตอบแบบ
ประเมินด(วยตนเองเกี่ยวกับการลืมกินยา การกินยาผิดเวลา
และหยุดยาด(วยตนเอง โดยต(องผานเกณฑทั้งสวนการนับ
จํานวนเม็ดยาต(านไวรัส และการตอบแบบประเมินถูกต(อง
จึงระบุวา มีความรวมมือในการใช(ยาต(านไวรัสร(อยละ 100
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง 5 ชิ้ น ได( ผ านการตรวจสอบความ
ถูกต(องเชิงเนื้อหา (Validity) โดยผู(เชี่ยวชาญจํานวน 2 คน
คือ อาจารยผู(เชี่ยวชาญด(านโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และ
อายุรแพทย โดยได(คา IOC ( Index of Item Objective
Congruence) ≥ 0.5 ทุกข(อคําถาม แบบประเมินความรู(
ผานการทดสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ในผู(ติดเชื้อที่
รักษาในคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส โรงพยาบาลโพนทอง
ที่ไมอยูในการศึกษา จํานวน 10 คน ได(คา KR-20 = 0.99
ถือวามีความเที่ยงตรงสูง
ระยะที่ 3 การสะทอน (Reflecting)
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินการ หลัง
การปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด( กํ า หนดไว( วิ เ คราะห
ความสําเร็จของการดําเนินการ ค(นหาปZญหา และอุปสรรค
ในการดําเนินการ หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการเพื่อให(
ได( แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และนํ า ไปสู ขั้ น ตอนของการ
วางแผน (Planning) ต อไป ทํา กิจกรรมสนทนากลุม ใน
อายุรแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 3 คน
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การประมาณ 1 สั ป ดาห
ดํา เนิ น การในเดื อน สิง หาคม 2561 ในระยะนี้ เกิ ดการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ โดยเพิ่มขั้นตอนการทําการนัดหมาย
ให( คู นอนผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ คู นอน เคยมี ผ ลการตรวจ
วินิจฉัยเอชไอวีเปIนลบ และไมเคยตรวจวินิจฉัยซ้ํามาเปIน
เวลา ≥ 1 ปW เข(ารับการตรวจวินิจฉัยซ้ํา
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สถิติที่ใช
สถิ ติเชิงพรรณนา ได(แก ความถี่ ร(อยละ คาเฉลี่ ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐานและพิสัยระหวางค
วอไทล สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบจํานวนคูนอนผู(ติด
เชื้อเอชไอวีที่ให(ความรวมมือในการรักษาด(วยยาต(านไวรัส
อยางต อเนื่ องกอนและหลั งดํ าเนินการตามแนวปฏิ บัติ ใช(
สถิติ McNemar Chi-square Test เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความรู(ความเข(าใจ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดสของคู
นอนของผู( ติ ด เชื้ อเอชไอวี ก อนและหลั ง ได( รั บการให( การ
ปรึกษาโดยเภสัชกร ใช(สถิติ Wilcoxon Signed-Rank Test
จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยนี้ทําในกลุมคนเปราะบาง คือ ผู(ติดเชื้อเอช
ไอวีและคูนอน ผู(ทําวิจัยขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยจาก 2 แหง คือ คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่การรับรอง
028/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจั ย สํานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดร(อยเอ็ ด
เลขที่การรับรอง COE 27/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2561 ขออนุญาตเข(าถึงข(อมูลผู(ป•วยจากโรงพยาบาลโพน
ทอง กลุ มตั ว อย างที่ เข( า ร วมการวิ จั ย ได( รั บเอกสารชี้ แจง
ข(อมูลการวิจัย (Information Sheet) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเข(ารวมและลงนามยินยอมเข(ารวมวิจัยโดย
สมัครใจ (Informed Consent Form) ผู(เข(ารวมวิจัยมีสิทธิ
ที่ จ ะบอกเลิ ก เข( าร วมในโครงการวิ จั ย เมื่ อใดก็ ไ ด( โดยไม
จําเปIนต(องแจ(งเหตุผล ข(อมูลของผู(เข(ารวมวิจัยถูกเก็บเปIน
ความลั บ การเข( า ถึ ง ข( อ มู ล ผู( เ ข( า ร วมวิ จั ย จํ า กั ด เฉพาะ
ผู(ทําการวิจัยและผู(รวมทําการวิจัยเทานั้น ใช(รหัส ID แทน
ชื่อ การกําหนดรหัส ID ทําโดยผู(ทําวิจัย ไมมีการเปLดเผยชื่อ
หรือข(อมูลของผู(เข(ารวมวิจัย ตอสาธารณะ การวิเคราะห
และการนําเสนอเปIนภาพรวมไมระบุเปIนรายบุคคล และ
ข(อมูลที่ศึกษาถูกเก็บไว(ในที่ปลอดภัยโดยผู(ทําวิจัย และใช(
เพื่อทําวิจัยเทานั้น
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ผลการศึกษา
ระยะวางแผน (Planning)
กิจกรรมการสนทนากลุม 2 ครั้ง ในกลุมตัวอยาง
คื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู( แ ละประสบการณในการให(
คําปรึกษาด(านคลินิกจํานวน 6 คน ลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอย าง คื อ เปIนเพศหญิ งทั้ง 6 คน (ร( อยละ 100) มี
ประสบการณการให(คําปรึกษาด(านคลินิกระหวาง 3-9 ปW
(มัธยฐาน 5.50 ± 3.25 ปW) และสําหรับกลุมตัวอยางที่ 2
คือ ผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เปLดเผยสถานะการติดเชื้อตอคูนอน
และคูนอนเข(า สูกระบวนการรักษาสําเร็จ จํานวน 5 คน
ลัก ษณะทั่ ว ไปของกลุ มตั วอย าง คื อ เปI น เพศชาย 3 คน
(ร(อยละ 60) มีอายุระหวาง 30–63 ปW (มัธยฐาน 50 ± 9
ปW ) ระยะเวลาหลั ง ได( รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ระหว าง 5 -16 ปW
(คาเฉลี่ย 9.00 ± 4.30 ปW) ระยะเวลาในการได(รับยาต(าน
ไวรัสระหวาง 5 - 11 ปW (คาเฉลี่ย 7.60 ± 2.30 ปW)
หลังการดําเนินการกิจกรรมการสนทนากลุม ทั้ง 2
ครั้งเสร็จสิ้น บุคลากรประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
โรงพยาบาลโพนทอง ประกอบด(วย อายุรแพทย เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพ นําข( อมู ลจากกิจ กรรมการสนทนา
กลุมทั้ ง 2 ครั้ง มาพิ จารณารวมกัน อีกครั้ งเพื่ อสรุป ใน 2
ประเด็น คือ 1) เทคนิคหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการให(
การปรึกษาแกกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยวิธีการถอดรหัส
(Coding) จากข( อ มู ล ที่ ไ ด( จ ากกิ จ กรรมการสนทนากลุ ม
ผลลั พธคื อ ใช( เทคนิ ค Case Formulation ในการ
แก( ปZ ญ หาเฉพาะราย เนื่ อ งจากแต ละราย มี ปZ ญ หาที่
แตกตางกัน ที่ทําให(คูนอนยังไมเข(าถึงยาต(านไวรัส จึงควร
ทํา การค( นหาปZญ หาและหาแนวทางแก( ปZ ญหาโดยการมี
สวนรวมของผู(ติดเชื้อเปIนรายบุคคล ให(ผู(ติดเชื้อมีสวนรวม
ในการค(นหาข(อดี-ข(อเสียของการเปLดเผยสถานะตอคูนอน
ค(นหาปZญหา/อุปสรรค หาแนวทางหรือวิธีการและเลือก
วิธีการด(วยตนเอง ในการเปLดเผยสถานะตอคูนอนของตน
เพื่ อให( คู นอนได( รั บ การตรวจรั ก ษา โดยผู( ใ ห( ก ารปรึ ก ษา
แสดงออกให(เห็นถึงการเปIนที่พึ่ง มีสวนชวยเสริมกําลังใจ
ให(ผู(ติดเชื้อมีความไว(วางใจตอผู(ให(การปรึกษา และพร(อม
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ให( ค วามช วยเหลื อ หากพบปZ ญ หา กรณี ผู( ติ ด เชื้ อ รายใด
ที่ไ ม สามารถวิเคราะหด( ว ยตนเองได( ผู( ใ ห(ก ารปรึก ษาจึ ง
ชี้ให(เห็นถึงผลดี-ผลเสีย จากการเปLดเผยสถานะตอคูนอน
ช วยในการค( น หาปZ ญ หาและอุ ป สรรค อาจยกตั ว อย าง
กรณีศึกษาให(ฟZง หรือการชี้ให(เห็นถึงผลเสียที่เคยเกิดขึ้น
กับผู(ติดเชื้อเอง ในรายที่เคยป•วยด(วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
หรื อ ใช( ค วามรั ก ที่ มี ต อลู ก และครอบครั ว มาเปI น ส วน
เชื่อมโยง ในกรณีที่พบวาผู(ติดเชื้อ หรือคูนอนที่เข(ารับการ
ให(การปรึกษา มีความเครียดหรือความกังวลมาก ผู(ให(การ
ปรึ ก ษาประเมิ น สภาวะความเครี ย ดเบื้ อ งต( น และอาจ
พิจารณาสงผู(ติดเชื้อหรือคูนอนเข(ารับการดูแลเพิ่มเติมที่
คลินิกสุขภาพจิตเพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมกอน จึงกลับ
เข(าสูกระบวนการให(การปรึกษาที่คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ต อไป 2) สร( า งแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการให( ก ารปรึ ก ษาเพื่ อ
สงเสริมการเข(าถึงยาต(านไวรัสของคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ผลคือได(แนวปฏิบัติเกิดขึ้นทั้งหมด 3 แนวปฏิบัติ ตามกลุม
ตัวอยางที่เข(าเงื่อนไขแตละเกณฑ ดังนี้
1. แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ยั ง ไม
เปL ด เผยสถานะการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ต อคู นอน
(รายละเอียด ดังรูปที่ 1)
2. แนวปฏิบัติสําหรับคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม
เคยรั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
(รายละเอียด ดังรูปที่ 2)
3. แนวปฏิบัติสําหรับคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เคย
รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเปIนลบ
เปIนเวลา ≥ 1 ปW (รายละเอียด ดังรูปที่ 3)
3 แนวปฏิบัติที่ได( มีขั้นตอนในการให(การปรึกษา
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน รายละเอียดแตละขั้นตอนของการให(การ
ปรึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3 กลุมตัวอยางจะได(รับการให(
การปรึกษาขั้นตอนใดบ(าง ขึ้นกับวาเข(าเกณฑใดดังตอไปนี้
ผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
ตอคูนอน คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมเคยรับการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยรับ
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเปIนลบเปIนเวลา ≥ 1 ปW
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ผู(ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังไมเปLดเผยสถานะตอคูนอน

2 เดือน

ทีมสหวิชาชีพ คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ติดตามการตัดสินใจเปLดเผยสถานะ
ในการนัดหมายตอไป

พยาบาลวิชาชีพหรือเภสัชกรประจําคลินิกให(การปรึกษา
แกผู(ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเปLดเผยสถานะตอคูนอน
ค(นหา ปZญหา อุปสรรค รวมกันหาแนวทางในการเปLดเผยสถานะ
(ใช(เวลาประมาณ 10-30 นาที)

ไม

ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ตัดสินใจเปLดเผยสถานะการติดเชื้อ
ตอนอน
ใช
ทีมสหวิชาชีพ คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ไม นัดหมายผู(ติดเชื้อเอชไอวี พร(อมคูนอน
เข(ารับบริการ ภายในเวลา ไมเกิน 1 เดือน

1 เดือน

ทีมสหวิชาชีพ
ติดตามเพื่อนัดหมายผูต( ิดเชื้อเอชไอวี
พร(อมคูนอน เพื่อเข(ารับบริการ

ไม

ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ตัดสินใจพาคูนอนเข(ารับบริการตาม
นัดหมาย
ใช
พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิกผูต( ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส
พาคูนอนแยกไปห(องยอย เพื่อแจ(งสถานะการติดเชื้อ
ให(แกคูนอนผู(ติดเชื้อ (ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)
ผู(ติดเชื้อเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
ให(แกคูนอนเรียบร(อย

รูปที่ 1 แนวปฏิบัตสิ ําหรับผู(ตดิ เชื้อเอชไอวีที่ยังไมเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตอคูนอน
|8|
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คูนอนทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
ของผู(ติดเชื้อ

2 เดือน

พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ให(การปรึกษาแกคูนอนผู(ติดเชื้อ เพือ่ ทราบความเสี่ยง
และรับการตรวจวินิจฉัยเอชไอวี
(ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)

พยาบาลวิชาชีพ
ประจําคลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
นัดหมายคูนอนเข(ารับ ไม
การตรวจวินิจฉัย
ตามระยะเวลาที่พร(อม

คูนอนรวมกับผู(ติดเชื้อ
ตัดสินใจรับการตรวจวินจิ ฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี
ใช

ไมเกิน 1 เดือน
พยาบาลวิชาชีพ
ประจําคลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
นัดหมายคูนอนเข(ารับ
การตรวจวินิจฉัย
ตามระยะเวลาที่พร(อม

คูนอนรวมกับผู(ติดเชื้อ
ตัดสินใจรับการตรวจวินจิ ฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี ภายในวัน

ไม

ใช
คูนอนผู(ติดเชื้อ รับการตรวจทางห(องปฏิบัติการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
(ใช(เวลา ประมาณ 2 ชัว่ โมง)

คูนอนผู(ติดเชื้อ รับการตรวจทางห(องปฏิบัติการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ผลลบ
ผลบวก
พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี แจ(งผลการ
ตรวจวินิจฉัยแกคูนอนผู(ติดเชื้อ
ให(ความรู(เกี่ยวกับการปeองกัน
การแพรเชื้อ และนัดหมายรับ
การตรวจวินิจฉัยซ้ํา ทุก 1 ปW
(ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)
แพทยประจําคลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี
พิจารณาให(ยาต(านไวรัส
และยาปeองกันโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาส
ตามแนวทางมาตรฐาน

ไม

พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี แจ(งผลการ
ตรวจวินิจฉัยเอชไอวีแกคูนอนผู(
ติดเชื้อ นัดหมาย 7-10 วัน
เพื่อตรวจ CD4 และตรวจคัด
กรองโรครวม
(ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)

แพทยทําการตรวจ
วินิจฉัยโรครวม

แพทยประจําคลินิก ตรวจรางกาย
ประเมินติดตามอาการ หลังเริ่มยาต(านไวรัส
เภสัชกรประเมินอาการไมพึงประสงคจาก
การใช(ยา ประเมินความรวมมือในการรักษาด(วยยา
ต(านไวรัส คูนอนผู(ติดเชื้อทําแบบสํารวจ
ความยินดีในการให(ความรวมมือในการรักษา
ด(วยยาต(านไวรัสอยางตอเนื่อง
(ใช(เวลาประมาณ 15 - 20 นาที)
1-2 สัปดาห
แพทยประจํา
ใช
คลินิกทํา
การรักษา
ตามอาการไมพึง
ประสงคที่พบ

ใช
แพทยประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ให(การรักษาโรครวมตามแนวทางมาตรฐาน

เภสัชกรประจําคลินิก ให(ความรู(เกีย่ วกับโรคติดเชื้อเอชไอวีและการ
รักษาคูนอนผู(ติดเชื้อทําแบบทดสอบเพือ่ ประเมินความรู(ความเข(าใจ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี และการรักษา กอนและหลังให(การ
ปรึกษาโดยเภสัชกร (ใช(เวลา ประมาณ 30 นาที)

ใช

แพทย/เภสัชกร
ประจําคลินิกพบอาการ
ไมพึงประสงคจากการ
ใช(ยาต(านไวรัส
ไม
แพทยประจําคลินิก
ให(การรักษาด(วยยาเดิม
1 เดือน
แพทย/เภสัชกร
ประจําคลินิกพบอาการ
ไมพึงประสงคจากการ
ใช(ยาต(านไวรัส
ไม

แพทยประจําคลินิกให(การรักษาด(วยยาเดิม
นัดหมายทุก 2 เดือน

รูปที่ 2 แนวปฏิบัตสิ ําหรับคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมเคยรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(1):1-16
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ผู(ติดเชื้อเอชไอวี ให(ข(อมูล
การตรวจวินิจฉัยของคูนอนเปIนลบ
มีระยะเวลาการรับการตรวจวินจิ ฉัย ≥ 1 ปW
ทีมสหวิชาชีพ
ให(การแนะนําแกผู(ติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อแจ(งให(คูนอนเข(ารับการตรวจวินิจฉัยซ้ํา

2 เดือน

ไม
ทีมสหวิชาชีพ
ติดตามเพื่อให(คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ได(รับการตรวจวินิจฉัยซ้ํา

คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ตัดสินใจเข(ารับการตรวจวินิจฉัยซ้ํา

ใช
พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิกผูต( ิดเชื้อเอชไอวี
ให(การปรึกษาแกคูนอนผู(ติดเชื้อ เพื่อทราบความเสี่ยง
และรับการตรวจวินิจฉัยเอชไอวี
(ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)
คูนอนผู(ติดเชื้อ รับการตรวจทางห(องปฏิบัติการ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
(ใช(เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)
ผลลบ
พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิกผูต( ิดเชื้อเอชไอวี
แจ(งผลการตรวจวินิจฉัยแกคูนอนผู(ติดเชื้อ
ให(ความรู(เกี่ยวกับการปeองกันการแพรเชื้อ
และนัดหมายรับการตรวจวินจิ ฉัยซ้ํา ทุก 1 ปW
(ใช(เวลาประมาณ 10-20 นาที)

ผลบวก
พยาบาลวิชาชีพ ประจําคลินิกผูต( ิดเชื้อเอชไอวี
แจ(งผลการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีแกคูนอนผู(ติดเชื้อ
นัดหมาย 7-10 วัน
เพื่อตรวจ CD4 และตรวจคัดกรองโรครวม
เพื่อเข(าสูกระบวนการรักษาตามมาตรฐาน
(ตามแนวปฏิบัตทิ ี่ 2)

รูปที่ 3 แนวปฏิบัตสิ ําหรับคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเปIนลบ เปIนเวลา ≥ 1 ปW
|10|
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ระยะการลงมื อ กระทํ า (Acting) การสั ง เกต
(Observing) (รวมถึงการรวบรวมขอมูล)
ดํ า เนิน การตามแนวปฏิบ ัต ิที ่ไ ด(กํ า หนดไว(ต าม
ระยะการวางแผน เปIน ระยะเวลา 5 เดือ น มีผ ลการ
ดําเนินงานแบงตามกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือ กลุม
ผู(ติด เชื้อเอชไอวีแ ละกลุ มคู นอนผู(ติด เชื้อเอชไอวี ข(อมูล
ของกลุมผู(ติดเชื้อ แสดงในตารางที่ 1 และข(อมูลเกี่ยวกับ

กลุมคูนอนของผู(ติดเชื้อ แสดงในตารางที่ 2 และมีผลลัพธ
ของดําเนินการตามแนวปฏิบัติ แสดงในตารางที่ 3
ข(อมูลทั่วไปของคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี ได(จากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางผู(ติดเชื้อเอชไอวี มีข(อมูลกอนเข(าสู
กระบวนการวิจัย คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 81 คน เปIนเพศชาย
40 คน (ร(อยละ 49.38) มีความสัมพันธกับผู(ติดเชื้อเอชไอวี
เปIนคูสามี–ภรรยา จํานวน 73 คน (ร(อยละ 90.12)

ตารางที่ 1 ข(อมูลทั่วไปและข(อมูลด(านสุขภาพที่สําคัญ กลุมตัวอยางผู(ติดเชื้อเอชไอวี (n = 81)
ขอมูล
เพศ: ชาย

จํานวน (รอยละ)
43 (53.09)

ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา

48 (59.29)

อาชีพหลัก: เกษตรกรรม

25 (30.86)

สิทธิการรักษาพยาบาล: สิทธิหลักประกันสุขภาพถ(วนหน(า

68 (86.42)

สถานะในครอบครัว: หัวหน(าครอบครัว

30 (37.04)

ตารางที่ 2 ข(อมูลเกี่ยวกับการมีคูนอนของกลุมตัวอยางผู(ติดเชื้อเอชไอวี (n = 81)
ขอมูลเกี่ยวกับการมีคูนอน
การเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตอคูนอน
ยังไมเปLดเผยสถานะ
เปLดเผยสถานะ แตคูนอนยังไมตรวจวินิจฉัย
เปLดเผยสถานะ ผลการตรวจวินิจฉัยของคูนอนเปIนลบ
เปLดเผยสถานะ ผลการตรวจวินิจฉัยของคูนอนเปIนบวก
แตยังไมได(รบั การรักษาด(วยยาต(านไวรัส

Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(1):1-16
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ตารางที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการสงเสริมการเข(าถึงยาต(านไวรัสของคูนอน 6 ขั้นตอน (n =81)
ขั้นตอนของกระบวนการสงเสริมการเขาถึงยาตานไวรัสของคูนอน
ผูติดเชื้อเอชไอวี

จํานวน (คน) ผลการดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิ

1. การให(การปรึกษาเพื่อให(ผู(ตดิ เชื้อเอชไอวีเปLดเผยสถานะการติดเชื้อตอ
คูนอนของตน
2. การให(การปรึกษาเพื่อให(คูนอนของผู(ติดเชื้อที่ยังไมเคยรับการตรวจ
วินิจฉัยเอชไอวีให(ได(รับการตรวจวินิจฉัย
3. การให(การปรึกษาเพื่อให(คูนอนของผู(ติดเชื้อที่มผี ลการตรวจวินิจฉัย
เอชไอวีเปIนลบให(ได(รับการตรวจวินิจฉัยซ้ํา

14

จํานวน (คน)
6

รอยละ
42.86

31

8

25.81

38

5

13.16

5

71.43

4. การให(การรักษาด(วยยาต(านไวรัสแกคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผล
7
การตรวจเปIนบวก
5. การให(และประเมินความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวีและ
5
การรักษา หลังได(รับการให(การปรึกษาโดยเภสัชกรแกผู(ตดิ เชื้อเอชไอวี
ที่เข(าสูกระบวนการรักษาด(วยยาต(านไวรัส มีคะแนนความรู(ความเข(าใจ
≥ร(อยละ 80
6. การประเมินและติดตามความยินดีในการให(ความรวมมือในการรักษา
5
ด(วยยา หลังรับการรักษาด(วยยาต(านไวรัส 2 สัปดาห ในคูนอนผูต( ิดเชื้อ
เอชไอวี
* มีกลุมตัวอยาง 1 คน ได(คดั ออกจากการศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอกับผูต( ิดเชื้อแล(ว

จากการให(การปรึกษาแกผู(ติดเชื้อที่ยังไมเปLดเผย
สถานะตอคูนอนของตน จํานวน 14 คน พบวาผู(ติดเชื้อให(
ความรวมมือในการเปLดเผยตอคูนอน และพาคูนอนเข(ารับ
การตรวจวินิจฉัย จํานวน 6 คน (ร(อยละ 42.86) เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.081) เปIนผู(ติด
เชื้ อรายเก า 4 คน รายใหม 2 คน ในรายเก า 3 คน ให(
ความรวมมือหลังจากได(รับการให(การปรึกษา ในครั้งแรก
สวนอีก 1 คน ให(ความรวมมือหลังจากให(การปรึกษาใน
ครั้งที่ 2 มี 8 คน ยังไมพร( อมในการเปLด เผยสถานะตอคู
นอน แม(ให(การปรึกษาไปแล(ว 2 ครั้ง สวนใหญให(เหตุผลวา
กลั ว ความสั ม พั น ธกั บ คู นอนสั่ น คลอน และมี 2 คน ที่ มี
ความกังวล กลัวจะถูกคูนอนทําร(ายรางกายเนื่องจากตน
ทราบการติดเชื้อกอนจะมีคูนอนคนปZจจุบันและคูนอนมี
พฤติ ก รรมใช( ค วามรุ น แรง ในผู( ติ ด เชื้ อ รายใหม ให( ก าร
|12|
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5

100

100

ปรึกษาหลังเริ่มยาต(านไวรัสแล(ว 2 สัปดาห ทั้ง 2 คน ให(
ความรวมมือในการเปLดเผยสถานะตอคูนอนของตน หลัง
ได( รั บ การปรึ ก ษาในครั้ ง แรก โดย 1 คนแจ( ง คู นอนด( ว ย
ตนเอง และอีก 1 คน ให(ทีมสหวิชาชีพประจําคลินิกผู(ติด
เชื้ อ เอชไอวี เ ปI น ผู( เ ปL ด เผยสถานะของตนให( แ ก คู นอน
วิธีการใหการปรึกษา ผู(ให(การปรึกษาใช(หลักการ Case
Formulation ในการค(นหาปZญหาและอุปสรรค ชวยหา
แนวทางแก(ปZญหา ใช(ทักษะการโน(มน(าว เพื่อให(ผู(ติดเชื้อ
เห็นถึงประโยชนและโทษ หากติดเชื้อเอชไอวีแตไมได(รับ
การรักษา ผู(ติดเชื้อที่ยินยอมเปLดเผยสถานะตอคูนอน หลัง
ได(รับการให(การปรึกษา ล(วนมีเหตุผลเหมือนกัน คือ อยาก
ให(คูนอนได(เข(าถึงการรักษา หากคูนอนของตนติดเชื้อเอช
ไอวี ในรายที่ยังไมพร(อมเปLดเผยสถานะ ผู(ให(การปรึกษาไม
กดดั น หรื อบั ง คั บ ให( ผู( ติ ด เชื้ อรู( สึ ก อึ ด อั ด ไม สบายใจ ให(
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คําแนะนําในการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย เพื่อปeองกัน
กั น ถ ายทอดเชื้ อแก กั น หากเมื่ อใดพร( อมในการเปL ด เผย
สถานะแกคูของตนจึงแจ(งตอบุคลากรประจําคลินิกตอไป
การให(การปรึกษาเพื่อให(คูนอนของผู(ติดเชื้อที่ยังไม
เคยรับการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีให(ได(รับการตรวจวินิจฉัย ให(
การปรึกษาแกผู(ติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 31 คน สามารถทํา
ให(คูนอนของผู(ติดเชื้อเอชไอวี เข(ารับการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวีจํานวน 8 คน (ร(อยละ 25.81) เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.008) มีผลตรวจวินิจฉัย
เปIนลบ จํานวน 5 คน เปIนบวก 3 คน คูนอนที่ยังไมเข(ารับ
การตรวจวินิจฉัย สวนหนึ่งให(เหตุผลวาตนเองยังแข็งแรง ไม
มีอาการแสดงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจึงไมเข(ารับ
การตรวจวินิจฉัย บางสวนทํางานที่ตางจังหวัด ยังไมสะดวก
เข(ารับการตรวจวินิจฉัยในระหวาง การทําการวิจัย
การให(การปรึกษาแกคูนอนของผู(ติดเชื้อที่เปLดเผย
สถานะแล(ว เมื่อคูนอนของผู(ติดเชื้อเข(ารับบริการที่คลินิก
ผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส คูนอนที่เข(ารับการให(การปรึกษา
จํานวน 13 คน ให(ความรวมมือในการรับการตรวจวินิจฉัย
ทั้ง 13 คน (ร(อยละ 100) วิธีการใหการปรึกษา ในการให(
การปรึกษาเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งกอนการ
ตรวจ (Pre-test Counseling) และหลังการตรวจวินิจฉัย
(Post-test Counseling) ทุกครั้ง ขั้นตอนนี้ดําเนินการโดย
พยาบาลวิชาชีพประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี ขั้นตอนการ
ให( ก ารปรึ ก ษา ใช( เ วลาประมาณ 30 นาที / คน การให(
คําปรึกษาตามหลักสากล ยึดหลักปฏิบัติ “5 C” ได(แก
Consent: ยินยอมรับการตรวจวินิจฉัย ด(วยความสมัครใจ
มีการเซ็น ใบยิน ยอมเปI นลายลัก ษณอักษรหรือทางวาจา
Confidentiality: มีมาตรการในการปeองกันการเปLดเผยของ
ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของผู(มารับบริการไปยัง
บุคคลที่ไมเกี่ยวข(อง Counseling: ผู(รับบริการต(องได(รับการ
ให(คําปรึกษากอนและหลังการตรวจเสมอ Correct Test
Result: ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่ออกไปนั้ น มี
ความถูกต(องแมนยํา Connection to Care: มีมาตรการ
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หรือแนวทางในการสงตอผู(ที่ติดเชื้อเอชไอวีไปยังหนวยงาน
ที่ให(การดูแลรักษาผู(ติดเชื้อและผู(ป•วยเอดส
การให(การปรึกษาแกคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผล
การตรวจวินิจฉัยเปIนบวก วิธีการใหการปรึกษา เภสัชกร
ประจํ าคลินิ กผู( ติด เชื้อเอชไอวี /เอดส ให(ก ารปรึ กษาเพื่ อ
เตรียมความพร(อม ให(มีความรู(ความเข(าใจที่ถูกต(องในการ
รัก ษาโรคติ ดเชื้อเอชไอวี ให( คูนอน ผู(ติ ด เชื้ อเอชไอวี ทํ า
แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อเอชไอวีและการรักษา เปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังการให(การปรึกษาโดยเภสัชกร พบวาคูนอนผู(ติดเชื้อ
เอชไอวี ทั้ ง 5 คน มีผ ลคะแนนหลั งการได( รั บการให( ก าร
ปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวีและการรักษา ≥ ร(อยละ
80 ทั้ง 5 คน (ร(อยละ 100) ทดสอบสถิติวิลคอกซัน (The
Wilcoxon Signed - Rank Test) มีคะแนนผลการ
ประเมินเฉลี่ย กอนให(การปรึกษา 6.25 ± 0.50 คะแนน
และคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยหลังให(การปรึกษา 8.25
± 0.50 คะแนน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคู
นอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี ทั้ง 5 คน มีความพร(อมในการรับการ
รักษาด(วยยาต(านไวรัสตามแนวทางมาตรฐาน
การให(การปรึกษาและติดตามการรักษา หลังคูนอน
ผู(ติดเชื้อเอชไอวีได(รับยาต(า นไวรัส 2 สัปดาห วิธีการให
การปรึกษา ครอบคลุมการติดตามอาการอันไมพึงประสงค
จากการใช(ยา การประเมินความรวมมือในการรักษาด(วยยา
ต(านไวรัส ด(วยวิธีนับเม็ดยา (Pill Count) และให(คูนอนผู(
ติดเชื้อตอบแบบประเมินด(วยตนเองเกี่ยวกับการลืมกินยา
การกินยาผิดเวลาและหยุดยาด(วยตนเอง พร(อมทั้งประเมิน
ความยินดีที่จะให(ความรวมมือ ในการรักษาตอเนื่องของผู(
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ในแบบประเมิ น ตามแบบประเมิ น
ประสบการณการใช( ย า และความร วมมื อ ในการใช( ย า
ตอเนื่อง (เครื่องมือ 5) ในขั้นตอนนี้ดําเนินการโดยเภสัชกร
ประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี ใช(เวลาประมาณ 10 – 20
นาที พบวาคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีทั้ง 5 คน ที่เริ่มรับการ
รักษาด(วยยาต(านไวรัส ไมพบการแพ(ยาและอาการอันไมพึง
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ประสงคที่รุนแรงจากการรักษาด(วยยาต(านไวรัส มีความ
รวมมือในการรักษาด(วยยาต(านไวรัส ไมกินยาผิดเวลา ไม
ลืมกินยา หรือหยุดยาต(านไวรัสเอง ร(อยละ 100 มีความ
ยินดีในการให(ความรวมมือในการรักษาด(วยยาต(านไวรัส
ตอเนื่อง ทั้ง 5 คน (ร(อยละ 100)
ระยะการสะทอน (Reflecting)
ระยะการสะท( อน มี วัตถุ ประสงคเพื่อประเมินผล
การดําเนินการ หลังการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได(กําหนด
ไว( ดําเนินการโดยการทํากิจกรรมการสนทนากลุมครั้งที่ 3
ดําเนินการโดยทีมสหวิชาชีพประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส โรงพยาบาลโพนทอง จํานวน 3 คน ประกอบด(วย
อายุรแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ กลุมดังกลาวมี
ลักษณะทั่วไปดังนี้ เปIนเพศหญิง ร(อยละ 100 มีอายุเฉลี่ย
40.67 ± 4.22 ปW มีประสบการณในการทํางานในคลินิกผู(
ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดสเฉลี่ย 8.00 ± 2.00 ปW จากการทํ า
กิจกรรมการสนทนากลุมในครั้งนี้ สามารถสะท(อนเพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การ ได( เปI น 2 ประเด็ น คื อ 1) การ
สะท(อนกลั บที่ มี ผลต อกระบวนการดํา เนิน งาน จากการ
ดําเนินการในระยะที่ 2 พบวาผู(ติดเชื้อหรือคูนอนบางคนยัง
ไมทราบวา กรณีที่คูนอนมีผลตรวจวินิจฉัยเปIนผลลบมา
มากกวา 1 ปW ต(องเข(ารับการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีซ้ํา จึงได(
เพิ่มขั้นตอนในแนวปฏิบัติในการนัดหมายให(คูนอนเข(ารับ
การตรวจวินิจฉัยซ้ําได( และ 2) การสะท(อนกลับจากทีมสห
วิชาชีพผู(ปฏิบัติงานที่มีผลตอทัศนคติและการปฏิบัติตัวตอ
ผู(กลุมตัวอยาง เมื่อดําเนินการตามแนวปฏิบัติในระยะที่ 2
ทีมงานผู(ปฏิบัติสะท(อนวา เกิดความเข(าใจตอผู(ติดเชื้อมาก
ขึ้น เข(าใจถึงปZญหาของผู(ติดเชื้อแตละคนมากขึ้น เข(าใจถึง
สาเหตุที่คูนอนของแตละคนยังไมสามารถเข(าถึงยาได( การ
มี ป ระสบการณร วมกั น ทํ า ให( เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อกั น เกิ ด
ความเห็ น อกเห็ น ใจ รวมทั้ ง เกิ ด ความเข( า ใจที่ ดี ใ นการ
ทํ า งานร วมงานกั น ในที ม สหวิ ช าชี พ และได( แ ลกเปลี่ ย น
ทักษะในการปฏิบัติงานและการให(คําปรึกษาระหวางกัน
และกัน เนื่องจากการเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเปIนเรื่องที่
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มีความละเอียดออน การได(พูดคุยแลกเปลี่ยนและระดม
ความคิดชวยกันทําให(งานมีผลลัพธที่ดีขึ้น
อภิปรายผลการศึกษา
กอนการทําการศึกษา คลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
โรงพยาบาลโพนทอง ยั งไมมีแ นวปฏิบัติ ที่ชั ดเจนในการ
ส งเสริ ม ให( คู นอนผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ได( เ ข( า รั บ การตรวจ
วินิ จฉั ย และรั บการรัก ษาด(ว ยยาต( านไวรัส ในรายที่ มีผ ล
ตรวจวินิจฉัยเอชไอวีเปIนบวก จากการดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติที่ได(รวมกันสร(างขึ้นทั้งจากผู(ที่มีประสบการณในการ
ให(คําปรึกษา และจากผู(ติดเชื้อที่สามารถเปLดเผยได(อยาง
สํ า เร็ จ ทํ า ให( แ นวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและปฏิ บั ติ ไ ด( จ ริ ง ตาม
บริ บ ทของผู( ติ ด เชื้ อ ในคลิ นิ ก ผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส
โรงพยาบาลโพนทอง ทํ า ให( ผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี คู นอน
สามารถเปLดเผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนตอคูนอน
ได(มากขึ้น สงผลตอเนื่องให(คูนอนได(รับการตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น และในคูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่
มีผ ลการตรวจวิ นิจ ฉัย เอชไอวี เปIน บวก ได( เข( า ถึง ยาต( า น
ไวรัสมากขึ้น ซึ่งสอดคล(องกับผลการศึกษาในโรงพยาบาล
5 แหงของประเทศไทย8 และในประเทศเอธิโอเปWย9 ที่มี
กระบวนการให(การปรึกษา เปIนการให(ข(อมูลที่เหมาะสม
แกผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เข(ารับการรักษาเปIนผู(ป•วยนอก เพื่อ
เพิ่มจํานวนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เปLด เผยสถานะการติดเชื้ อ
ของตนแกคูนอน และทําให(เพิ่มจํานวนคูนอนที่ได(รับการ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อเอชไอวี นอกจากนี้ ยั ง สามารถ
นําไปสูการเข(าถึงยาต(านไวรัสในที่สุด ยังพบวาการเปLดเผย
สถานะการติดเชื้อเอชไอวีตอคูนอน หลังผู(ติดเชื้อได(เข(าถึง
ยาต(านไวรัสแล(ว จะได(รับความรวมมือ ยินดีในการเปLดเผย
สถานะการติดเชื้อได(สูง10
สวนการสงเสริมให(คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยมีผล
การตรวจวินิจฉัยเปIนลบ มาเปIนเวลา ≥ 1 ปW ให(ได(รับการ
ตรวจวินิจฉัยซ้ํา ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ยังไมพบวามีการ
ทําการศึกษามากอน โดยผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได(
ปรับใช(ครั้งนี้ มีผลทําให(คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวีเข(ารับการ
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ตรวจวินิจฉัยซ้ํา ยังมีสัดสวนไมมากนัก คือ มีเพียง 5 คน
จาก 38 คน หรือร(อยละ 13.18 ดังนั้นทางคลินิกผู(ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส วางแผนตอไปวาจะดําเนินการเพื่อสงเสริม
ให(คูนอนได(เข(ารับการตรวจวินิจฉัยซ้ําอยางสม่ําเสมอทุกปW
ตอไป รวมกับให(คําแนะนําในการปeองกันการถายทอดเชื้อ
ให(แกกัน สงเสริมการใช(ถุงยางอนามัย เนื่องจากถือวาเปIน
กลุ มเสี ่ย งตามคํ า นิย ามของ UNAIDS1 และเปIน ไปตาม
ยุท ธศาสตรแห งชาติว าด(ว ยการยุต ิป Zญ หาเอดส พ.ศ.
2560–2573 ของประเทศไทย2
ปZญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการเข(าถึงคูนอนผู(ติด
เชื้ อ เอชไอวี ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ที ม สหวิ ช าชี พ ไม
สามารถเข(าถึงคูนอนของผู(ติดเชื้อได(โดยตรง ในการสร(าง
ความเข(าใจที่ถูกต(องตอการเข(ารับการตรวจวินิจฉัยเอชไอวี
เพื่อลดความวิตกกังวลตอผลการตรวจวินิจฉัย และสร(าง
ความเข(าใจที่ถูกต(องตอการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี การ
ติดตอหรือสื่อสารที่ต(องใช(วิธีการติดตอผานผู(ติดเชื้อเอชไอวี
ไปยังคูนอน ยอมมีโอกาสที่จะถายทอดสารได(ไมครบถ(วน
หรือให(ความเชื่อมั่นตอคูนอนผู(ติดเชื้อได(ไมเพียงพอ ที่จะ
ทําให(คูนอนของผู(ติดเชื้อเอชไอวี ตัดสินใจเข(ารับการตรวจ
วินิจฉัย และเข(าถึงยาต(านไวรัสในที่สุด การทําวิจัยนี้ยังมี
ข(อจํากัด คือ ทําการศึกษาในกลุมผู(ติดเชื้อ อายุ ≥18 ปW จึง
ยังไมครอบคลุมกลุมเสี่ยงที่อายุน(อยกวา 18 ปW ผู(ทําวิจัย
เสนอแนะ ให( มี ก ารศึ ก ษาในกลุ มดั ง กล าว เพราะ
สถานการณของการติดเชื้อเอชไอวี ในปZจจุบันมีแนวโน(ม
พบในผู(ที่มีอายุน(อยกวา 18 ปWมากขึ้น ประเทศไทยกําลัง
ประสบปZญหาเยาวชนติด เชื้อเอชไอวี และเปIนโรคติดต อ
ทางเพศสั ม พัน ธเพิ่ มสู ง ขึ้น พบวาร( อยละ 70 ของผู(ป• ว ย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูในกลุมเยาวชน11 เนื่องจาก
พฤติก รรมการมี เพศสั ม พัน ธในผู( ที่มี อายุ น(อยที่มี ม ากขึ้ น
และในผู(ที่มีอายุน(อย มีแนวโน(มของการเปลี่ยนคูนอนได(สูง
จึงมีโอกาสแพรเชื้อตอไปได(สูง
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้
โดยวิ ธี ก ารทํ า กิ จ กรรมสนทนากลุ ม (Focus Group
Thai Bull Pharm Sci. 2020;15(1):1-16

Discussion) จํานวน 3 ครั้ง ทําให(เกิดกระบวนการสงเสริม
การเข( า ถึ ง ยาต( า นไวรั ส ของคู นอนผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ทั้ ง หมด 6 ขั้ น ตอน จํ า นวน 3 แนวปฏิ บั ติ และเมื่ อ
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเปIนระยะเวลา 5 เดือน พบวาทํา
ให(ผู(ติดเชื้อเอชไอวีเปLดเผยสถานะการติดเชื้อตอคูนอนของ
ตนจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และชวยทําให(คูนอนผู(
ติดเชื้ อเอชไอวี ที่ ยังไม เคยได(รั บการตรวจวิ นิ จฉั ยเอชไอวี
ได(รับการตรวจวินิจฉัยจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และ
คูนอนของผู(ติดเชื้อเอชไอวีเข(าถึงการรักษาด(วยยาต(านไวรัส
เพิ่ม ขึ้น มีค วามรู(ค วามเข( าใจเกี่ ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี
และการรั ก ษา และมี ค วามยิ น ดี ใ ห( ค วามร วมมื อ ในการ
รักษาด(วยยาต(านไวรัสอยางตอเนื่องทุกคน นอกจากนี้ยัง
ส งเสริ ม ให( คู นอนผู( ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ เ คยมี ผ ลการตรวจ
วินิจฉัยเอชไอวีเปIนลบ มาเปIนเวลา ≥ 1 ปW ได(รับการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย ซ้ํ า มากขึ้ น เช นกั น สอดคล( อ งกั บ เปe า หมายของ
โครงการเอดสแหงสหประชาชาติและยุทธศาสตรแหงชาติ
วาด(วยการยุติปZญหาเอดส พ.ศ. 2560–2573 ของประเทศ
ไทย คือ คูนอนผู(ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปIนกลุมเสี่ยง ได(ทราบ
สถานะการติ ด เชื้ อของตน และในรายที่ มี ผ ลการตรวจ
วินิจฉัยเอชไอวีเปIนบวกได(เข(าถึงยาต(านไวรัสในที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ โรงพยาบาลโพนทอง จั ง หวั ด
ร(อยเอ็ด ที่ได(อํานวยความสะดวก ให(ผู(วิจัยได(ทําการศึกษา
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ อ ย างราบรื่ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง บุ ค ลากร
ประจําคลินิกผู(ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ที่ให(ความรวมมือเปIน
อยางดี ในการทําการศึกษาวิจัยจนสําเร็จ
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