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บทคัดย่อ

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำาเสมอในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ทำาการสืบค้นข้อมูลด้วยมือ และสืบค้นด้วยอิเลค
ทรอนิกส์จากฐานข้อมูล AIDS Thai, ThaiLis ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2555 งานวิจัยที่เข้าเกณฑ์กำาหนดมีจำานวนทั้งหมด 9 เรื่อง
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอช
ไอวีในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ได้แก่ 1) การให้ความรู้ 2) การสนับสนุนทางสังคม 3) การให้คำาปรึกษารายบุคคลและ
แบบกลุ่มโดยบุคลากรสุขภาพ 4) การเสริมสร้างแรงเสริมทางบวก และ 5) การติดตามผู้ป่วย
การส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ควรใช้กลยุทธ์
แบบผสมผสานมากกว่าหนึ่งวิธี โดยคำานึงถึงบริบทของหน่วยงานเป็นสำาคัญ ควรมีการศึกษาผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์ซ้ำา โดย
เพิ่มผลที่สืบเนื่องมาจากความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี เช่น ระดับซีดี4 หรือปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
คำาสำาคัญ : การทบทวนงานวิจัย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ความสม่ำาเสมอ ยาต้านไวรัสเอชไอวี

Abstract
This literature review was conducted to analyze the strategies to improve antiretroviral drug adherence in patients who were infected with HIV/AIDS in Thailand. Methods used in this research were; to review
literature by hand searching and electronic engine from database such as AIDS Thai, ThaiLis from 2002 to
2012. Nine studies revealed 5 strategies to improve medication adherence included 1) health education 2) social
support 3) individual or group counseling by health personnel 4) positive reinforcement and 5) monitoring
Healthcare providers should use the combination strategies to encourage medication adherence in
patients who were infected with HIV/AIDS and consider of the context setting. Researcher should make further
study on the effectiveness of each strategy and measure the variables that result of adherence to antiretroviral
drug such as the CD4 cell count or viral load.
Keywords : literature review, HIV, AIDS, Antiretroviral medication adherence
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บทนำา

ปัจจุบนั โรคเอดส์ยงั คงเป็นปัญหาทีส่ าำ คัญของโลกรวมถึงประเทศไทยเอง ประชากรทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ทว่ั โลก มีจาำ นวนมาก
ถึง 34 ล้านคน (Word Health Organization, 2011) สำาหรับประเทศไทยพบว่า มีผปู้ ว่ ยเอดส์สะสมจำานวนมากถึง 376,690 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และอยูใ่ นวัยแรงงานอายุ 20-44 ปี ซึง่ อยูใ่ นวัยทีเ่ ป็นกำาลังของชาติ (กรมควบคุมโรค, 2554) การ
เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยแล้ว ยังส่งผลส่งผลก
ระทบต่อ เศรษฐกิจและระบบบริการสาธารณสุข ดังนัน้ บุคลากรสุขภาพจึงควรตระหนักและให้ความสำาคัญกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
(ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ และ สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, 2553)
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบัน เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือวิธี
การรักษาใดที่สามารถทำาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีช่วยให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยดี
ขึ้น สุขภาพผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น สามารถชะลอการดำาเนินของโรค ลดอัตราการติดเชื้อฉวยโอกาส ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตรา
ตายได้อย่างชัดเจน ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว (สรกิจ ภาคีชีพ และคณะ, 2550; สมนึก สังฆานุภาพ, 2551;
Mannheimer et al., 2002; Paterson et al., 2002; Mannheimer et al., 2005) ความสำาเร็จในการรักษาระยะยาวนั้น
ผู้ป่วยต้องมีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาอย่างน้อยร้อยละ 95 การรับประทานยาที่ไม่สม่ำาเสมอเพียงมื้อเดียว สามารถ
นำาไปสู่การดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ (Chesney, 2003) กรณีที่มีการดื้อยาผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 1,200-1,400
บาท/คน/เดือน เป็น 20,000-50,000 บาท/คน/เดือน (อรรณพ หิรัญดิษฐ์, 2550) ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่รัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้
จ่ายดังกล่าว แต่สิ่งที่สำาคัญไปกว่านั้นคือ หากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีล้มเหลว อาจนำาไปสู่ปัญหาการดื้อยาต้านไวรัส
เอชไอวี ทำาให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพทรุดโทรม ติดเชือ้ ฉวยโอกาสได้งา่ ย และเสียชีวติ เร็วขึน้ (กมลรัตน์ อินธิศกั ดิ,์ 2551; Mohammed
et al., 2004; Stout et al., 2004)
ความสม่าำ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีจงึ เป็นสิง่ สำาคัญสำาหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ แต่จากการ
ศึกษาความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ท้งั ต่างประเทศและในประเทศไทย
พบว่า ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ไม่มคี วามสม่าำ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีคดิ เป็นร้อยละ 40-68 เท่านัน้
(เสาวคนธ์ อ่อนเกตพล, กิตติกร นิลมานัต, และ ประณีต ส่งวัฒนา, 2549; กมลรัตน์ อินธิศกั ดิ,์ 2551 Mohammed et al.,
2004; Etard et al., 2007; Cauldbeck et al., 2009;) นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาถึงความชุกของการเกิดภาวะดือ้ ยาในประเทศ
ยุโรปและประเทศทีก่ าำ ลังพัฒนาพบว่า การดือ้ ยาอยูใ่ นอัตราค่อนข้างสูงร้อยละ 5.50-11.40 (Shekelle et al., 2007) สำาหรับ
ประเทศไทย พบว่า ผูป้ ว่ ยมีอตั ราการดือ้ ยาร้อยละ 1.47 และมีการคาดการณ์ในปีพ.ศ. 2563 จะมีผปู้ ว่ ยทีด่ อ้ื ยาต้านไวรัสเอชไอวี
สูงถึงร้อยละ 30 (เชิดเกียรติ แกล้วกสิกจิ , 2552) จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญทีบ่ คุ ลากรสุขภาพควรหากลยุทธ์ใน
การการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีมากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีชวี ติ ยืนยาวและป้องกันการดือ้ ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในอนาคต ปัจจุบนั การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของ
สถานบริการด้านสุขภาพ ได้เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพือ่ นำาไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารทางคลินกิ (evidence base clinical
practice guideline) ซึง่ นอกจากเพิม่ คุณภาพบริการแล้วยังส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี อ่ ผูร้ บั บริการ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับกลยุทธ์ทช่ี ว่ ยส่งเสริมผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์มคี วามสม่าำ เสมอใน
การรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีเพือ่ เป็นประโยชน์ในการนำาไปสูก่ ารพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ทีใ่ ช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การ
ทำาวิจยั และการนำาไปใช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการทำาวิจัย
เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์
ระเบียบวิธีการสืบค้น
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการทบทวนวรรณกรรม ทีไ่ ด้จากการสืบค้นข้อมูลด้วยมือและสืบค้นด้วยฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ต่างๆ ที่เผยแพร่ และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ที่รายงานไว้ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2555 โดยศึกษาจากฐานข้อมูล AIDS
Thai, ThaiLis ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกรายงานการศึกษาวิจัยดังนี้ 1) เป็นรายงานการศึกษาวิจัยฉบับเต็ม (full paper) 2) เป็น
รายงานการศึกษาวิจัยที่ศึกษาตัวแปรต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี และตัวแปรตาม
เกี่ยวกับความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี 3) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และ 4) เป็นรายงานการศึกษาที่ออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองและการทบทวนงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ เป็นงานวิจัยที่ทำาการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2555 (ค.ศ. 2002-2012)
คำาหลักในการสืบค้น คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวี, ความสม่ำาเสมอในการรับประทานยา, เอดส์, เอชไอวี, adherence,
antiretroviral, HIV/AIDS ส่วนเกณฑ์ในการคัดออกได้แก่ งานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และเป็น
งานวิจัยที่มีโรคร่วมอื่น เช่น วัณโรคปอด มะเร็งผิวหนัง เชื้อราในสมอง เป็นต้น
การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
ผลการสืบค้นงานวิจยั ด้วยคำาหลักพบงานวิจยั ทัง้ หมด 22 เรือ่ ง อ่านและคัดเลือกงานวิจยั ทีม่ เี นือ้ หาตรงตามคุณสมบัติ
ทีต่ อ้ งการศึกษามาสังเคราะห์จาำ นวน 9 เรือ่ ง เนือ่ งจากงานวิจยั อีก 13 เรือ่ ง วัดตัวแปรตามทีไ่ ม่ใช่ความสม่าำ เสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอชไอวี
การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) ดังนี้คือ
ระดับ 1 หมายถึง งานวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือจากงานวิจัยแบบทดลองที่มีการสุ่ม
ทางคลินิก
ระดับ 2 หมายถึง การวิจัยเชิงทดลองหรือการทดลองที่มีการสุ่มทางคลินิก
ระดับ 3 หมายถึง การวิจัยเชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง การวิเคราะห์
ผลแต่ละช่วงเวลา หรือการวิจัยแบบไม่ทดลองชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบ
ระดับ 4 หมายถึง การวิจัยแบบไม่ทดลอง ทั้งเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือรายงานกรณี
ศึกษา
ระดับ 5 หมายถึง การวิจัยแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพ หรือ
รายงานผู้ป่วย
ระดับ 6 หมายถึง ข้อเสนอแนะหรือความเห็นจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ส่งเสริมความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
จำานวน 9 เรื่อง ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2545-2555 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอยู่ในระดับ 2 จำานวน 8 เรื่อง และระดับ 3 จำานวน
1 เรื่อง งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานกลยุทธ์หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสม่ำาเสมอในการรับประทานยา
ต้านไวรัสเอชไอวี โดยกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
สามารถสรุปได้เป็น 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) การให้ความรู้เป็นวิธีการที่งานวิจัยทั้งหมดนำามาใช้เพื่อส่งเสริมความสม่ำาเสมอใน
การรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี 2) การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนและบุคลากรสุขภาพจำานวน 5 เรื่อง (พรทิพย์ ลีลา
อนันตกุล, 2546; รวีวรรณ พงศ์พุทธชาด; 2547; มณีรัตน์ สิทธิเดช, 2548; จันทนี จันทรท่าจีน และ สุรีพร ธนศิลป์, 2549;
ประพนธ์ บุญไชย, 2553) 3) การให้คำาปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มโดยบุคลากรสุขภาพ จำานวน 4 เรื่อง (มณีรัตน์ สิทธิเดช,
2548; องค์อร ประจันทร์เขต; 2551; ประพนธ์ บุญไชย, 2553; เพ็ญศรี จิตรักษ์, 2553) 4) การเสริมแรงทางบวก ได้แก่ การ
เสริมสร้างพลังอำานาจ การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการส่งเสริมการจัดการตนเอง จำานวน 7 เรื่อง (รวีวรรณ พงศ์
พุทธชาด, 2547; จันทนี จันทรท่าจีน และ สุรีพร ธนศิลป์, 2549; องค์อร ประจันทร์เขต, 2551; ฐาณิชญาณ์ หาญณรงค์, 2553;
ประพนธ์ บุญไชย, 2553; เพ็ญศรี จิตรักษ์, 2553; รัชนีกร ไข่หิน, 2554) 5) การติดตามผู้ป่วย ได้แก่ การติดตามทางโทรศัพท์
และการเยี่ยมบ้าน จำานวน 2 เรื่อง (องค์อร ประจันทร์เขต, 2551; ประพนธ์ บุญไชย, 2553) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
ชื่อผู้แต่ง (ปี)

วัตถุประสงค์การวิจัย

รูปแบบการวิจัย/
จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ

ผลการศึกษา

1) พรทิพย์
- ศึกษาผลของการสอน
ลีลาอนันตกุล (2546) อย่างมีแบบแผนและการ
ระดับ 2
ใช้กลุม่ ประคับประคอง
ต่อการเพิ่มความร่วมมือ
ในการรักษาของผู้ป่วยที่
ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี

ตัวแปรต้น
- การสอนอย่างมีแบบแผนและการใช้
กลุ่มประคับประคอง
ตัวแปรตาม
- ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย
ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี

- แผนการสอนอย่างมี
แบบแผนร่วมกับการเข้า
กลุ่มประคับประคอง
- แบบประเมินความร่วม
มือในการรับประทานยา
- แบบบันทึกระดับ CD4

- Quasi-experimental
research
- กลุ่มตัวอย่าง 50 คนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 25 คน

- กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความร่วมมือดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) พฤติกรรมความร่วมมือในสัปดาห์ที่ 4 สูงกว่า
สัปดาห์ที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มี
ความแตกต่างกัน
- ระดับ CD4 เดือนที่ 3 หลังการรับยาต้านไวรัสเอชไอวีในกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีความแตกต่าง

2) รวีวรรณ พงศ์
พุทธชาด (2547)
ระดับ 2

- ศึกษาผลของการเพิ่ม
การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ ที่รักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

ตัวแปรต้น
-โปรแกรมการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน
ตัวแปรตาม
- ความรู้ ความคาดหวัง การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน และการปฏิบัติรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี

- โปรแกรมการเพิ่มการรับ
รู้สมรรถนะแห่งตน
- แบบประเมินความรู้
ความคาดหวัง การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน และการ
รับประทานยา

- Quasi-experimental
research
- กลุ่มตัวอย่าง 72 คนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 36 คน

กลุ่มทดลองมี ความรู้ ความคาดหวัง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการ
ปฏิบัติการรับประทานยาต้านไวรัส ( ≥ 95%) เพิ่มขึ้นภายหลังทดลอง
ทันที และระยะติดตาม 3 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) การรับประทานยาไม่สม่ำาเสมอลดลงจาก 72.2% เหลือ
11.1%

3) มณีรัตน์
สิทธิเดช (2548)
ระดับ 3

- ศึกษาผลของการ
บริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
ความร่วมมือในการใช้ยา
ต้านไวรัสเอชไอวี

ตัวแปรต้น
- การบริบาลทางเภสัชกรรม
ตัวแปรตาม
- ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส
เอชไอวี

- แบบบันทึกความร่วมมือ - One group pre-post
ในการรับประทานยา
test design
- กลุ่มตัวอย่าง 48 คน

- ความร่วมมือมากกว่าร้อยละ 95 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำาคัญ (p = 0.008)
- คะแนนความรูเ้ พิม่ ขึน้ จาก 50.96 + 16.77 คะแนน เป็น 89.07 + 6.37
คะแนน อย่างมีนยั สำาคัญ (p < 0 .01)
- ระดับ CD4 เพิม่ สูงขึน้ จาก 190.33 + 140.82 cell/mm3 เป็น
229.67+180.11 cell/mm ( n = 6) แต่ไม่แตกต่างกัน
- น้าำ หนักตัวเพิม่ ขึน้ จาก 54.51 + 10.10 กิโลกรัม เป็น 56,12 + 9.67
กิโลกรัม อย่างมีนยั สำาคัญ (p = 0 .01)
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ตัวแปรที่ศึกษา

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
เครื่องมือ

รูปแบบการวิจัย/
จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

ชื่อผู้แต่ง (ปี)

วัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา

4) จันทนี จันทรท่า
จีน และ สุรีพร ธน
ศิลป์ (2549)
ระดับ 2

- ศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการกับอาการต่อ
ความร่วมมือในการรักษา
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้
รับการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี

ตัวแปรต้น
- โปรแกรมการจัดการกับอาการ
ตัวแปรตาม
- ความร่วมมือในการรับประทานยา
ต้านไวรัส

- แบบบันทึกความร่วมมือ - Quasi-experimental
ในการรับประทานยา
Research
- จำานวน 40 คน กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 20 คน

5) องค์อร
ประจันทร์เขต
(2551)
ระดับ 2

- ศึกษาผลของการ
ให้คำาปรึกษาโดยการ
สัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อความต่อ
เนื่องสม่ำาเสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัส
เอชไอวี

ตัวแปรต้น
- การให้คำาปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ
ตัวแปรตาม
- ความต่อเนื่อง สม่ำาเสมอในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี

- แบบบันทึกความร่วมมือ - Controlled group
กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความเชื่อด้านสุขภาพ และความ
ในการรับประทานยา
experimental research ต่อเนื่องสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีมากกว่าก่อน
- จำานวน 60 คน กลุ่ม
ทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 30 คน

6) ฐาณิชญาณ์ หาญ - ศึกษาผลของโปรแกรม
ณรงค์ (2553)
ส่งเสริมการจัดการตนเอง
ระดับ 2
ต่อความสม่ำาเสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัส
เอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ตัวแปรต้น
- โปรแกรมการจัดการตนเอง
ตัวแปรตาม
- ความสม่ำาเสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัส

- แบบบันทึกความ
สม่ำาเสมอในการรับ
ประทานยา

กลุ่มทดลองมีความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ด้าน
ความต่อเนื่อง ความสม่ำาเสมอในการรับประทานยา ถูกเวลา และการ
ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่ความ
ร่วมมือด้านการรับประทานยาถูกชนิดและถูกขนาด พบว่า ไม่มีความแตก
ต่างกัน

ความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของกลุ่มทดลอง
ในสัปดาห์ที่ 5 สูงกว่าสัปดาห์แรกอย่างมีนัยสำาคัญ (p < 0.001) และ
ในสัปดาห์ที่ 3 มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ (p <
0.001)
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- Quasi-experimental
research
- จำานวน 50 คน กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 25 คน

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
ชื่อผู้แต่ง (ปี)

ตัวแปรที่ศึกษา

เครื่องมือ

7) ประพนธ์
บุญไชย (2553)
ระดับ 2

- ศึกษาผลของการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมใน
การพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่รับ
การรักษาด้วยยาต้านไว
รัสเอชไอวี

ตัวแปรต้น
- โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
กับแรงสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส
เอชไอวี

- แผนการสอนสุขศึกษา
- แบบบันทึกความรู้, ความ
เชื่อด้านสุขภาพ,การปฏิบัติ
ตัว, ความพึงพอใจในชีวิต
และความสม่ำาเสมอในการ
รับประทานยา

8) เพ็ญศรี จิตรักษ์
(2553)
ระดับ 2

- ศึกษาผลการบำาบัด
เพือ่ สร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่าง
สม่าำ เสมอในผูต้ ดิ เชือ้ เอช
ไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์์

- แบบบันทึกพฤติกรรม
ตัวแปรต้น
การรับประทานยาต้าน
- การบำาบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ไวรัสเอชไอวี
ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมความสม่ำาเสมอในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี

9) รัชนีกร ไข่หิน
(2554)
ระดับ 2

- เพือ่ ศึกษาผลของการ
เสริมสร้างพลังอำานาจ
ต่อความมีวนิ ยั ในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสและ
พฤติกรรมเสีย่ งในเยาวชน
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์

ตัวแปรต้น
- การเสริมสร้างพลังอำานาจ
ตัวแปรตาม
- วินัยในการรับประทานยาต้านไวรัส
- พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/เอดส์

รูปแบบการวิจัย/
จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา

- Quasi-Experimental
Research
- จำานวน 72 คน กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 36 คน

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และยาต้านไวรัส
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงต่อการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
และอาการข้างเคียงของยา การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติ
ตามคำาแนะนำา การปฏิบัติตัว ความพึงพอใจในชีวิต และความสม่ำาเสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสทั้งด้านการกินยาครบทุกมื้อ และด้านการ
กินยาตรงเวลา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ(p < 0.001) และสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

- Randomized control
group design
- กลุ่มตัวอย่าง 16 คน
กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 8 คน

คะแนนพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำาเสมอในกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

- Randomized control
group pretest-posttest
design
- จำานวน 46 คน แบ่ง
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 23 คน

ภายหลังได้รับการเสริมสร้างพลังอำานาจ กลุ่มทดลองมีวินัยในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีมากกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
เสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ(p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
หลังการเสริมสร้างพลังอำานาจพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม
ทดลองต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001)

19

วัตถุประสงค์การวิจัย

- แบบบันทึกการรับ
ประทานยาต้านไวรัส
เอชไอวี
- แบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยง
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การอภิปรายผล
กลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) การให้ความรู้ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์ ชนิดของยาต้านไวรัสเอชไอวี วิธกี ารรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
อาการข้างเคียงของยาต้านไวรัสเอชไอวี ตลอดจนการจัดการกับอาการข้างเคียงของยาต้านไวรัสเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง การเน้นย้ำา
ถึงความสำาคัญของการรับประทานยาอย่างสม่ำาเสมอ ผลดีและผลเสียของการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีสม่ำาเสมอและไม่
สม่าำ เสมอ การดือ้ ยาต้านไวรัส การดูแลสุขภาพตนเองทีส่ อดคล้องขณะรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ผลของการให้ความรูจ้ ะ
ทำาให้ผปู้ ว่ ยเกิดความเข้าใจ ตระหนักและเล็งเห็นความสำาคัญของการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึง่ จะนำาไปสูค่ วามสม่าำ เสมอใน
การรับประทานยาต้านไวรัสของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า การให้ความรูห้ รือ
การสอนอย่างมีแบบแผนมีผลต่อความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (พร
ทิพย์ ลีลาอนัตกุล, 2546; ฐาณิชญาณ์ หาญณรค์, 2553; ประพนธ์ บุญไชย, 2553; Simoni et al., 2003; Simoni et al., 2006)
2) การสนับสนุนทางสังคม ถือว่าเป็นแหล่งเสริมสร้างกำาลังใจสำาหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะในรายที่มีการเปิดเผยสภาพ
ตนเองต่อสมาชิกในครอบครัวจะได้รับความรัก ความเอาใจใส่ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างดี
กำาลังใจจากครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำาลังใจในการดำาเนินชีวิตและการดูแล
ตนเอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยา
ต้านไวรัสเอชไอวี (Atkinson et al., 2008; Ncama et al., 2008) สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ลีลาอนันตกุล (2546)
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนร่วมกับการใช้กลุ่มประคับประคองส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Simoni
et al (2003) และ Simoni et al (2006) ที่ทำาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์งานวิจัยแบบเมตา พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมโดยกลุ่มเพื่อนหรือบุคลากรสุขภาพมีผลต่อความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วย
3) การให้คำาปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่มโดยบุคลากรสุขภาพ ได้แก่ เภสัชกร แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา หรือ
จิตแพทย์ การให้คาำ ปรึกษาผูป้ ว่ ยมีสว่ นสำาคัญมากเริม่ ตัง้ แต่การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนเข้าสูก่ ระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
ขณะทำาการรักษาและการติดตามผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง การให้คาำ ปรึกษาจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดความรูค้ วามเข้าใจและการมีพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสมขณะรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี (Simoni et al., 2003) การให้คำาปรึกษาสามารถให้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
โดยบุคลากรสุขภาพหรือตัวแทนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้การที่โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพทั้งระยะก่อนและขณะรับยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ผู้ป่วยสามารถนำาความรู้ไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้การให้คำาปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ยังถูกกำาหนดให้เป็นมาตรฐานหนึ่งในการ
ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ (สรกิจ ภาคีชีพ และคณะ, 2550) จึงพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ผ่าน
การให้คำาปรึกษามีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ดี (องค์อร ประจันทร์เขต, 2551; ธีระ ฤทธิรอด และ
คณะ, 2554; Simoni et al., 2003; Simoni et al., 2006)
4) การเสริมสร้างแรงเสริมทางบวก ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอำานาจ การส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และการ
ส่งเสริมการจัดการตนเอง การสร้างแรงเสริมทางบวกจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดกำาลังใจในการค้นหาสภาพปัญหา ตระหนักและเข้าใจ
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของตนเอง การลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และการคงไว้ซง่ึ การมีพฤติกรรมทีด่ ี ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์
ทีร่ บั ยาต้านไวรัสเอชไอวีทไ่ี ด้รบั แรงจูงใจอย่างต่อเนือ่ งและรูส้ กึ ว่าตนเองมีพลังอำานาจจะทำาให้เกิดความต่อเนือ่ งในการรับประทานยา
ต้านไวรัสเอชไอวี (องค์อร ประจันทร์เขต, 2551; รัชนีกร ไข่หนิ , 2554) นอกจากนีผ้ ตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ตอ้ งประสบปัญหา
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ทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ เป็นผลทำาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ขาดความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะแห่งตน ทั้งนี้การรับประทานยาต้านไวรัสต้องปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลในการรักษาต้องมีความ
สม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ≥ 95% บุคคลที่มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงจะเป็นแรงขับหรือผลักดันใน
การปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต (Bandura, 1997) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตน จะทำาให้เกิดความเชื่อมันในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอตามมา (ธีระ ฤทธิรอด และคณะ,
2553) สอดคล้องกับการศึกษาของ รวีวรรณ พงศ์พุทธชาด (2547) ที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน พบว่า ผู้ป่วยมีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ (p < 0.05)
สำาหรับการส่งเสริมการจัดการตนเองที่ประกอบด้วยการประเมินปัญหา การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการตนเอง การลงมือ
ปฏิบตั กิ ารจัดการตนเองร่วมกับการเสริมแรงเป็นระยะ จะเป็นตัวกระตุน้ ให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ทร่ี บั ยาต้านไวรัสเอชไอวี
มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี (ฐาณิชญาณ์ หาญณรงค์, 2553; Kanfer, 1991)
5) การติดตามผูป้ ว่ ย ได้แก่ การติดตามทางโทรศัพท์ การเยีย่ มบ้านโดยบุคลากรสุขภาพหรือกลุม่ เพือ่ น การใช้กล่อง
ยาอัตโนมัติ เป็นต้น การติดตามผูป้ ว่ ยทางโทรศัพท์นอกจากจะเป็นการเตือนความทรงจำาของผูป้ ว่ ยแล้วยังทำาให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
ตระหนักและเล็งเห็นความสำาคัญของการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนือ่ งสม่าำ เสมอ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตาม
อาการของผูป้ ว่ ยได้ ผูป้ ว่ ยสามารถขอคำาปรึกษากรณีเกิดผลข้างเคียงขณะรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีเมือ่ อยูท่ บ่ี า้ นจึงพบว่าผู้
ติดเชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์ทม่ี กี ารติดตามทางโทรศัพท์หรือมีการให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์มคี วามสม่ำาเสมอในการรับประทานยา
ต้านไวรัสเอชไอวีเป็นอย่างดี (องค์อร ประจันทร์เขต, 2551; ประพนธ์ บุญไชย, 2553; ธีระ ฤทธิรอด และคณะ, 2553; Simoni
et al., 2003;) การเยีย่ มบ้านโดยบุคลากรสุขภาพหรือกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เป็นวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้สามารถติดตามผูป้ ว่ ยทีร่ บั ยาต้านไวรัส
เอชไอวีได้ นอกจากนีย้ งั สามารถนำาข้อมูลทีไ่ ด้จากการออกเยีย่ มบ้านมาพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการรับประทานยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี ทำาให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับปัญหาในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี บุคลากรสุขภาพหรือแกนนำาผูต้ ดิ เชือ้
สามารถให้ความรู้ ให้คาำ แนะนำาแก่ผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาขณะรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ขณะทำาการเยีย่ มบ้าน แต่การเยีย่ ม
บ้านอาจมีข้อจำากัดสำาหรับโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือโรงพยาบาลที่มีบุคลากรสุขภาพที่ไม่เพียงพอในการออกเยี่ยมบ้านหรือ
ในโรงพยาบาลทีย่ งั ไม่มกี ลุม่ แกนนำาผูต้ ดิ เชือ้ ทีช่ ว่ ยทำาหน้าทีใ่ นการออกเยีย่ มบ้านและสะท้อนข้อมูลการออกเยีย่ มบ้านแก่บคุ ลากร
สุขภาพ จากการศึกษาของ Simoni et al (2003) และ Simoni et al (2006) พบว่า การออกเยีย่ มบ้านโดยบุคลากรสุขภาพ
หรือแกนนำาผู้ติดเชื้อช่วยให้ผ้ตู ิดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่าำ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างเห็นได้ชัด
สำาหรับกล่องยาอัตโนมัตเิ ป็นอุปกรณ์ทผ่ี ปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ กลัวต่อสภาวะของโรคทีต่ นเองเป็น ผูป้ ว่ ยมีแรงจูงใจในการรับประทานยาโดย
ทำาให้ผปู้ ว่ ยมีความสม่าำ เสมอในการรับประทานยาดีขน้ึ (Simoni et al., 2003; Lymio et al., 2011) แต่วธิ กี ารนีอ้ าจมีขอ้ จำากัด
คือ ต้องใช้เทคโนโลยี ค่าใช้จา่ ยสูง และการเปิดขวดไม่ได้หมายความว่าผูป้ ว่ ยต้องรับประทานยาเสมอไป วิธกี ารชนิดนีจ้ งึ ไม่เป็นที่
นิยมในประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นว่า กลยุทธ์ทช่ี ว่ ยส่งเสริมให้เกิดความสม่าำ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
เอชไอวีทง้ั 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การให้ความรูห้ รือการสอนอย่างมีแบบแผน 2) การสนับสนุนทางสังคม 3) การให้คาำ ปรึกษาราย
บุคคลและแบบกลุม่ โดยบุคลากรสุขภาพ 4) การเสริมสร้างแรงเสริมทางบวก และ 5) การติดตามผูป้ ว่ ย บุคลากรสุขภาพสามารถ
นำากลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมเพือ่ ส่งเสริมให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์มคี วามสม่าำ เสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอชไอวีมากทีส่ ดุ เพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การมีชวี ติ ยืนยาว และป้องกันการดือ้ ยาต้านไวรัสเอชไอวีในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
1. กลยุทธ์ที่นำาไปใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านเอชไอวี
ควรมีลักษณะที่ผสมผสานมากกว่า 1 วิธี การนำาไปใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะผู้รับบริการ บุคลากรสุขภาพ
ความพร้อมของหน่วยงาน และบริบทของแต่ละหน่วยงานเป็นสำาคัญ
2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำาเสมอในการรับ
ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ตามมาของความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อยืนยัน
ประสิทธิผลที่แน่ชัด โดยเฉพาะค่า CD4 และปริมาณไวรัสในกระแสเลือด
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