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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอายุ รายได้  

ระดับการศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

กบัความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชือ้เอชไอว ีกลุ่มตัวอย่าง คอื 

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวจี�านวน 110 คนทีไ่ด้รบัการรักษาทีน่ภาคลินกิ ในโรงพยาบาลระดับตติยภมูแิห่ง

หนึ่ง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.2 มีคะแนนความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ

โดยรวมในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

ขัน้การมปีฏสิมัพนัธ์ และข้ันวจิารณญาณในระดับดีมาก ร้อยละ 54.5, 38.2 และ33.6 ตามล�าดับ 

ในขณะที่ร้อยละ 90.1 มีคะแนนความรู้เก่ียวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ในระดับดีมาก  
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**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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มหาวิทยาลัยมหิดล
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แต่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 42.9 ที่มีความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่อง

สม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้านไวรสั แม้ว่าจะมเีพยีงร้อยละ 28.2 ทีม่คีะแนนความรูเ้ท่าทนั

ทางด้านสุขภาพโดยรวมในระดับดีมาก แต่ร้อยละ 90.1 มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วย 

ยาต้านไวรัสในระดับดีมาก เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วย

ยาต้านไวรัสโดยตรงจากเจ้าหน้าทีท่างสขุภาพมากกว่าจากการอ่านเอกสารให้ความรูด้้วยตนเอง

ผลการศกึษาเกีย่วกบัความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีเป็นประโยชน์

ต่อเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริม

ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสที่เหมาะสมกับระดับความรู้เท่าทันทาง

ด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีแต่ละคน 

ค�าส�าคัญ: ความรู ้ เท ่าทันทางด้านสุขภาพ ความรู ้ เกี่ยวกับการรักษาด้วยต้านไวรัส  

  ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยา

Abstract

  A descriptive correlational study was conducted to determine relationships 

between age, income, education and health literacy, as well as knowledge about 

antiretroviral therapy (ART) and medication adherence. A sample of 110 people 

living with HIV was purposively recruited at a NAPHA (National Access to 

Antiretroviral Therapy for People living with HIV/AIDS) Clinic in a selected tertiary 

care hospital in Thailand. Self-report questionnaires were used to collect data. 

Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s correlation.

  It was revealed that 28.2 % had very good overall health literacy. For 

each sub-component of health literacy, 54.5, 38.2, and 33.6 % of the subjects had 

very good scores on functional, communicative, and critical health literacy, 

respectively. While 90.1 % had very good knowledge about ART, only 42.9 % 

reported good medication adherence. It was found that age, income, education, 

health literacy, and knowledge about ART did not have significant relationship 

with medication adherence. Although only 28.2 % had very good overall health 
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literacy, 90.1 % had very good knowledge about ART. This may be because the 

subjects received knowledge about ART directly from health care providers more 

than reading materials on their own. The results regarding health literacy are 

useful for health care providers in guiding the development of health teaching 

methods to enhance medication adherence in accordance with level of health 

literacy of each individual.

Keywords: health literacy,  knowledge about antiretroviral therapy (ART),   

   medication adherence 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

โรคเอดส ์  (Acqu i red Immuno 

Deficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อ 

เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) 

ส�าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 มีรายงาน 

ผู้ตดิเช้ือเอชไอวทีัง้สิน้ จ�านวน 376,690 ราย และ

เสียชีวิตแล้ว จ�านวน 98,721 ราย โดยแนวโน้ม

ของผูต้ดิเช้ือเอชไอวแีละผูท้ีเ่สยีชวีติด้วยโรคเอดส์

มีจ�านวนลดลง เนื่องจากการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรสั ท�าให้ผูต้ดิเชือ้มชีวีติทีย่นืยาว และมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น แต่มีรายงานการดื้อยาต้านไวรัส 

เกิดขึ้น จากการเฝ้าระวังการดื้อยาระหว่างปี 

2546 ถึง 2549 พบว่า มีอัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญจาก ร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 5.2 

(ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข, 2554) การดื้อยาท�าให้เกิดความ 

ยุ่งยากในการใช้ยาต้านไวรัสมากข้ึน เน่ืองจาก 

ไม่สามารถใช้ยาต้านไวรสัในสตูรเดมิได้ สะท้อนให้

เห็นว่ายังคงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการ

พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดย

เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตั้งแต่เมื่อทราบว่า

มีการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ตลอดจนการ

ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

การรบัประทานยาต้านไวรสัอย่างต่อเนือ่ง

สม�่าเสมอ เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให ้การรักษามี

ประสิทธิภาพ (Weidle et al., 2006) ผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีจ�าเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัสได้

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ของยาที่ต้อง 

รับประทานตามแผนการรักษา ซึ่งจะท�าให้

ปริมาณเชื้อไวรัสลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Chesney, 2003; Paterson et al., 2000)  

จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการติดตามประสิทธิผล 

ในการรักษาครอบคลุมท้ังการติดตามอาการและ

อาการแสดงทางคลินกิ ระดับภมูคิุม้กนั โรคติดเชือ้

ฉวยโอกาส และทีส่�าคญัทีส่ดุ คอืการตดิตามความ

ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 

เนื่องจากความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับ

ประทานยาต้านไวรัสมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคญักบัประสทิธภิาพของการรกัษาในระยะยาว 

(DHHS, 2004) ดังน้ัน ควรส่งเสริมผู้ติดเชื้อ 
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เอชไอวีให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก 

ในการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ มีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตาม

แผนการรักษา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจยั

ส�าคัญที่ท�าให้การรักษาโรคเอดส์ไม่ประสบความ

ส�าเรจ็ เกดิจากการขาดความต่อเนือ่งสม�า่เสมอใน

การรบัประทานยาต้านไวรสั (Maher et al.,1999) 

ซึ่ง Ickovics และ Meade (2002) จ�าแนกปัจจัย

ที่สัมพันธ ์กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการ 

รับประทานยาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัย

ด้านผู ้ป่วย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากร และปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปัจจัย

ด้านลกัษณะประชากร (2) ปัจจยัด้านอาการเจบ็ป่วย 

(3) ปัจจัยด้านการรักษา (4) ปัจจัยด้านผู ้ให้ 

การดูแลรักษา และ (5) ปัจจัยด้านสถานบริการ 

ส�าหรับปัจจัยด้านผู้ป่วยในด้านลักษณะ

ประชากร จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่

มีความสัมพันธ ์กับความต ่อเนื่องสม�่าเสมอ 

ในการรับประทานยาต้านไวรัส ได้แก่ อายุ  

(มนิดา บัวสาย, 2551; ทองดี ยนจอหอ, 2548; 

Williams et al., 2006) รายได้ (วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 

และคณะ, 2547; Weiser et al., 2003) และ

ระดับการศึกษา (Tulathong, 2004) มีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบัความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัส แต่อย่างไรก็ตามยังม ี

การศึกษาที่พบว่า อายุ (Diabate et al., 2007) 

รายได้ (Orrell et al., 2003) และระดบัการศกึษา 

(เสาวคนธ์ อ่อนเกตพุล, 2549; Byakika-Tussime 

et al, 2005) ไม่มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่อง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส จึงยัง 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะประชากร

มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการ

รบัประทานยาต้านไวรสัอย่างไร (วนัทนา มณศีรวีงศ์กลู 

และคณะ, 2547; Diabate et al.,2007)

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านผู้ป่วยอื่นๆ เช่น 

ความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพ (Health Literacy) 

ซ่ึงหมายถึง ทักษะการอ่าน การท�าความเข้าใจ 

ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการคดิวเิคราะห์ของบคุคล

ในการท�าความเข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อ 

ส่งเสริมและรักษาสุขภาพ รวมทั้งการตัดสินใจ 

ทางสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม (Nutbeam, 2008) และความรู้เกีย่วกบั

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรัส จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความรู้เท่า

ทันทางด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความ 

ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 

(Gellad et al., 2011) โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี

ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพในระดับต�่าจะไม่

เข้าใจข้อมูลในการรักษา และขาดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ น�าไปสู่การตัดสินใจทางด้าน

สุขภาพที่ไม่เหมาะสม (DHHS, 2000) ท�าให้เกิด

ความไม่ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยา

ต้านไวรัส แต่อีกหลายงานวิจัย พบว่า ความรู ้

เท่าทันทางด้านสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรสั (Navara, 2011) จงึยงัไม่สามารถหาข้อสรปุ

ที่ชัดเจนได ้ส�าหรับประเทศไทย จากการทบทวน

วรรณกรรม พบว่า ยงัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบัความ

รูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพในผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีโดยมี

เพยีงการศึกษาในผูป่้วยทีม่ารับการเจาะชิน้เนือ้ตับ 
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(จารวุรรณ กองแก้ว, 2551) ผูป่้วยมะเรง็ปากมดลกู

ระยะก่อนลุกลาม (ฐิติยา แก้วสมบูรณ์, 2551) 

และผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดตา (กัญญา แซ่โก, 

2552) 

ส�าหรับความรู ้เกี่ยวกับการรักษาด้วย 

ยาต้านไวรัส จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความรู้

เกีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั มคีวามสมัพนัธ์

อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความต่อเนื่อง

สม�่ า เสมอในการรับประทานยาต ้านไวรัส  

(คัธรียา สงแจ้ง, 2552; ทองดี ยนจอหอ, 2548; 

Gellad, 2011) แต่ก็มีการศึกษาที่พบว่า ความรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ไม่มีความ

สัมพันธ ์ กับความต ่อเนื่องสม�่ า เสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัส (Navara, 2011; 

Tulathong, 2004)

จากสถานการณ์ข้างต้น พบว่ามีผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีในประเทศไทยรับประทานยาต้านไวรัส

อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ งสม�่ า เสมอร ้ อยละ  48 -90  

(คัธรียา สงแจ้ง, 2552; เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล, 

2549; ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

อุบลราชธานี, 2549; ทองดี ยนจอหอ, 2548; 

Tulathong, 2004) จะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

ยังมีปัญหาความไม่ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัส ซึ่งจากการทบทวน

วรรณกรรม พบว่า อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 

และ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

เป็นปัจจัยที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ 

ส�าหรับความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพเป็นปัจจัย 

ทีย่งัไม่มกีารศกึษาถงึความสมัพนัธ์กบัความต่อเนือ่ง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ด้วยเหตุผลดัง

กล่าว ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความส�าคัญ และ

ปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีขาดความต่อเนื่อง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส จึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ

สมัพนัธ์กบัความต่อเน่ืองสม�า่เสมอในการรบัประทาน

ยาต้านไวรสัของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีได้แก่ อาย ุรายได้ 

ระดับการศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ 

และความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการ และส่งเสริม 

ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยา 

ต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความรู ้เท่าทันทางด้าน

สขุภาพ ความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั 

และความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยา

ต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ อายุ 

รายได้ ระดับการศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพ และความรู ้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยา 

ต้านไวรัส กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สมมติฐานการวิจัย 

อายุ รายได้ ระดับการศกึษา ความรูเ้ท่าทนั

ทางด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรสั มคีวามสมัพนัธ์กบัความต่อเนือ่ง

สม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้านไวรสัในผูติ้ดเช้ือ

เอชไอวี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ ใช ้กรอบแนวคิดของ 

Ickovics และ Meade (2002) ที่ได้ทบทวน 

ผลงานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความต่อเน่ืองสม�่าเสมอในการรับประทานยาใน

โรคเรื้อรังต่างๆ และสรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ต่อความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยา 

โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัย

ด้านผู้ป่วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้าน

ลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ รายได้ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจาก

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร เช่น ความรู้เท่าทัน

ทางด้านสขุภาพ ความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาด้วยยา

ต้านไวรัส การสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น (2) 

ปัจจัยด้านอาการเจบ็ป่วย เช่น ระยะเวลาของการ

เจ็บป่วย อาการเจ็บป่วย เป็นต้น (3) ปัจจัยด้าน

การรกัษา เช่น สตูรยา จ�านวนมือ้ยา จ�านวนเมด็ยา 

อาการข้างเคียงของยา เป็นต้น (4) ปัจจัยด้าน 

ผู้ให้การดูแลรักษา เช่น สัมพันธภาพกับผู้ให้การ

ดูแลรักษา ความเชื่อถือและความไว้วางใจผู้ให้ 

การดูแลรักษา การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

ความรู้สึกภายหลังได้รับค�าแนะน�าจากผู้ให้การ

ดแูลรกัษา เป็นต้น และ(5) ปัจจยัด้านสถานบรกิาร 

เช่น การบรกิารให้ค�าปรกึษา ความสะดวกรวดเรว็

ในการบริการ ระยะทางและการเดินทาง เป็นต้น

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะ

ตัวแปรคัดสรรที่เป็นปัจจัยด้านผู้ป่วยที่มีความ

ส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วย อายุ รายได้ ระดับการ

ศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ และความรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เน่ืองจาก 

การศึกษาปัจจัยด้านอาการเจ็บป่วย ปัจจัยด้าน

การรักษา ปัจจัยด้านผู้ให้การดูแลรักษา และ

ปัจจัยด้านสถานบริการ มีผลการวิจัยที่มีความ

สอดคล้องกัน แต่ส�าหรับปัจจัยด้านผู้ป่วยนี้ แม้ว่า

จะมีการศึกษาวิจัยจ�านวนมาก แต่ผลการวิจัยยัง

ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ส�าหรับความรู้

เท่าทนัทางด้านสขุภาพ ในประเทศไทยยงัไม่มกีาร

ศึกษาความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพในผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะท�าการศึกษาปัจจัย 

ดังกล่าว

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นวิจัยเชิงพรรณนา  

แบบหาความสัมพันธ์ โดยประชากรอ้างอิง คือ  

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชือ้เอชไอวจี�านวน 110 คน

ที่ได้รับการรักษาที่นภาคลินิก ในโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง เก็บข้อมูลระหว่างเดือน

พฤศจกิายน ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.2555 คดัเลอืกกลุม่

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ มีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า

ตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสัมา

แล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน สามารถเข้าใจภาษาไทย

ได้ดี มสีติสัมปชญัญะดี สามารถพูดคยุ และส่ือสาร

ได้ปกติ หากมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จะประเมินด้วย

แบบทดสอบสมรรถภาพสมอง (ชวลี แย้มวงษ์, 

2538) ก่อน โดยจะต้องมผีลการประเมนิในระดับ 

8 คะแนนขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน

บุคคลและสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมลูส่วนบคุคล 

ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยและการรักษา และข้อมูล

ด้านยาที่ใช้รักษา 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้เท่าทัน

ทางด้านสุขภาพ วัดโดยใช้แบบประเมินของ 

Ishikawa และคณะ(2008) ในการวิจัยครั้งนี้มี

การน�าเครือ่งมอืฉบบัภาษาไทย ซึง่ผ่านกระบวนการ

แปลโดยใช้ Back Translation โดยวันทนา มณี

ศรีวงศ์กูลและคณะ (2556) และน�าไปใช้กับ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 40 คน ได้ค่า Cronbach’s 

alpha coefficient โดยรวมเท่ากับ .87 (จ�าแนก

ตามรายด้านขั้นพื้นฐาน ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์และ

ขั้นวิจารณญาณ เท่ากับ .79, .84 และ .86 ตาม

ล�าดับ) แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจ�านวน 

14 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 0-42 คะแนน กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคะแนนสูงกว่า หมายถึง มีความรู้ 

เท่าทันทางด้านสุขภาพมากกว่า 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส วัดโดยใช้แบบ

ประเมินของ วันทนา มณีศรีวงศ์กูลและคณะ 

(2546) ในการวิจัยครั้งนี้มีการน�าเครื่องมือไปใช้

กับผู ้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 40 คน ได้ค่า KR-20 เท่ากบั 

.86 แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจ�านวน  

12 ข้อ โดยมีคะแนนระหว่าง 0-12 คะแนน  

กลุม่ตวัอย่างทีม่คีะแนนสงูกว่า หมายถงึ มคีวามรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมากกว่า 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มแบบสอบถามปลายเปิด 

จ�านวน 2 ข้อ แต่จะไม่น�ามาค�านวณคะแนนรวม

กับข้อค�าถามปลายปิดที่ได้จากแบบประเมิน 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ส�าหรบัส่วนที ่2 และ 3 แบ่งระดบัคะแนน

ออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ( ≥ ร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม) ดี ( < ร้อยละ80 และ ≥ ร้อยละ70) 

พอใช้ (< ร้อยละ70 และ ≥ ร้อยละ60) และไม่ดี 

(< ร้อยละ 60) 

ส่วนที่ 4 แบบประเมินความต่อเน่ือง

สม�่าเสมอในการรับประทานยา วัดโดยใช้แบบ

ประเมินของวันทนา มณีศรีวงศ์กูลและคณะ 

(2547) ซึ่งเป็นแบบมาตรวัดด้วยสายตา (Visual 

Analog Scale)ซึ่งมีการใช้ประเมินความต่อเนื่อง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส และ 

พบความสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติริะหว่าง

ความต ่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทาน 

ยาต้านไวรัสกับปริมาณเชื้อไวรัสในระดับต�่า 

(Maneesriwongul, 2006; Giordano et al., 

2004; Oyugi et al., 2004) แบบประเมินนี้มี

คะแนนตั้งแต่ 0-100 คะแนน โดย 0 คะแนน 

หมายถึง ไม่ได้รับประทานยาเลย 100 คะแนน 

หมายถึง รับประทานยาครบทุกเม็ด ทุกมื้อ  

ตรงเวลา โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน สูงกว่า 

หมายถึง มีความต ่อเนื่องสม�่าเสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัสมากกว่า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

วิจัยการประเมินความต้องการการดูแลของ 

ผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั 
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(วันทนา มณศีรวีงศ์กลู, 2556) ซึง่ได้รบัการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการจรยิธรรมในคน คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัย

แนะน�าตวั ชีแ้จงวตัถุประสงค์ อธบิายรายละเอยีด 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย และขอความร่วมมือ

ในการท�าวิจัยจากผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คัดเข้าจ�านวน 123 คน ซึ่งในจ�านวนนี้มีผู้ติดเชื้อ

เอชไอวจี�านวน 13 คน ปฏเิสธทีจ่ะเข้าร่วมการวจิยั

เนื่องจาก ไม่มีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลและ 

ไม่มีเวลาในการตอบแบบสอบถาม จึงมีกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน 110 คน 

เม่ือผูป่้วยตดัสนิใจเข้าร่วมการวจิยั จงึมกีารลงนาม

ในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมวิจัย การเก็บ

ข้อมูลท�าในพื้นท่ีที่มีความเป็นส่วนตัว ใช้เวลา

คนละประมาณ 30-45 นาที ระหว่างการเก็บ

ข้อมูลนั้นผู้วิจัยให้เกียรติผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถ 

ขอถอนตัวจากการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา โดย

ไม่มีผลต่อการบริการที่ได้รับ มีการเก็บข้อมูล 

ที่ได้เป็นความลับ และเผยแพร่ผลการวิจัยใน 

ภาพรวม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลอายุ รายได้ ระดับการ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

ความรู้เท่าทันทางด้านทางสุขภาพ และความ 

ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 

โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา

ตามวัตถุประสงค์โดยใช้สถิติค ่าสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Sperman’s Product 

moment correlation coefficients)

ผลการวิจัย

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศชาย และเพศหญงิ จ�านวนเท่ากนั ร้อยละ 

41.8 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 51.8  

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.2 

ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 46.4 มีสถานภาพ

สมรส ร้อยละ 49.0 มีรายได้ 5,000-10,000 บาท

ต่อเดือน กลุ ่มตัวอย่างสามารถเบิกค่ารักษา

พยาบาลได้ทุกคน โดยร้อยละ 81.8 ใช้สิทธิ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ข ้อมูลการเจ็บป ่วยและการรักษา  

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 51.8 ทราบว่าตนเอง 

ติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะเวลานานมากกว่า 60 

เดือน และร้อยละ 56.4 รักษาด้วยยาต้านไวรัส

เป็นระยะเวลานานมากกว่า 36 เดือน ร้อยละ 

43.6 มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ได้แก่ วัณโรค  

(ร้อยละ 24.5) ปอดอักเสบ (ร้อยละ 19.1) และ

เชื้อราขึ้นสมอง (ร้อยละ 5.5) ตามล�าดับ 

ข้อมลูด้านยาทีใ่ช้รกัษา ผูต้ดิเชือ้เอชไอวี

ร ้อยละ 87.3 ต้องรับประทานยาต้านไวรัส  

2-5 เม็ดต่อวัน ร้อยละ 30.9 ได้รับการรักษาด้วย

ยาต้านไวรัสสูตร GPO-VIR30 ซึ่งเป็นยารวมเม็ด 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีอาการไม่พึงประสงค์จากการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัส คือ ผื่นแดงตามร่างกาย 

(ร้อยละ 40.9) ชาปลายมือปลายเท้า (ร้อยละ 

28.2) และแก้มตอบ/สะโพกลีบ (ร้อยละ 28.2)

ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เท่าทันทางด้าน

สขุภาพโดยรวม ต้ังแต่ 7-42 คะแนน มีกลุม่ตัวอย่าง

เพียงร้อยละ 28.2 ที่มีความรู้เท่าทันทางด้าน

สขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดับดีมาก โดยกลุม่ตัวอย่าง



219Kuakarun Journal of Nursing Vol.21 No.2 July - December 2014 219

ร้อยละ 21.8 และ 23.6 มีความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และพอใช้ ตาม

ล�าดบั แต่ยงัมกีลุม่ตวัอย่างร้อยละ 26.4 ทีม่คีวาม

รู้เท่าทันทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อย

ละ 54.5 และร้อยละ 38.2 ที่มีความรู้เท่าทันทาง

ด้านสขุภาพขัน้พืน้ฐานและขัน้การมปีฏสิมัพนัธ์อยู่

ในระดับดีมาก ตามล�าดับ แต่ยงัมอีกีร้อยละ 53.6 

ท่ีมคีวามรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพข้ันวจิารณญาณ

อยู่ในระดับไม่ดี

ตารางที่ 1   ระดับความรู ้ เท ่าทันทางด้านสุขภาพของผู ้ติดเชื้อเอชไอวี จ�าแนกตามรายด้าน 

และโดยรวม (n=110)

ความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพ

คะแนนท่ี

เป็นไปได้

คะแนนจริง Mean SD. การแปลผล (%)

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ดี

ข้ันพ้ืนฐาน 0-15 0-15 11.3 3.5 54.5 12.7 13.6 19.2

ข้ันการมีปฏิสัมพันธ์ 0-15 5-15 10.6 2.7 38.2 12.7 23.6 25.5

ข้ันวิจารณญาณ 0-12 0-12 7.1 3.5 33.6 2.7 11.0 53.6

โดยรวม 0-42 7-42 28.9 7.5 28.2 21.8 23.6 26.4

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัส ตั้งแต่ 1-12 คะแนน ร้อย

ละ 90.1 มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วย

ยาต้านไวรัสอยู่ในระดับดีมาก 

ความต ่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับ

ประทานยาต้านไวรัส กลุ่มตัวอย่างมีความต่อ

เนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส

ตั้งแต่ร้อยละ 65-100 ร้อยละ 42.9 มีความต่อ

เนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส

อย่างน้อยร้อยละ 95

ความสมัพนัธ์ของอาย ุรายได้ ระดบัการ

ศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านทางสุขภาพ และ

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กับ

ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยา

ต้านไวรัส พบว่า อายุ (r = .023, p =.815)  

รายได้ (r = -.101, p = .293) ระดับการศึกษา  

(r = -.043, p = .655) ความรู้เท่าทันทางด้าน

สขุภาพ (r = .056, p = .562) และความรูเ้กีย่วกบั 

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (r = -.038, p = .696) 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอ 

ในการรับประทานยาต้านไวรัส
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านทางสุขภาพ และ 

  ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทาน 

  ยาต้านไวรัส (n=110)

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6

1. อาย ุ(ปี)

2. รายได้ (บาท/เดอืน)

3. ระดบัการศกึษา (จ�านวนปี)

4. ความรู้เท่าทนัทางด้านสขุภาพ 

5. ความรู ้ เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

6. ความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน  

 ไวรัส

1

-.002

-.349**

-.177

-.065

.023

1

.242*

.118

.261**

-.101

1

.308**

.225**

-.043

1

.296**

.056

1

-.038 1

หมายเหต:ุ *p<.05, **p<.01

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมการศกึษาครัง้นี ้คอื

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

จ�านวนทัง้หมด 110 คน เป็นเพศชายและเพศหญงิ

อย่างละร้อยละ 50ร้อยละ41.8 มีอายุ 30-39 ปี 

ส ่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  

(ร้อยละ 51.8) มอีาชพีรบัจ้าง (ร้อยละ 38.2) และ

มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน 

(ร้อยละ 49.0) สอดคล้องกับรายงานของผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย โดย

ส�านักระบาดวิทยา (กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข, 2554) ท่ีพบว่าผู ้ติดเชื้อเอชไอวี 

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างาน ครึ่งหนึ่งมีระดับการ

ศกึษาในชัน้ประถมศกึษา สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ เสาวคนธ์ อ่อนเกตพุล (2549) และสริลิกัษณ์ 

นานาวิชิต (2552) ที่พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่

ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน โดย

ประมาณหนึง่ในสามประกอบอาชพีรบัจ้าง จะเหน็

ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะ

ส่วนบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ส่วนใหญ่ของประเทศ

กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 51.8 ทราบว่าตนเอง

ติดเชื้อเอชไอวีเป็นระยะเวลานานมากกว่า 60 

เดอืน และร้อยละ 56.4 มรีะยะเวลาการรกัษาด้วย

ยาต้านไวรัสนานมากกว่า 36 เดือน ซึ่งจากการ

ศึกษาของทองดี ยนจอหอ (2548) พบว่า ระยะ

เวลาที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสนานกว่า 3 เดือน 

ท�าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถปรับเปล่ียนการรับ

ประทานยาต้านไวรัสให้เหมาะสมกับการด�าเนิน

ชีวิตได้ กลุ่มตัวอย่างมีอาการไม่พึงประสงค์จาก

การรับประทานยาต้านไวรัส เช่น ร้อยละ 40.9  

มีอาการผื่นแดงตามร่างกาย ร ้อยละ 28.2  

ชาปลายมอืปลายเท้า และร้อยละ 28.2 แก้มตอบ/

สะโพกลบี ซ่ึงคล้ายคลงึกบัการศกึษาของ เสาวคนธ์ 

อ่อนเกตพุล (2549) การมอีาการไม่พงึประสงค์จาก

การใช้ยาเป็นระยะเวลานานนี้ อาจส่งผลให้ขาด



221Kuakarun Journal of Nursing Vol.21 No.2 July - December 2014 221

ความต่อเน่ืองสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรสัได้ (Chesney, 2003) กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

ต้องรบัประทานยาต้านไวรสัจ�านวน 2-5 เมด็ต่อวนั 

โดยหนึ่งในสามของผู ้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการ

รกัษาด้วยยาต้านไวรสัสตูร GPO-VIR30 สอดคล้อง

กับการศึกษาของ เสาวคนธ์ อ่อนเกตุพล (2549) 

และสิริลักษณ์ นานาวิชิต (2552) จะเห็นได้ว่า 

ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา และข้อมูลด้าน

ยาที่ใช้รักษามีความคล้ายคลึงกับการศึกษาอื่นใน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมา แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมี

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลานาน 

ท�าให้สามารถปรับตัวในการรับประทานยาให้

สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการ

ได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสัสตูร GPO-VIR30 

ซึ่งรวมยา 3 ชนิดในเม็ดเดียวกัน ซึ่งท�าให้เกิด 

ความสะดวกในการรับประทานยาต้านไวรัสเพิ่ม

มากขึ้น แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ท�าให้เกิดความไม่ต่อ

เนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสได้ 

เช ่น การมีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับ

ประทานยาต้านไวรัส

ระดับความรู ้เท่าทันทางด้านสุขภาพ  

โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่มี

คะแนนความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพโดยรวมอยู่

ในระดับดีมาก แต่ก็ยังมีอีกประมาณหนึ่งในสี่ที่มี

ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างรวม

กันสองในสามท่ีมีความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ

ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมากและดี แต่ยังมีกลุ่ม

ตัวอย่างอีกหนึ่งในสามที่มีความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพอยู่ในระดับพอใช้และไม่ดี ในด้านความรู้

เท่าทนัทางด้านสขุภาพขัน้การมปีฏสิมัพนัธ์ พบว่า 

มีกลุ่มตัวอย่างรวมกันเพียงครึ่งหนึ่งที่มีความรู ้

เท่าทันทางด้านสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับดีมากและดี แต่ที่เหลือมีความรู้เท่าทันทาง

ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้และไม่ดี และด้าน

ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ  

พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างรวมกันเพียงหนึ่งในสามมี

ความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพขัน้วจิารณญาณอยู่

ในระดับดีมากและดี แต่มีกลุ่มตัวอย่างอีกสองใน

สามมีความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับ

พอใช้และไม่ดี จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มทีกัษะในการอ่าน และมคีวามเข้าใจในข้อมลูทาง

ด้านสขุภาพ แต่ประมาณครึง่หนึง่ยงัมคีวามจ�ากดั

ในทักษะทางสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

และส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

และไม่สามารถน�าความรู้ทีม่มีาประยกุต์ใช้ในการ

ดูแลตนเอง เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ี

เหมาะสมได้ 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยา

ต้านไวรัส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ในระดับดี

มาก แต่เมื่อพิจารณาการตอบค�าถามปลายเปิด

ตามความคิดเห็น พบว่า ยังมีกลุ ่มตัวอย่าง

ประมาณสองในสามที่มีความรู้/ความเข้าใจที่ไม่

ถูกต้องเกี่ยวกับ CD4 และความสัมพันธ์ระหว่าง 

CD4 กับปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี ในเลือด  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่าแม้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเพียงครึ่งหนึ่งมีความรู้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพในระดับดีและดีมาก แต่กลับพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการรักษา
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ด้วยยาต้านไวรัสในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นผล

มาจากการที่ เจ ้าหน้าที่ ท่ีให ้บริการในคลินิก  

ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ และพยาบาลได้ให้ความ

รู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แก่ผู้ติดเชื้อ

เอชไอวทีกุรายก่อนทีจ่ะรบัการรกัษา และประเมนิ

ความต่อเน่ืองสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรัส ตลอดจนมีการให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกับ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะราย ทุกครั้งที่มาตรวจตาม

นัด ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างอาจมี

ความสามารถในการจดจ�าความรู้เกี่ยวกับการ

รกัษาด้วยยาต้านไวรสัมากกว่าการท�าความเข้าใจ

และน�าความรู้มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง

จากการประเมินความต่อเนื่องสม�่าเสมอ

ในการรบัประทานยาต้านไวรสั พบว่ากลุม่ตวัอย่าง

ประมาณสองในห้า (ร้อยละ 42.9) มคีวามต่อเนือ่ง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสร้อยละ 

95-100 แม้ว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างเพียงสองในห้า

เท่านั้นที่มีความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับ

ประทานยาต้านไวรัสดีมาก แต่ก็พบว่ายังมีกลุ่ม

ตัวอย่างอีกประมาณหนึ่งในสามมีความต่อเนื่อง

สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสร้อยละ 

80-94 จะเหน็ได้ว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ในภาพ

รวมมีความสนใจในการรับประทานยาต้านไวรัส 

แต่อาจมปัีจจยัอืน่ๆทีเ่ป็นอปุสรรคท�าให้ไม่สามารถ

รบัประทานยาต้านไวรสัอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอได้

อย่างเคร่งครัด 

การที่กลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณสองใน

ห้ามีความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทาน 

ยาต้านไวรัส อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 

ครึ่งหนึ่งมีระยะเวลาการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการรับประทานยาต้านไวรัส และท�าให้ขาด

ความต่อเนือ่งสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรัสได้ (สัญชัย ชาสมบัติ และคณะ, 2547)

ความสมัพนัธ์ของอาย ุรายได้ ระดบัการ

ศึกษา ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ และ 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กับ

ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทาน 

ยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอว ีพบว่า 

อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่อง

สม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้านไวรสั สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Diabate และคณะ (2007) 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างาน 

ท�าให้เกิดความตั้งใจในการรับประทานยาต้าน

ไวรัสอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพ 

แข็งแรง และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในคลินิกจะให้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการรักษาด้วยยาต้านไวรัสก่อน

การเข้ารับการรักษา ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

รายได ้ ไม ่มีความสัมพันธ ์กับความ 

ต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Tulathong (2004) 

เนื่องจากกลุ ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช ้สิทธ ิ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท�าให้มีความ

สามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นได้

อย ่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขที่มีการสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยไม่

ต้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาล แม้ว่าจะมรีายได้น้อยก็

สามารถมารับการรักษาและรับยาต้านไวรัสได้

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 
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ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความต่อเน่ืองสม�า่เสมอในการรบัประทานยาต้าน

ไวรัส สอดคล้องกับการศึกษาของ Byakika-

Tussime et al. (2005) จะเห็นได้ว่าไม่ว่า 

ผู ้ ติด เชื้ อ เอชไอวีจะจบการศึกษาระดับใด  

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในคลินิกจะมีการสอน/ 

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

และการรับประทานยาตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

และประเมินผู้ติดเชื้อเอชไอวีก่อนได้รับการรักษา

ในทุกราย ดังนั้น หากมีปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สามารถปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บรกิารในคลนิกิได้

ความรู ้เท่าทันทางด้านสุขภาพ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการ 

รับประทานยาต้านไวรัส สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Navarra (2011) เน่ืองจาก กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

โดยวิธีการรับฟังการสอนจากเจ้าหน้าที่ที่ให้

บริการในคลินิกโดยตรง โดยกลุ่มตัวอย่างจะเชื่อ

และพจิารณาแล้วว่าข้อมลูทีไ่ด้รบันัน้มคีวามถกูต้อง 

น่าเชื่อถือ และน�าไปปฏิบัติ จึงไม่เห็นความส�าคัญ

หรือคิดว่าไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องหาข้อมูล 

สุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม จึงมีเพียงส่วนน้อยที่มีการ

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านเอกสาร 

แผ่นพบั หรอืแหล่งความรูใ้นอนิเตอร์เนต็ นอกจาก

นัน้ ผูต้ดิเชือ้เอชไอวยีงัมข้ีอจ�ากดัในการพดูคยุกับ

บคุคลอืน่เพือ่แลกเปลีย่นความรูห้รอืประสบการณ์

การดูแลตนเอง เนื่องจากมีการรับรู้ตราบาป 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรสั ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

ในการรับประทานยาต้านไวรัส สอดคล้องกับการ

ศึกษา Navara (2011) และ Tulathong (2004) 

เนื่องจาก ก่อนการได้รับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส กลุ ่มตัวอย่างทุกรายได้รับความรู ้ และ 

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั และ

มากกว่าครึ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีเป็น

ระยะเวลานานมากกว่า 60 เดือน การได้รับการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นระยะเวลานานมากกว่า 

36 เดือน ท�าให้ผู้ติดเชือ้เกดิการเรียนรู้เกีย่วกบัการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัส (ทองดี ยนจอหอ, 2548)

จากผลการวิจัยคร้ังนี้  กลุ ่มตัวอย่าง

ประมาณหนึง่ในสีม่คีะแนนความรูเ้ท่าทนัทางด้าน

สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ก็ยังมีอีก

ประมาณหน่ึงในส่ีท่ีมีความรู ้เท่าทันทางด้าน

สุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี เมื่อพิจารณารายด้าน  

พบว่า มกีลุม่ตวัอย่างประมาณครึง่หนึง่ทีม่คีวามรู้

เท่าทนัทางด้านสุขภาพข้ันพืน้ฐานอยู่ในระดับดีมาก 

แต่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงประมาณหนึ่งในสามท่ีมี

ความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพขัน้การมปีฏสิมัพนัธ์

อยูใ่นระดบัดมีาก และมกีลุม่ตวัอย่างมากกว่าครึง่

หนึ่ งที่มีความรู ้ เท ่าทันทางด ้านสุขภาพขั้น

วจิารณญาณอยูใ่นระดับไม่ดี จงึเป็นทีน่่าสงัเกตว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐานในการรับรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่ยัง

ขาดทกัษะ ในการวเิคราะห์พจิารณาความเหมาะสม 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ และไม่มีการน�า

ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลตนเอง แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับจากการ

แนะน�าโดยตรงจากเจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บรกิารในคลนิกิ 

จึงมคีวามรู้เกีย่วกบัการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดย

รวมอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นความรู้เท่าทันทาง

ด้านสขุภาพจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความต่อเนือ่ง
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สม�่าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสได้

นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มี

ความต้องการทีจ่ะได้รบัข้อมลูความรูโ้ดยตรงจาก

เจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บรกิารในคลนิกิ มากกว่าการสบืค้น

ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ต้องอ่านเองหรือ

ท�าการค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น เอกสาร แผ่นพับ 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความส�าคัญเป็น

อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในคลินิก จะต้องมี

ความตระหนกัในการให้ความรูเ้กีย่วกบัการรกัษา

ด้วยยาต้านไวรัส และพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่

เหมาะสมกับระดบัความรูเ้ท่าทนัทางด้านสขุภาพ

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีแต่ละราย 

นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ ในขณะที่มีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบัความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาด้วย

ยาต้านไวรัส และความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ผู ้ติดเช้ือเอชไอวีที่มีอายุมาก และมีระดับการ

ศึกษาน้อย อาจมีความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ 

และความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสใน

ระดับที่ต�่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรมีการส่งเสริม

ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยว

กับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยใช้รูปแบบและ

วธิกีารทีเ่หมาะสมกบัผูต้ดิเช้ือเอชไอวีในแต่ละราย 

โดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้สูงอายุและ 

มีระดับการศึกษาน้อย เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ถูกต้องและสามารถ

รบัประทานยาต้านไวรสัได้อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ 

และส ่งผลให ้การรักษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1) พยาบาลควรพัฒนาแนวทางในการส่ง

เสริมความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพ และความรู้

เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยพัฒนา 

รูปแบบ และวิธีการในการให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

การรกัษาด้วยยาต้านไวรสัทีเ่หมาะสมกบัผูต้ดิเชือ้

เอชไอวีในแต่ละราย

2) ควรมีการประเมินความรู้เท่าทันทาง

ด้านสขุภาพ ความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาด้วยยาต้าน

ไวรัส ความต่อเนื่องสม�่าเสมอในการรับประทาน

ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เนื่องจากมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆและเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

พจิารณาเลอืกใช้รปูแบบการให้ความรูท้ีเ่หมาะสม

3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เจาะลึก

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต่อเนื่อง

สม�่าเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัส โดย

เฉพาะปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการรับประทาน 

ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาในการ 

รับประทานยาต้านไวรัส
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