คณะผูจัดทํา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

กลุ ม งานระบาดวิ ท ยาโรคเอดส วั ณ โรค และโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ สํา นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

โอกาสที่ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐาน การดําเนินงานเฝาระวัง
การติดเชื้อเอชไอวี และเอดส ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเปนประจํา
ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานในระดับจังหวัดเพิ่มความเขมแข็งและ
ประสิทธิภาพของระบบเฝาระวังเพื่อใหเครือขายการเฝาระวังไดมีโอกาส แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ อีกทั้งการที่ไดมีโอกาส นําผลการเฝาระวังไปใชในการวางแผนระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศ ป 2551 นี้ ไดจัดใหมีการนําผลงานที่ไดใชขอมูลที่รวบรวมจากงานประจํา ที่เปนปญหาในแต
ละพื้นที่มานําเสนอ เผยแพร เพื่อไดนําไปประยุกตใชไดอยางแตกตาง และเหมาะสมกับสภาพปญหาที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ที่ตองติดตามใหทัน คาดวาเมื่อมีโอกาสในครั้งหนา ก็ขอเชิญชวนทุกทานที่ปฏิบัติงานประจํา
ไดนําสิ่งที่รวบรวมไวมาผลิตเปนผลงานวิชาการ เพื่อขยายผลในเวทีวิชาการนี้ และเพื่อเปนประโยชนตอไป

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพั ฒ นาระบบและมาตรฐานการดํา เนิ น งานเฝ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี แ ละเอดส

« คํานํา »

« สารบัญ »
1

ดาราวรรณ นันทะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมปง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2-1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชือ้ เอ็ชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 และนักเรียน
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2550

6

สังคม ศุภรัตนกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
3-1 ปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2550

9

เกรียงไกร ยอดเรือน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
4-1 พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอํานาจเจริญ

10

ประภาวดี บรรดาศักดิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
5-1 การศึกษาอัตราการถายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี จากแมสูลูกจังหวัดระยอง โดยการทบทวนบัตร
บันทึกประวัติ
ป 2545-2548

15

วัชรีย เทพณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
6-1 ความครบถวนของการรายงานการตายของผูป วยในระบบเฝาระวังโรคเอดส

17

เกษรา คนหาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
7-1 ผลการเฝาระวังเด็กทีค่ ลอดจากแมที่ติดเชือ้ เอ็ชไอวีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2547-2550

18

ฐาปนีย การิกาญจน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1-2 การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผลการรักษาดวยคาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดซีดโี ฟร
(CD4) เทียบกับคาปริมาณเชือ้ เอ็ชไอวี(Viral load) ในการติดตามเพิ่มการรักษาผูติดเชือ้
และผูปวยเอดสในคลินิกประสิทธิภาพยาตานไวรัสเอดสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

20

นภดล เสรีรัตน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ
2-2 บทเรียนเพือ่ การเฝาระวังผลลัพธการดําเนินงานคลินิกเอดส และผูติดเชือ้ เอ็ชไอวี

23

วิโรจน วิโรจนวัธน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
3-2 รายงานผลการศึกษาการใชยาตานไวรัสเอดสเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสป
2545-2550
วิมาลัย ทินนะภา โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ

26

กลุ ม งานระบาดวิ ท ยาโรคเอดส วั ณ โรค และโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ สํา นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

1-1 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตําบลนาแกว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

หนา

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพั ฒ นาระบบและมาตรฐานการดํา เนิ น งานเฝ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี แ ละเอดส

เรื่อง

« สารบัญ (ตอ) »
28

ดวงพร ถิ่นถา โรงพยาบาลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
5-2 การศึกษาผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเอดสตามตัวชี้วัดโรงพยาบาลพราว

30

ปราโมทย อุนเรือน โรงพยาบาลพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
6-2 การศึกษานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนอําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

31

สักรินทร ไกรษร ศูนยแพทยชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
P-1 รายงานผลการศึกษาผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอนจากการใชยาตานไวรัสเอดส
กลุม NRTIs และกลุม NNRTIs

39

วิมาลัย ทินนะภา โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ
P-2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี
สุชาดา อายุมั่น โรงพยาบาลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

41

กลุ ม งานระบาดวิ ท ยาโรคเอดส วั ณ โรค และโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ สํา นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข

4-2 โครงการสงเสริมการเขาถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีแบบเชิงรุกใน
ตําบลพันดอนและตําบลผาสุกในป 2550

หนา

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการพั ฒ นาระบบและมาตรฐานการดํา เนิ น งานเฝ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี แ ละเอดส

เรื่อง

พิธีเปด
อธิบดีกรมควบคุมโรค
กลาวรายงาน
ผูอํานวยการสํานัก
ระบาดวิทยา

09.00 – 09.30
มอบ
ประกาศนียบัตร
แกผูผานการ
อบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูจัดการระบบเฝา
ระวังปญหาเอดส
โดย ประธานใน
พิธีเปดการประชุม

09.30 – 10.00

28 มี.ค. 51 การดําเนินงานดานการปองกันและการดูแลรักษา ผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อเอ็ชไอวี
น.พ. วิทยา เพชรดาชัย ร.พ.พระจอมเกลาฯ เพชรบุรี
น.พ. ทวีทรัพย ศิระประภาศิริ UNFPA

หอง 2 ทบทวนการดําเนินงานการเฝาระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูใชสารเสพติด
นางอรพรรณ แสงวรรณลอย
นางสิวลี เกษมศิลป

น.ส.ศรินยา พงศพันธ
นายสมบูรณ หนูไข
น.ส.เพทาย อุนผล

08.30 – 10.00
27 มี.ค. 51 หอง 1 แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี

26 มี.ค. 51 ลงทะเบียน

08.00 – 08.30

สรุปการประชุมและ
ปดการประชุม

หอง 2 การบริหารจัดการ
และ ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนิน การเฝาระวังฯ กลุม
ผูใชสารเสพติด

น.ส. กีรติกานต กลัดสวัสดิ์

10.30 – 12.00
หอง 1 แนวทางการ
ดําเนินงานการเฝาระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธกับ
การติดเชื้อเอ็ชไอวี

น.พ. ธนรักษ ผลิพัฒน

สรุปผลการดําเนินงานเฝา
ระวังและสถานการณ
ปญหาเอดสของประเทศ
ไทย

10.30 – 12.00

12.00
-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน เดือน ป

หอง 1 สรุปผลการเฝาระวังพฤติกรรมใน
กลุม ชายรักชาย
ผูใชสารเสพติด หญิงขายบริการ
โดย น.ส. กีรติกานต กลัดสวัสดิ์
นาย บุญธรรม ดีดวง
นาง นิรมล ปญสุวรรณ
หอง 2 การเฝาระวังเอดส /วัณโรค
นางอรพรรณ แสงวรรณลอย
น.ส.พวงทิพย รัตนะรัต
13.00-14.30
หอง 1 นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ดานการใชประโยชนจากขอมูลการเฝา
ระวัง 4 เรื่อง
ผูดําเนินการอภิปราย
น.พ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
พ.ญ. นฤมล สวรรคปญญาเลิศ
หอง 2 นําเสนอผลงานทางวิชาการดาน
ผลการรักษาดวยยาตานไวรัส 3 เรื่อง
ผูดําเนินการอภิปราย
น.พ.อนุพงศ ชิตวรากร
น.พ. โอภาส การยกวินพงศ
ผศ.พญ.พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร

13.00-14.30

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีและเอดส
ระหวางวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม ฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนบีช ชะอํา

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

15.00-16.30
หอง 1 นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝา
ระวัง 3 เรื่อง
ผูดําเนินการอภิปราย
น.พ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
พ.ญ. นฤมล สวรรคปญญาเลิศ
หอง 2 นําเสนอผลงานทางวิชาการดาน
ผลการดําเนินการใหบริการ ฯ 3 เรื่อง
ผูดําเนินการอภิปราย
น.พ.อนุพงศ ชิตวรากร
น.พ. โอภาส การยกวินพงศ
ผศ.พญ.พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร

หอง 1 สรุปผลการเฝาระวังพฤติกรรมฯ
ในกลุมนักเรียน ทหารกองประจําการ
พนักงานชายหญิง โดย ไพโรจน
จันทรมณี บุญทิน จิตตสะบาย
ฐาปนีย การิกาญจน
หอง 2 การเฝาระวังโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ นางนิรมล ปญสุวรรณ
นาย สหภาพ พูลเกษร

15.00-16.30

หองที่ 1
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ผูดําเนินการอภิปราย
นายแพทยสมบัติ แทนประเสริฐสุข ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก
แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ กรมการแพทย
นําเสนอผลงานทางวิชาการดานการใชประโยชนจากขอมูลการเฝาระวัง
13.00. – 13.20 น.
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ดาราวรรณ นันทะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมปง อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
13.20 – 13.40 น.
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
และนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2
จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2550
นายสังคม ศุภรัตนกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
13.40 – 14.00 น.
ปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2550
นายเกรียงไกร ยอดเรือน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
14.00 – 14.30 น.
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อํานาจเจริญ
ประภาวดี บรรดาศักดิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
14.30 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
นําเสนอผลงานทางวิชาการดานการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเฝาระวัง
15.00 – 15.30 น.
การศึกษาอัตราการถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี จากแมสูลูกจังหวัดระยอง โดยการ
ทบทวนบัตรบันทึกประวัติ ป 2545-2548
วัชรีย เทพณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
15.30- 16.00 น.
ความครบถวนของการรายงานการตายของผูปวยในระบบเฝาระวังโรคเอดส
เกษรา คนหาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
16.00 – 16.30 น.
ผลการเฝาระวังเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547-2550
ฐาปนีย การิกาญจน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หองที่ 2
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 - 16.30 น
ผูดําเนินการอภิปราย
นายแพทยอนุพงศ ชิตวรากร ผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรม กรมควบคุมโรค
นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงพักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร มหาวิทยาลัยมหิดล
นําเสนอผลงานทางวิชาการดานผลการรักษาดวยยาตานไวรัส
13.00. – 13.30 น.
การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผลการรักษาดวยคาปริมาณเม็ดเลือดขาว
ชนิดซีดีโฟร (CD4)เทียบกับคาปริมาณเชื้อเอ็ชไอวี(Viral load) ในการ
ติดตามเพิ่มการรักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในคลินิกประสิทธิภาพยาตาน
ไวรัสเอดสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
น.พ.นภดล เสรีรัตน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
13.30 – 14.00 น.
บทเรียนเพื่อการเฝาระวังผลลัพธการดําเนินงานคลินิกเอดส และผูติดเชื้อเอ็ช
ไอวี
น.พ.วิโรจน วิโรจนวัธน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
14.00– 14.30 น.
รายงานผลการศึกษาการใชยาตานไวรัสเอดสเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสป 2545-2550
วิมาลัย ทินนะภา โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ
14.30 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
นําเสนอผลงานทางวิชาการดานการใหบริการรักษาพยาบาลปองกันและควบคุมโรค
15.00 – 15.30 น.
โครงการสงเสริมการเขาถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอ
วีแบบเชิงรุกในตําบลพันดอนและตําบลผาสุกในป 2550
นางดวงพร ถิ่นถา โรงพยาบาลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
15.30- 16.00 น.
การศึกษาผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเอดสตามตัวชี้วัด
โรงพยาบาลพราว
นายปราโมทย อุนเรือน โรงพยาบาลพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
16.00 – 16.30 น.
การศึกษานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนศูนยสุขภาพชุมชนบาน
ชวนอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
นายสักรินทร ไกรษร ศูนยแพทยชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค
จังหวัดชัยภูมิ
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ดาราวรรณ นันทะ
สถานีอนามัยจอมปง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัยรุนเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต
มีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
อยางรวดเร็ว เปนวัยคึกคะนอง ตองการเรียนรูอยากทดลอง ชอบเลียนแบบ ขบวนการดังกลาว
จะนําปญหาตาง ๆ มากมายมาสูวัยรุน และจะตองจัดการกับปญหานั้น ปจจุบันพบวาวัยรุนกําลัง
เผชิญปญหาตาง ๆ มากมาย ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องใช ความ
รวดเร็วทางดานการติดตอสื่อสาร ความทันสมัยตาง ๆ ทําใหการรับรูขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว
ไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหสามารถเผยแพรภาพตาง ๆ ออกสูประชาชนไมจํากัดเพศและวัย จนทํา
ใหเกิดการถานโอนวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกสูโลกตะวันออกไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงสงผลตอ
พฤติกรรมทางเพศทําใหการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนมีแนวโนมมากขึ้น(ธีรรัตน เชมนะศิริ, 2549)
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของครอบครัวจากเดิมที่มีพอแมเปนผูเลี้ยงดูแตการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นผูปกครองตองทํางานไมมีเวลาดูแลลูก ทําใหการอบรมหรือ เอา
ใจใสลูกนอยลง หรือวัยรุนนิยมเชาหอพักกันเพื่อความสะดวกในการเรียน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น มีผลกระทบตอวัยรุนเหลานี้ ทําใหการรับรูตอเรื่องเพศ การคบเพื่อนตางเพศมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร ซึ่งทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและสงผลใหเกิดปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศเปนอยางมากในปจจุบัน นักเรียนเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปสวนมากเริ่มรวม
เพศเมื่ออายุ 14 – 16 ป มีนักเรียนเพียงรอยละ 18 ที่ยังไมเคยรวมเพศ แตสําเร็จความใครดวย
ตนเอง จะเห็นไดวาวัยรุนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศที่เริ่มมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุ
ยังนอย (มานพ คณะโต,2541) ขอมูลจาการสํารวจและวิจัยพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยชี้ใหเห็นวาวัยรุนในปจจุบันมีเพศสัมพันธครั้งแรกเร็วขึ้นทุก ๆ ป รายงาน
ลาสุดของป 2544 ระบุวาอยูในเกณฑที่ตํากวา 16 ป ซึ่งมีจํานวนนอยกวารอยละ 25 ของกลุม
สํารวจทั้งหมด 18,000 ตัวอยาง และรอยละ 20 ของวัยรุนกลุมนี้เริ่มมีกิจกรรมทางเพศกอนอายุ
13 ป (สมประสงค พระสุจันทรทิพย, 2544)
จากรายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยาพบวาอัตราปวยดวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธตอประชากรแสนคนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 และ พ.ศ.2547
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส

1

พบอัตราปวยเริ่มมีแนวโนมสูงขึ้นจาก 25.7 ตอประชากรแสนคน เปน 29.29 ตอประชากรแสนคน
อายุที่พบผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธสูงสุดไดแกกลุม อายุ 25 – 34 ป รองลงมา กลุมอายุ
15 – 24ป กลุมวัยรุนเปนกลุมที่มีแนวโนมอัตราปวยเพิ่มสูงขึ้นใน ป พ.ศ. 2546- 2547 จากรอยละ
6.6 เปนรอยละ 10.5 เมื่อจําแนกผูปวยตามกลุมอาชีพ พบวากลุมนักเรียนนักศึกษาปวยมากเปน
อันดับ 4 รองจาก กลุมสํานักระบาดวิทยา, 2549)
จากขอมู ลสถานการณงานอนามัยแมแ ละเด็กของสํานักส งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข พบวาวัยรุนหญิงอายุต่ํากวา 20 ป มีการตั้งครรภและคลอดเพิ่มขึ้น และมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการศึกษาวัยรุนหญิงที่เขามารักษาภาวะแทรกซอนจากการยุติการ
ตั้งครรภ ในโรงพยาบาลรัฐ 787 แหงทั่วประเทศ จํานวน 45,990 ราย พบวา 28.15% เปนการ
ตั้งใจทําแทงกวา 30% อายุนอยกวา 20ป
ในจังหวัดลําปางขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมเยาวชน
ในป พ.ศ. 2545 – 2547 โดยการสํารวจในกลุมตัวอยางนักเรียนชายหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 และนั ก ศึ ก ษาปวช.ชาย-หญิ ง ป ที่ 2 พบว า ทุ ก กลุ ม มี แ นวโน ม ในการมี
เพศสัมพันธมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมนักศึกษาชายปวช.ป 2 มีแนวโนมจะมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2545 ถึงปพ.ศ. 2547 จากรอยละ 26.8 เปนรอยละ 46.7 กลุมนักศึกษาหญิงปวช.ปที่ 2
ในป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2547 แนวโนมการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.5 เปนรอยละ
22.6 สาเหตุการมีเพศสัมพันธครั้งแรกเพราะรูเทาไมถึงการณ ถูกหลอกลวง ถูกบังคับขมขืนถึง
รอยละ 34.8 สวนการใชถุงยางอนามัยในกลุมนักเรียนยังมีการใชในอัตราที่ต่ํามากยิ่งอายุที่นอยลง
การใชถุงยางอนามัยก็จะนอยตามไปดวย การใชถุงยางอนามัยกับแฟนหรือคนรักมีการใชในอัตรา
ที่ ต่ํ า มาก เมื่ อ วิ เ คราะห ป จ จั ย อื่ น ที่ มี ผ ลต อ เพศสั ม พั น ธ พบว า กลุ ม ที่ อ ยู ห อพั ก มี โ อกาสมี
เพศสัมพันธที่สูงมาก นอกจากนั้นการดื่มแอลกอฮอลเชน เหลา เบียร ไวนหลากสี การเขาถึงสื่อ
ลามกเชน วีซีดี อินเตอรเน็ต เปนการกระตุนใหเยาวชนอยากมีเพศสัมพันธมากขึ้น (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง, 2548)
จากการสํารวจวัยรุนหญิงตั้งครรภที่รับบริการฝากครรภในอําเภอเกาะคามีจํานวนทั้งหมด
213 ราย มีอายุต่ํากวา 17 ป จํานวน 44 ราย คิดเปน 20.66% ตําบลนาแกวหญิงตั้งครรภทั้งหมด
32 ราย อายุนอยกวา 17 ป 12 ราย คิดเปนรอยละ 37.5 (การสํารวจจํานวนหญิงตั้งครรภ ป 2548
ของโรงพยาบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ) ผูที่มีอายุนอยกวา 24 ป เขามารักษา
ภาวะแทรกซอนจากการยุติ การตั้งครรภ 48 ราย เปนการตั้งใจทํ า 29 ราย คิดเปน 60.42%
ภาวะแทรกซอนที่พบบอยคือ อุงเชิงกรานอักเสบ และตกเลือด สวนขอมูลการติดเชื้อเอดสของ
อําเภอเกาะคามีผูติดเชื้อทั้งหมด 318 ราย ของตําบลนาแกวมีทั้งหมด 50 ราย (ศูนยขอมูลเอดส
โรงพยาบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง)
จากสถานการณดังกลาวจะเห็นวา การมีเพศสัมพันธโดยไมพรอมหรือวาไมมีความยับยั้ง
ชั่ ง ใจในวั ย รุน เป นป ญ หาที่ สํ า คั ญ ทํ าให เ กิ ด ป ญ หาต าง ๆ ตามมา ทํ า ให มี ก ารตั้ ง ครรภ ไม พึ ง
ประสงคเกิดขึ้น มีผลตอความมั่นคงของสถาบันครอบครัวในระยะยาว เพราะจะทําใหเกิดปญหามี
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บุตรโดยไมพรอม การมีภาวะเปนมารดานอกสมรสและการมีลูกนอกสมรส ปญหาการไมยอมรับ
และทอดทิ้งทารก การตั้งครรภในวัยรุนอาจกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมารดาและทารกได
ปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งมารดาอาจตองออกจากโรงเรียน ปญหาดานครอบครัวและความ
ขัดแยงของบิดามารดาอาจเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดการยุติการตั้งครรภซึ่งเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงคือ การตกเลือด, การติดเชื้อในกระเลือด, อุงเชิง
กรานอักเสบ จนถึงมดลูกทะลุ และอาจเกิดอันตรายถึงกับเสียชีวิตได นอกจากนี้ยังเสี่ยงตอการติด
โรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดสอีกดวย
ดังนั้นการศึกษาในประเด็นปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนจึงมีความสําคัญที่สะทอนใหเห็นสภาพของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่
เปนอยูในปจจุบันเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาของวัยรุนทั้งชายและหญิงหากไมมีการ
ควบคุมและปองกัน จะนํามาซึ่งผลเสียดานตาง ๆ มากมายและจําทําใหคุณภาพชีวิตของวัยรุน
ลดลง ในการ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาทางเพศของวัยรุน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัน
รุนที่เปนอนาคตของชาติใหดียิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตตําบล
นาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนในเขตตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วิธีการดําเนินงาน
ผู ศึ ก ษาทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยออกหนั ง สื อ จากสถานี อ นามั ย ถึ ง ผู อํ า นวยการ
สถาบันการศึกษาที่จะเก็บขอมูล เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ติดตอผูบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อขออนุญาตเขาเก็บรวบรวมขอมูล และแจงให
ทราบวัตถุประสงคของการศึกษา และวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
2. ชี้ แ จงให อ าจารย ป ระจํา ชั้ น ในแต ส ถาบั น การศึ ก ษา ให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษา วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และใชแบบสอบถาม
3. อธิบายใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคการศึกษา และวิธีการตอบแบบสอบถาม
4. ใหนักเรียนเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และรวบรวมเก็บแบบสอบถามคืน
5. ผูเก็บรวบรวมขอมูลตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส

3

6. นําขอมูลที่ไดมาคิดคะแนนและวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธเพียงรอยละ 4. อายุที่มีเพศสัมพันธมาก
ที่สุดคือ 14 ป และสวนใหญมีเพศสัมพันธกับคนรักทุกคน มีการปองกันการตั้งครรภ รอยละ 71.4
สวนใหญใชถุงยางอนามัย รอยละ 57.1 และใชยาเม็ดคุมกําเนิดรอยละ 14.3 ดานปจจัยนําไดแก
ความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย พบวากลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับดีรอยละ 92.41
สวนทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ พบวาอยูในระดับสูงรอยละ 62.02
ดานปจจัยสนับสนุน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน สวนใหญเพื่อนไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาไปใน
สถานเริงรมย รอยละ 77.8 อิทธิพลของครอบครัวสวนใหญอาศัยอยูกับบิดา มารดา พี่ นอง รอย
ละ 79.1 ไมมีบุคคลในครอบครัวที่ชักนําใหเที่ยวสถานเริงรมยหรือสถานบริการทางเพศรอยละ
98.1 และเปนครอบครัวที่อบอุนรอยละ 88.6 การดื่มสุรา สวนใหญไมเคยดื่มสุรารอยละ 63.9 ผูที่
เคยดื่มสุรามีรอยละ 36.1 ผูที่เคยมีเพศสัมพันธหลังดื่มสุราพบรอยละ 8.8 สวนใหญไมใชถุงยาง
อนามัยคิดเปนรอยละ 60 สวนสื่อและสิ่งพิมพสวนใหญจะไดรับสื่อจาการดูวีดีโอ/ซีดีรอยละ 85.7
ดานปจจัยเอื้อไดแก การอยู ใกลและการเขาถึงสถานเริงรมยหรื อสถานบริการทางเพศพบวา
สถานศึกษาทั้งสองแหงไมอยูใกลกับสถานเริงรมยหรือสถานบริการทางเพศเลย สวนสถานที่พัก
ไมอยูใกลรอยละ 98.1 และจํานวนครั้งในการเที่ยวสถานเริงรมย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไม
เคยเที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 82.9 ความสัมพันธระหวางปจจัยนําดานความรู, ทัศนคติและความ
เชื่อกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนพบวาปจจัยนําดานความรูไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนปจจัยนําดาน
ทัศนคติและความเชื่อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนดานเพื่อน,
ดานครอบครัว, ดานการดื่มสุราและสื่อสิ่งพิมพ และปจจัยเอื้อดานการเขาถึงสถานเริงรมยหรือ
สถานบริ ก ารทางเพศพบว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนกัน
สรุป อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษานี้พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนกลุมตัวอยางรอยละ 4.4 เคยมี
เพศสัมพันธแลว ถือวาเปนพฤติกรรมเสี่ยงอยางหนึ่ง ที่อาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และนําไปสูการติดเชื้อโรคเอดสตามมา อายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกอยูในชวงวัยรุนตอนตน
13 – 15 ป บุคคลที่มีเพศสัมพันธดวยพบวาทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธจะมีกับคูรักทุกคน กลุม
ตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธสวนใหญมีการปองกันโดยใชถุงยางอนามัย รอยละ 71.4 เนื่องจาก
วัยรุนสามารถเขาถึงและไดรับการสนับสนุนถุงยางอนามัยจากสถานบริการทางดานสาธารณสุข
มากขึ้น
4

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส

ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ พบว า ป จ จั ย นํ า ด า นความรู ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (rs = -.054)
เนื่องจากปจจุบันนักเรียนจะไดเรียนวิชาเพศศึกษา ซึ่งมีในหลักสูตรวิชาสุขศึกษาอยูแลว สวนใหญ
จะมีความรูดี ปจจัยนําดานทัศนคติและความเชื่อ ปจจัยสนับสนุนดานเพื่อน ดานครอบครัว ดาน
การดื่มสุรา ดานสื่อและสิ่งพิมพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปจจัยเอื้อดานการเขาถึงสถานเริงรมย
หรื อ สถานบริ ก ารทางเพศมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือคาใชจายในการเที่ยวสถานเริงรมย
(C = 0282)
ขอเสนอแนะ
จากขอมูลที่ศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาซึ่งใหความสําคัญกับปจจัยสนับสนุนและปจจัยเอื้อมากกวาปจจัยนําดานความรู
ทั้งนี้รวมถึงการจัดทําโครงการเพื่อแกไขพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนตอไป
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 และ
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 จังหวัดหนองบัวลําภู
ป 2550
Related factors of HIV infection in 5th high school students
And 2nd vocational students Nongbualamphu province 2007
สังคม ศุภรัตนกุล*, สุภารักษ หมายสุข*, ชาญยุทธ ผองแผว*, สุวัฒน อินทนาม*,
ทศพร ณุวงศศรี**
*งานควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
**บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห เพื่ออธิบายถึงองคประกอบของปจจัยที่
บงชี้ถึงพฤติกรรมในกลุมนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 ในจังหวัดหนองบัวลําภู เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม
2550 โดยใชแบบสอบถามของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะหขอมูลเฉพาะสวนที่ตองการ ขนาดตัวอยาง 1,315 ตัวอยางเปนนักเรียนชาย 608 คน
และนักเรียนหญิง 707 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะหองคประกอบ ไดแก Frequency & Factor analysis สถิติเพื่อทดสอบ
ความแตกตางความรูและความตระหนักเกี่ยวกับเอดสของนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ดวย
สถิติ Independent sample t-test วิเคราะหความความสัมพันธการใชสารเสพติดมีความสัมพันธ
กับการมีเพศสัมพันธครั้งแรก ดวยสถิติ χ2-test
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุมตั วอย างนั กเรียนหญิ งมี ค วามรู แ ละความตระหนั ก เกี่ ยวกั บ เอดส
(80.7%) มากกวานักเรียนชาย (75.24%) ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับเอดสของนักเรียน
หญิงและนักเรียนชาย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value<.001) และยังพบวา
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธมากที่สุดกับแฟนหรือคนรักรอยละ 68.71 และ 85.5
ตามลําดับ มีเพศสัมพันธครั้งแรกสวมถุงยางอนามัยรอยละ 45.8 และ 48.4 ตามลําดับ มีการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอนการรวมเพศ รอยละ 62.4 และ 50.0 ตามลําดับ ใชสารเสพติดกอน
การรวมเพศ รอยละ 64.7 และ 50.0 ตามลําดับ องคประกอบของปจจัยที่สามารถอธิบายความ
ผันแปรของพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ประสบการณทางเพศ (27.69%)
ลักษณะจําเพาะของบุคคล (12.48%) ความรูเรื่องเอดส (11.97%) และความเชื่อเรื่องเอดส
(10.88%) สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 13 ตัวแปรไดรอยละ 63.02
6
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และปจจัยดานการใชสารเสพติดมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธครั้งแรก (χ2=103.74; pvalue<.001)
ข อ เสนอแนะ เชิ ง นโยบายควรผสมผสานให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งโรคเอดส ใ น
หลั ก สู ต รของกลุ ม นั ก เรี ย นชายและหญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 และนั กเรี ยนอาชี วศึ กษาชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 พรอมทั้งควรใหมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมความรูเกี่ยวกับเอดส
และการใชถุงยางอนามัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งควรใหความสําคัญกับการรณรงคตอตานสารเสพ
ติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในกลุมวัยรุนนักเรียนชายและหญิง
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ABSTRACT
The objective of this study was explained factors related with HIV infected of 5th high
school students and 2nd occupation certificate students in Nongbualamphu province.
Choose the questionnaire of Epidemiology office design for collected data during May –
July 2007 and samples sizes were purposive sampling in 5th high school students and 2nd
occupation certificate students both male and female students were 1,315 samples
consists 608 samples were males and 707 samples were females. Analytical data by
SPSS for window. Statistical determination consists; frequency, factor analysis, percentage,
Χ and S.D. for descriptive statistic including inferential statistic consists; Independent
sample t-test and χ2-test
Result of study found that; female students were conservatives in AIDS (80.7%) more
than male students (75.24%) and knowledge in AIDS were significant differences in t-test
(P-value<.001) and they were first of sexuality with a lover found that male students
(68.71%) less than female students (85.5%). The first sexuality was protected by condom
found that; male students (45.8%) less than female students (48.4%) and drank alcohol
beverage before sexuality in male students (62.4%) and female students (50.0%).
Percentage of variance after rotation sum of square loadings factors component
technique consists; sexual experience (27.69%) personality (12.48%) knowledge in AIDS
(11.97%) and believes in AIDS(10.88%) which of them be able 63.02% of 13 variables
and samples group used drugs were significant related with a first sexuality (χ2=103.74; pvalue<.001).
Recommence from this study that; should be integrate education policy between
education process and health service. Determination permanent policy continuous, and
should be training for AIDS protection by condoms are routine, including societies and
public policy should be concern use drug & alcohol beverage in grand campaign which
stimulant factors for teen-ages students are sexuality.
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3-1

ปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียน จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2550
เกรียงไกร ยอดเรือน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียน โดยอาศัยวิธีการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ
นักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งใชแบบสอบถาม แบบตอบดวยตนเอง คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตร n = Z2PQ/d2 สุม
เลือกโรงเรียนโดยการจับฉลาก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ 95 % CI และ Odds ratio
ผลการศึกษาพบวานักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 ที่ศึกษา
เคยมีเพศสัมพันธแลวรอยละ 32.2 (95% CI; 29.5, 34.9) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ศึกษา
เคยมีเพศสัมพันธแลวรอยละ 12.7 (95% CI; 11.0, 14.7) ซึ่งพบวานักเรียนอาชีวศึกษามี
ประสบการณมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษา 3.25 เทา (2.64 < OR < 4.01) นักเรียน
ชายมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง 1.70 เทา (1.39 < OR < 2.07)
นักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล มีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่ไม
เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 5.89 เทา (4.46 < OR < 7.79) และหากเปนนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีโอกาสมีเพศสัมพันธสูงขึ้นเปน 8.12 เทา (3.97 < OR < 17.07) นักเรียนที่
ไมไดพักอาศัยอยูกับบิดา มารดา มีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนที่พักอาศัยอยู
กับบิดา มารดา 2.05 เทา (1.62 < OR < 2.61)
โดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนนั้นมีทั้งปจจัยสวนบุคคล
และปจจัยสภาวะแวดลอม ซึ่งควรมีการแสวงหาความรวมมือจากครู เครือขายองคกรที่ปฏิบัติงาน
ดานเยาวชน รวมทั้งครอบครัวนักเรียนในการเสริมความรู สรางความตระหนักและทักษะ แก
นักเรียนทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะผูที่ไมอาศัยอยูกับครอบครัว เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ และ
ตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย (Safe sex) รวมทั้งตองมีการจัดระเบียบหอพัก และหา
มาตรการ แนวทางในการขอความรวมมือรานอาหาร รานคา ไมใหจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอ
ฮอลลแกเด็กและเยาวชน
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4-1
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดอํานาจเจริญ
ประภาวดี บรรดาศักดิ์, สมสมัย โคตรชุม, เกษรา จําปานนท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

ความเป น มา วั ย รุ น เป น ช ว งเปลี่ ย นผ า นจากเด็ ก สู ค วามเป น ผู ใ หญ เป น วั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของ รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จึงนํามาสูการอยากรู อยากลอง โดยเฉพาะ
เรื่องเพศซึ่งเปน พฤติกรรมที่พบมากในชวงวัยรุนตอนกลางและตอนปลาย ที่มักจะใหความสนใจ
เพื่อนตางเพศ และมีความตองการที่จะแสวงหาความสนุกโดยฉวยโอกาสจากความเปนอิสระ
ต อ งการสร า งการยอมรั บ ในกลุ ม เพื่ อ น เพื่ อ การเข า กลุ ม ในช ว งที่ เ ป น วั ย รุ น ประกอบกั บ
สถานการณในสังคมปจจุบัน ที่ยั่วยุใหวัยรุนกระทําบางอยางที่เปนการกระทําที่ขาดการยั้งคิด ขาด
ความรูความเขาใจ หรือมีความเชื่อ คานิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และวัยรุนมักจะไมคํานึงถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงกอใหเกิดปญหาตางๆ เกิดกับวัยรุน เชน
การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควรส ง ผลให เ กิ ด โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ การตั้ ง ครรภ ไ ม พึ ง
ประสงค ปญหาการทําแทง ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการขามสภาพจากวัยที่กําลังศึกษามาสู
บทบาทการเปน พอแมในสถานะที่ยังไมมีวัยวุฒิเพียงพอ
พฤติกรรมทางเพศของกลุมวัยรุนในประเทศไทยสวนใหญพบวาปจจัยที่ทําใหนักเรียนมี
พฤติกรรมทางเพศเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธนั้นเนื่องจากมีวิถีชีวิตที่อิสระ
ห า งไกลจากการดู แ ลของพ อ แม และการเข า กลุ ม เพื่ อ นจึ ง มี โ อกาสเกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย ง เช น
พฤติก รรมการดื่ มสุรา การใช ย าเสพติ ด อีกทั้ งการขาดความรู เ รื่อ งการปองกั น โรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยไมดี มีอัตราการใชต่ําและใชไมถูกวิธี
นักเรียนหญิง ขาดทักษะในการเจรจาตอรองทางเพศกับเพื่อนชาย เนื่องจากกลัวเพื่อนชายจะ
เขาใจผิดวาตนเองมีประสบการณทางเพศ สําสอนทางเพศ หรือเปนผูหญิงไมดี เปนตน สวน
นักเรียนชายมักมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือ ไมนิยม
สวมถุงยางอนามัยเพื่อปองกันการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธทั้งของตนเองและคูนอน มี
คา นิ ย มที่ ผิ ดๆ มี พฤติ ก รรมการใช ย าเสพติ ด ดื่ม สุ รา อิ ท ธิ พ ลของกลุ ม เพื่ อ นซึ่ ง นํา ไปสู ก ารมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไมปลอดภัย และทําใหปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสได
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดอํานาจเจริญ
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วิธีการดําเนินงาน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) ชนิด
ภาคตัดขวางในนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 424 คน เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถาม ตัวแปรที่ศึกษา คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ความรูเรื่องเพศและโรค
เอดส ทัศนคติตอโรคเอดส กับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส เก็บขอมูลระหวางวันที่
1-31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาทางสถิติ
ผลการศึกษา
1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.6 อายุเฉลี่ย 16.3 ป เรียนในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 รอยละ 79.7 พักอาศัยอยูกับพอ/แม รอยละ 86.1 และเมื่อมีปญหาเรื่อง
เพศจะเลือกปรึกษาทั้งพอและแมมากที่สุด รอยละ 71.2 ไดรับความรูขาวสารเรื่องเพศและเอดส
จากหนังสือเรียน/อบรมสูงสุด รอยละ 24.8
2) กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องเพศและโรคเอดสในระดับสูง รอยละ 43.8 รองลงมาอยูใน
ระดับปานกลางและต่ํา รอยละ 28.1
3) กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโรคเอดสในระดับปานกลาง รอยละ 64.4 รองลงมาอยูใน
ระดับดีและไมดีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 18.9 และ 16.7
4) กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสในระดับปานกลางรอย
ละ 56.8 ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติตนในการปองกันการติดเชื้อเอดสโดยการจะตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ
เอชไอวีกอนแตงงานและกอนมีบุตรรอยละ 69.3 รองลงมาคือ จะปฏิบัติตนโดยหลีกเลี่ยงการดู
หนังสือโป/ วีซีดีที่เกี่ยวกับการรวมเพศบอยๆ รอยละ 67.5 สวนขอที่กลุมตัวอยางปฏิบัติตนนอย
ที่สุด รอยละ 42.7 คือมักจะพกถุงยางอนามัยติดตัวทุกครั้งเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศหรือแฟน
สองตอสอง รองลงมาคือการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อน แลวไปเที่ยวหญิง/ชายขาย
บริการ รอยละ 34.4
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ P-value < 0.001 คือ เพศ ความรูเรื่องเพศและโรคเอดส ทัศนคติตอโรคเอดส สวน
อายุ ระดับการศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรูเรื่องโรคเอดส และ การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติด
เชื้อโรคเอดส อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ p-value < 0.05
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สรุป อภิปราย
ลักษณะพฤติกรรมปองกันที่พบในนักเรียนกลุมตัวอยางมี 3 ลักษณะคือพฤติกรรมปองกัน
กอนการมีเพศสัมพันธ พฤติกรรมปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรมปองกันโดยหลีกเลี่ยง
สิ่งที่มีแนวโนมทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส
- พฤติกรรมปองกันกอนการมีเพศสัมพันธ คือ การติดตามขาวสารอาน
หนั ง สือ แผ น พับ หรือ เขา อบรมเกี่ย วกับ โรคเอดส การตรวจเลื อดเพื่อ หาเชื้ อ เอช ไอ วี กอ น
แตงงานและกอนมีบุตร การแนะนําวิธีการปองกันโรคเอดสแกเพื่อนและคนในชุมชน และมี
พฤติกรรมปองกันนอยที่สุด คือ การมีถุงยางอนามัยติดตัวทุกครั้งเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ
ไมกลาไปซื้อถุงยางอนามัยจากรานสะดวกซื้อหรือขอจากสถานบริการสาธารณสุขเพราะรูสึกอาย
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ยอมมีการรับรูเรื่องโรคเอดสไดดีกวา โดยแหลงขอมูล
โรคเอดสศึกษาไดจาก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หนังสือวารสารตางๆ ตลอดจนการศึกษาใน
ชั้นเรียน และจากการอบรมกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพ
- พฤติกรรมการปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสั ม พั น ธ กั บ คู รั ก /แฟน ผู ข ายบริ ก ารหรื อ คนอื่ น ที่ ไ ม ใ ช คู รั ก /แฟน ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ
สถานการณการแพรระบาดของโรคเอดสที่มีมากในกลุ มผูขายบริการ จึงทํ า ใหวั ยรุนหันมามี
เพศสัมพันธกับคูรักหรือเพื่อนเพราะรูสึกวาปลอดภัย มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสนอยกวา
หญิงขายบริการ
- พฤติกรรมปองกันโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีแนวโนมทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคเอดส เชนไมดูหนังโป วีซีดีที่เกี่ยวกับการรวมเพศบอยๆ ไมไปเที่ยวสถานเริงรมยกับเพื่อน
ตางเพศ หลีกเลี่ยงการใชสารเสพ ติด ไมไปในที่ลับตาตามลําพังกับเพื่อนตางเพศ และหลีกเลี่ยง
การดื่มแอลกอฮอล
-ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้ อโรคเอดส เพศ
ระดับการศึกษา ความรูเรื่องเพศและโรคเอดส ทัศนคติตอโรคเอดส มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p- value <0.001 การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับระดับความรูเรื่องโรคเอดส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p- value <0.002 และมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอ
การ ติดโรคเอดส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p- value <0.021
- ความรูเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส สวนใหญ มีความรูเรื่องเพศและโรค
เอดสในระดับสูง ตอบถูกมากที่สุดคือ “การใชถุงยางอนามัย สามารถปองกันการติดเชื้อ
โรคเอดสได” สวนขอที่ตอบผิดมากที่สุดคือ “การใชถุงยางอนามัยรวมกับวาสลิน จะทําให
ถุงยางอนามัยเสื่อมคุณภาพและขาดไดงายขึ้น”
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- ทัศนคติตอโรคเอดส สวนใหญมีทัศนคติตอโรคเอดสอยูในระดับปานกลาง
พบวาเห็นดวยมากวา “การมีเพศสัมพันธกับแฟน/คูรักหรือเพื่อน ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัยก็
ไดเพราะมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสนอย” สวนขอที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากที่สุดคือ
“เอดสเปนเรื่องไกลตัว เพราะคนที่เปนเอดสเปนผูสําสอนทางเพศ”
ขอเสนอแนะ
1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเรื่องเพศและโรคเอดสในในระดับสูง แสดงวากลุม
ตัวอย างมี ค วามรู ความเขาใจเรื่องเพศและเอดส ที่ถูกตองมาก และยังพบวานัก เรี ยนหญิ งมี
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอดสดีกวานักเรียนชาย แสดงใหเห็นวา นักเรียนชายมีโอกาสเสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอดสสูงกวานักเรียนหญิง และพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการประเมินตนเองวามี
ความรูในเรื่องโรคเอดสสูง แตเมื่อวัดระดับความรูเรื่องโรคเอดสของกลุมตัวอยางแลวพบวามี
ความรูเรื่องเพศและโรคเอดสในระดับสูงเพียงรอยละ 43.9 เทานั้น และอยูในระดับกลางและต่ํา
เทากันคือ รอยละ 28.1 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางประเมินตนเองไมถูกตอง เขาใจผิดคิดวา
ตนเองมีความรูความเขาใจเรื่องเพศและโรคเอดสดี ทั้งๆที่ไมรูหรือรูไมจริง รูแบบผิดๆ อันจะสงผล
ใหมีพฤติกรรมการปองกันไมถูกตองเชน ไมทราบวาการใชถุงยางอนามัยรวมกับวาสลีนจะทําให
ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพและขาดงายขึ้น และเห็นวาเมื่อมีเพศสัมพันธตองสวมถุงยางอนามัย
หลายๆชั้นจึงจะถูกตองและสามารถปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของเชน
หน ว ยงานสาธารณสุ ข สถานศึ ก ษา สื่ อ มวลชน ควรประสานร ว มมื อ กั น รณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธเพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจเรื่องเพศและโรคเอดส
2 เมื่อมีปญหาเรื่องเพศกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาจะเลือกปรึกษาพอแมมากที่สุด แต
ในความเปนจริงแหลงความรูเรื่องเพศและเอดสที่เคยไดรับมากที่สุดคือ จากหนังสือเรียน/การ
อบรม รองลงมาไดรับจากบุคลากรทางการแพทยและโทรทัศน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของไมวา
จะเปนหนวยงานสาธารณสุข สถานศึกษา หนวยงานในชุมชน สื่อมวลชน ควรมีการวางแผน
รวมกันในการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตางๆของวัยรุน
3 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสในระดับไมดี เห็นวาผูติดเชื้อโรคเอดสเปน
บุคคลนารังเกียจ เพราะเปนผูที่ประพฤติไมดีจึงติดเชื้อโรคเอดส และ เห็นวาควรใหผูติดเชื้อโรค
เอดสแยกตัวออกจากสังคมไมใหไปยุงเกี่ยวหรือทํางานรวมกับคนอื่นเพื่อปองกันการแพรกระจาย
เชื้อโรคเอดส ซึ่งถากลุมตัวอยางมีทัศนคติในเชิงลบกับผูติดเชื้อโรคเอดสอยางนี้ จะทําใหเกิดการ
รังเกียจ กีดกัน แบงแยกผูติดเชื้อโรคเอดสออกจากสังคม ทําใหผูติดเชื้อผูปวยเอดสเกิดความ
ทอแทสิ้นหวัง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองเรงสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส และ
การติ ดตอ ใหคนในสั งคม ชุมชน เขาใจว า โรคเอดสไมไดติดต อกันงายๆ ผูติดเชื้อโรคเอดส
สามารถอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในชุมชนได
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4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียน
มัธยมศึกษากับนักเรียนอาชีวศึกษาวามีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสแตกตางกันหรือไม
5 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของ
นักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษา และกลุมเยาวชนดวย
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5-1

การศึกษาอัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก จังหวัดระยอง โดยการ
ทบทวนบัตรบันทึกประวัติ ป 2545 -2548
วัชรีย เทพณรงค*, นิรมล ปญสุวรรณ **
*สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, **สํานักระบาดวิทยาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เนื่องจากจังหวัดระยอง ไดดําเนินกิจกรรมโครงการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตั้งแตป 2542 ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมที่ผานมามี
เพียงขอมูลที่แสดงถึงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงตั้งครรภเทานั้น ยังไมมีขอมูลที่แสดงถึง
อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกอยางแทจริง จึงไดดําเนินการศึกษาโดย มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ฝากครรภอยางนอย 1 ครั้งกอนคลอด
สัดสวนของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบผลการตรวจเอชไอวีกอนคลอด สัดสวนของหญิง
ตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีกอนคลอดและ/หรือขณะคลอด สัดสวนของ
เด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับนมแม สัดสวนของเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี
ที่สามารถติดตามและตรวจเลือดไดเมื่ออายุ 12 และ 18 เดือน และ อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแมสูลูก
ในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่คลอดจากแม
ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มาคลอดในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดระยอง
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2548 โดยใชขอมูลที่ถูกบันทึกในประวัติผูปวย
และทะเบียนที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล ซึ่งถือวาขอมูลที่ไดจากการบันทึกดังกลาวเปนความจริงที่
เชื่อถือได รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive epidemiology
Study) พื้นที่ทําการศึกษา โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในเขตจังหวัดระยอง รวม
ทั้งสิ้น 8 แหง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชแบบเก็บขอมูลเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี
(แบบ Retro 1) ซึ่งพัฒนาจากแบบเฝา ระวังการติดเชื้อ (506/1 ก) โดยสํานักระบาดวิทยา การ
วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Epi-info version 6.04โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก จํานวน และรอยละ
ผลการศึกษา พบวา รอยละ 84.56 ของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ฝากครรภอยาง
นอย 1 ครั้งกอนคลอด รอยละ 92.77 ของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบผลการตรวจเอช
ไอวีกอนคลอด รอยละ 73.85ของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีกอน
คลอดและ/หรือขณะคลอด รอยละ 0.14 ของเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับนมแม
รอยละ 23.58 ของเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถติดตามและตรวจเลือดไดเมื่ออายุ
12 และ 18 เดือน และ อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก รอยละ 4.32
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สรุปและวิจารณ หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อมาฝากครรภเพียงรอยละ 84.56 ไดรับยาตานรอย
ละ 73.85 ทราบผลเลือดกอนคลอด รอยละ 92.77 เด็กที่มาตรวจ เลือดเมื่ออายุ 12 เดือน และ 18
เดือน รอยละ 23.58 เด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวียังไมสามารถวินิจฉัยสถานภาพการติด
เชื้อได ถึงรอยละ 48.54 อัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก รอยละ 4..32 เปนผลจาก
การที่โรงพยาบาลหลายแหง ยังขาดความชัดเจนในเรื่องระบบการติดตาม รวมถึงการตรวจเลือด
หาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2545
เปนปตนๆซึ่งมีการเริ่มโครงการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก อีกทั้งปญหาการโยกยาย
เปลี่ยนแปลงตําแหนงของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ ทําใหการติดตามเด็กที่
จะตองมีการติดตามนานถึง 2 ป ขาดความตอเนื่องและขาดความเชื่อมโยงในกิจกรรมที่ครบวงจร
ตั้งแตในแมที่ติดเชื้อเอชไอวีจนกระทั่งถึงเด็กที่คลอดตามมา
นอกจากนี้ ในการวินิจฉัยสถานภาพการติดเชื้อของเด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยสวน
ใหญเปนเด็กที่ติดตามไมไดและมีมากกวาอายุ 24 เดือน แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามเด็กที่
คลอดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอ ไดเปนอยางดี ปญหาที่พบในการติดตามเด็ก พบวาหญิงหลังคลอด
บางราย ยายที่อยูและที่ทํางาน ยายไปอยูตางจังหวัด ทางจังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบการสง
ตอใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมูลตางๆจากผลการศึกษาอัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสู
ลูกในครั้งนี้ สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามโครงการปองกันการถายทอดเชื้อเอดส
จากแมสูลูกไดเปนอยางดี ทั้งดานการฝากครรภกอนคลอด ความครอบคลุมของการรับยาAZT
และการติดตามเด็กที่คลอดจากเด็กแมที่ติดเชื้อเอชไอวี
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6-1

ความครบถวนของการรายงานการตายของผูปวยในระบบเฝาระวังโรคเอดส
เกษรา คนหาญ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความครบถวนของการรายงานการตาย
ของผูปวยในระบบ เฝาระวังโรคเอดสของจังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ.2530-2548 มีขั้นตอนของ
การศึกษาคือ (1) ตรวจสอบขอมูลผูปวยกับบัตรรายงาน (2) คนหาชื่อนามสกุลและเลขประจําตัว
ประชาชน เพื่อใชเปนขอมูลหลักในการตรวจสอบการตาย ถาไมมีชื่อ นามสกุลหรือเลขประจําตัว
ประชาชน ใหใชเลขประจําตัวผูปวย (H.N. : Hospital Number) หรือ รหัสผูปวย (S-code) นําไป
คนหาชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลที่ผูปวยเขารับการ
รักษาหรือคนหาจากทะเบียนรายงานผูปวย ของโรงพยาบาลนั้นๆ (3) ตรวจสอบการตายของ
ผูปวยที่คนพบเลขประจําตัวประชาชนกับขอมูลการตาย อยางนอย 3 แหลง ไดแก ขอมูลการตาย
ในระบบเฝาระวังโรคเอดส ขอมูลการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป พ.ศ.2541-2549
ขอมูลประชากรออนไลน กรมการปกครองและขอมูลจากแหลงอื่นๆ เชน ขอมูลการรับยาตาน
ไวรัส การสอบถามเจาหนาที่ วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาผูปวยทั้งหมด 1,267 ราย คนพบเลขประจําตัวประชาชน 706 ราย สวนใหญ
เปนผูปวยที่ถูกรายงานในป 2544-2548 พบรายงานการตายในระบบเฝาระวังโรคเอดส 145 ราย
(รอยละ 20.5) เมื่อตรวจสอบการตายกับขอมูลการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร พบ
ผูปวยเสียชีวิต 407 ราย (รอยละ 57.6) ตรวจสอบการตายกับขอมูลการตายในระบบออนไลนของ
กรมการปกครอง พบเสียชีวิต 461 ราย (รอยละ 65.3) และพบขอมูลการตายจากแหลงอื่นๆอีก
11 ราย รวมผูปวยที่เสียชีวิตที่ไดจากการคนหาทั้งหมด 481 ราย (รอยละ 68.1) ความครบถวน
ของการรายงานการตายเทากับรอยละ 30.1 ระยะเวลาที่ผูปวยมีชีวิตอยูตั้งแตเริ่มปวยจนกระทั่ง
เสียชีวิต เฉลี่ยประมาณ 6 เดือน มีชีวิตอยูไดนานที่สุด 9 ป
จากการศึกษาครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาไมมีแหลงขอมูลการตายใดที่มีความสมบูรณ ความ
ครบถ วนของการรายงานการตายของผู ปว ยในระบบเฝ าระวังโรคเอดสค อนขางต่ํา ทํา ใหไ ม
สามารถสะทอนขนาดและความรุนแรงของปญหาที่แทจริง ดังนั้นจึงเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาคือ ควรเสนอชื่อผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัดใหมีสิทธิ์ในการตรวจสอบขอมูลการตาย
โดยใช เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนของผู ป ว ยตรวจสอบเชื่ อ มโยงกั บ ข อ มู ล ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผานเว็ปไซดของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สวนผูปวยที่ถูก
กรายงานมานานกวา 15 ป ที่ไมสามารถตรวจสอบการตายไดควรตัดสินใจเปลี่ยนสถานะเปน
ผูปวยที่เสียชีวิต เพื่อใหขอมูลสามารถสะทอนสภาพและสถานการณที่แทจริงมากยิ่งขึ้น
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7-1

ผลการเฝาระวังเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547-2550
ฐาปนีย การิกาญจน
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ความเปนมาและวัตถุประสงค
ประเทศไทยพบรายงานการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ ตั้งแตพ.ศ. 2534 คามัธยฐาน
ของการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภมีแนวโนมสูงขึ้น จนถึง พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นคอยๆลดลง ใน
ปจจุบัน พ.ศ. 2549 อัตราการติดเชื้อรายใหมเปนรอยละ 0.9 หากไมดําเนินการปองกันในแตละป
จะมีทารกมากกวา 2,800 ราย ติดเชื้อจากแม ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายเพื่อ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกตั้งแตปพ.ศ. 2543 โดยนํายาตานไวรัส Zidovudine
(AZT) ระยะสั้นมาใชในหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิด ซึ่งเปนมาตรการหลักในการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนินงานในระบบเฝาระวังทารกที่
คลอดจากมารดาติดเชื้อเอ็ชไอวี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547-2550 และเพื่อ
ศึกษาอัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
วิธีการดําเนินงาน
เปนการศึกษาระบาดวิทยา แบบการศึกษายอนหลัง (Retrospective study) จากการเฝา
ระวัง Hospital based surveillance system โดยอาศัยการจดทะเบียน (Registration) เด็กทุกคน
ที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ
ติ ด ตามเด็ ก ดั ง กล า วจนอายุ ค รบ 24 เดื อ น เพื่ อ ทราบสถานภาพการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นเด็ ก
เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวัง ไดแก 1) แบบรายงานเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี (แบบ
รายงาน506/1ก) ประกอบดวย ขอมูล 2 สวนคือ สวนที่ 1 สําหรับบันทึกขอมูลทั่วไปของแมและ
เด็ก ประวัติการฝากครรภ และการคลอด ประวัติการไดรับยาตานไวรัส และการไดรับนมแม สวน
ที่ 2 สําหรับบันทึกสถานภาพการติดเชื้อของเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี 2) ทะเบียนเด็กที่
คลอดจากแมติดเชื้อเอชไอวี (ทะเบียน E0/506/1ก) ซึ่งเปนทะเบียนคุมยอดเด็กที่คลอดจากแมติด
เชื้อเอชไอวี เก็บรวบรวมขอมูลเด็กที่คลอดจากแมติดเชื้อเอ็ชไอวี บันทึกลงในโปรแกรม PHOMS
ของสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป Epi-Info
Versions 3.2.2 สถิติที่ใช คือ จํานวน และ รอยละ
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนคลอดที่โรงพยาบาล ฝากครรภ
รอยละ 93.1 ระยะเวลาที่ทราบผลการติดเชื้อเอชไอวี สวนใหญทราบผลการติดเชื้อขณะมาฝาก
ครรภรอยละ 66.1 รองลงมาคือกอนตั้งครรภ รอยละ 27.0 ทารกเพศหญิง รอยละ 54.0 ทารกทุก
คนไมไดรับนมมารดา คลอดทางชองคลอด รอยละ 78.2 การไดรับยาตานไวรัส AZT ของมารดา
พบวา มารดาไดรับยาขณะตั้งครรภ รอยละ 86.2 ขณะรอคลอด รอยละ 87.9 สําหรับการไดรับยา
ตานไวรัส AZT ของทารกพบวา ทารกไดรับยาตานไวรัสแรกคลอดทุกคน หากมารดาและทารก
ไดรับยาตานไวรัสไมครบทั้ง 3 ระยะ จะมีอัตราการถายทอดเชื้อเอชไอวีสูงถึง รอยละ 11.1-33.3
นอกจากนี้พบวาแพทยสามารถสรุปการวินิจฉัยสถานภาพการติดเชื้อของทารกได รอยละ 80.4
ไมสามารถติดตามเด็กไดและเด็กมีอายุครบ 24 เดือน รอยละ 96.9
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบปญหา การไดรับยาตานไวรัส AZT ของมารดาขณะตั้งครรภและขณะ
คลอดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กรมอนามัยตั้งไวรอยละ 100 และการติดตามเด็กที่สามารถสรุป
การวินิจฉัยสถานภาพการติดเชื้อไดนอย ดังนั้นควรใหความสําคัญในการใหคําปรึกษาแกหญิง
ตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี มีการติดตาม มีระบบสงตอ และการประสานงานของหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อลดปญหาการติดตามทารกไดไมครบถวน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาระบบบริการและระบบการเฝาระวังทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอ็ชไอวีตอไป

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส

19

1-2

การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผลการรักษาดวยคาปริมาณเม็ดเลือดขาว
ชนิดซีดีโฟร (CD4) เทียบกับคาปริมาณเชื้อเอชไอวี (Viral load) และผลลัพธของ
การใชปริมาณเชื้อเอชไอวี (Viral load) ในการติดตามเพิม่ ประสิทธิภาพการ
รักษาผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ในคลินิกยาตานไวรัสเอดส โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
นพดล เสรีรัตนและคณะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research)มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับ การติดตามประเมินผลการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส ดวยคาปริมาณเม็ด
เลือดขาวชนิดซีดีโฟร(CD4)และการประเมินอาการทางคลินิก กับการตรวจปริมาณเชื้อเอชไอวี
(Viral load)ในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่มาตรวจรักษาตามนัดอยาง
สม่ําเสมอระหวาง 2-7ปมีผลการรักษาและคุณภาพชีวิตระดับดีตามการประเมินความสามารถ
ผูปวยดวย Karnofsky Score อยูในระดับสูงคือ 90-100 คะแนน7 จํานวน 128 คน
ผลการศึกษาพบวามีกลุมตัวอยางที่ตรวจพบปริมาณเชื้อเอชไอวีต่ํากวา 50 copies/ml
จํานวน 88 ราย(68.75%)ในกลุมนี้จํานวน 84 ราย(95.45%)ที่ประเมินดวยคาปริมาณเม็ดเลือดขาว
ชนิดซีดีโฟร(CD4)และอาการทางคลินิกไดผลในระดับดี และพบวา 33 ราย(25.78%)คาปริมาณ
เชื้อเอชไอวีระหวาง 50-1,000 copies/ml, จํานวน 30 ราย(90.91%)แตคาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด
ซีดีโฟร(CD4)ประเมินเปนระดับดีและยังพบวาจํานวน 7 ราย(5.47%)ที่คาปริมาณเชื้อเอชไอวี(Viral
load)มากกวา 1,000 copies/mlในจํานวนนี้มีจํานวน 4 ราย(57.14%)ที่ผลการประเมินดวยคาปริมาณ
หลังจากการนําคาปริมาณเชื้อเอชไอวีมาเปน
เม็ดเลือดขาวชนิดซีดีโฟร(CD4)เปนระดับดี
เครื่องมือในการสื่อสารและเรียนรูรวมกันในกระบวนใหคําปรึกษาแบบมีสวนรวม แลวติดตาม
ประเมินผลพบวาในกลุมที่ผลการรักษาไมดีที่มีเชื้อเอชไอวี(Viral load= 50-1,000 copies/ml)สามารถ
ควบคุม ปริมาณเชื้อเอชไอวี ลดลงนอยกวา 50 copies/ml รอยละ 90.91 ในเวลา 3 เดือน และ
ควบคุมลดลงนอยกวา 50 copies/ml ไดทั้งหมดรอยละ 100 ใน 6 เดือน กลุมที่มีโอกาสดื้อยาที่
มีคาปริมาณเชื้อเอชไอวี(Viral load= >1,000 copies/ml)ทั้งหมด 7 รายหลังจากมีการติดตาม 2 ครั้ง
พบวาจํานวน 4 ราย(3.12%)ไมดีขึ้น ซึ่งเมื่อสงตรวจทดสอบภาวะดื้อยาพบวามีภาวะเชื้อดื้อยา
ทั้งหมด และตองเปลี่ยนใชยาสูตรดื้อยา
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การศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นระบบการติดตามประเมินผลการรักษาดวยคาปริมาณเม็ด
เลือดขาวชนิดซีดีโฟร(CD4) และอาการทางคลินิกไมมีความไวเพียงพอตอการประเมินภาวะการ
รักษาลมเหลว ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะของผูปวยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากมีการ
ตรวจคาปริมาณเชื้อเอชไอวี (Viral load) รวมดวยในกระบวนการติดตามประเมินผลการรักษาใน
ประเทศไทยเพื่อใหสามารถประเมินภาวะของผูปวยไดอยางถูกตอง ทันการณและนํามาใชเปน
เครื่องมือในการสื่อสารและเรียนรูในกระบวนการใหคําปรึกษาแบบผูปวยมีสวนรวมในคลินิกให
คําปรึกษาจะทําใหเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการรักษาอยูในระดับที่ดี ลดโอกาสเกิดภาวะดื้อยา
ในผูปว ยได
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Abstract
Viral load (VL) Test is not widely available and accessible in the district setting. HIV
treatment follow up mostly relies on CD4 count and clinical symptoms of PHA. Currently,
Kuchinarai Hospital has an opportunity to implement viral load test with the support from
MSF-Belgium.A group of 128 PHA who registered and followed up between 2-7 years by
KCPH Hospital, were eligible for the study. The study wants to compare the CD4 count
and clinical symptoms follow up, with the result of Viral load test. All 128 PHA have
Karnofsky score90-100, showing a good quality of life. Following the first viral load test,
88 cases (68.75%) have undetectable viral load (<50 copies/ml), 84 (95.45%) from this
group has good CD4 count and no OI symptoms; 33 cases (25.78%) has viral load
between 50 - 1000 copies/ml with 30 cases (90.91%) has good CD4; and 7 cases
(5.47%) has VL > 1000 copies/ml, which 4 cases (57.14%) has good CD4. PHA with
detectable viral Load receives additional counseling session and encouragement to
reinforce their treatment adherence. Following the second VL test for the group with first
VL result between 50 – 1000 copies/ml, 90.91% became undetectable (<50 copies/ml)
after 3 months and 100 % became undetectable viral load within 6 months. The second
VL test for the group with VL > 1000 copies/ml show no improvement in 4 cases
(57.14%). These 4 cases were resistance to the first line ART, and finally switched to 2nd
Line ART. At the end of the study, 124 cases (96.88%) out of 128 cases were
undetectable (VL < 50 copies/ml); while 4 cases (3.13%) with VL > 1000 copies/ml
become resistance to the first line ART and switch to the second line ART.
The study shows that systematic Viral Load test should be included in HIV
treatment management, in order to detect treatment failure (i.e. virologic failure) earlier,
since CD4 Count and Clinical symptoms are not sensitive enough in this study. The
implementation of Viral Load test should allow active involvement of PHA in taking their
responsibility of the reinforcement of treatment adherence as the result of Viral Load test
can be used as a tool for adherence improvement.
Viral Load test should be included in a minimum package of HIV treatment
management for all PHA in Thailand. Our study show that proper follow up with
systematic (client center) viral load test, together with CD4 count and clinical symptoms
will allow early detection of treatment failure that eventually will reduce the cost of 2nd line
treatment.
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บทเรียนเพือ่ การเฝาระวัง: ผลลัพธการดําเนินงานคลินกิ เอดส
และผูติดเชื้อเอช ไอ วี
วิโรจน วิโรจนวัธน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเปนมา
เอดสเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จากขอมูลขององคการอนามัย
โลก พบวาในป พ.ศ. 2549 มีประชากรที่ปวยและติดเชื้อ เอชไอวี อยูถึง 39.5 ลานคน และมี
ผูเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนของโรคนี้ถึง 2.9 ลานคน เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวายาตานไวรัส
เอชไอวี สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและชะลอการดําเนินโรคได แตมีผูเขาถึงยาตานไวรัส เอชไอ
วี ในประเทศไทยเพียง 91,520 ราย เทานั้น
อําเภอสวางแดนดิน ไดเริ่มดําเนินการคลินิกผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ เอช ไอ วี ตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดใหมีการตรวจหาจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4
และจายยาตานไวรัส เอชไอวี เมื่อมีขอบงชี้เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงยาตานไวรัส เอชไอวี ลด
ภาวะแทรกซอนของโรค และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อเอชไอวี
วัตถุประสงค
1) ศึกษาขอมูลทางระบาดวิทยาของผูปวยเอดส และผูติดเชื้อ เอชไอวี ที่มารับบริการใน
คลินิก ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550
2) ศึกษาภาวะภูมิตานทานของผูปวยเอดส และผูติดเชื้อเอชไอวี เมื่อเริ่มเขารับบริการ
ในคลินิก
3) ศึกษาความสม่ําเสมอของการมารับยาดวยตนเองของผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอ
วี
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บขอมูลจาก เวชระเบียนผูรับบริการในคลินิก ระวาง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2550 นําเสนอคาสถิติ โดยคาเฉลี่ย,
มัธยฐาน, รอยละ และทดสอบความสําคัญทางสถิติโดย Two – sample Kolmogorov –
Smirnov Test, Kruskal – wallis Test
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ผลการศึกษา
ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2550 มีทั้งสิ้น 228 คน เพศชาย 124 คน (รอยละ 54.4) เพศหญิง 104 คน (รอยละ
45.6) อายุเฉลี่ย 35.5 ป (6-76 ป) สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 72.4
การศึกษาชั้นประถมศึกษารอยละ 69.7 ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ไดแก เพศสัมพันธตางเพศ
รอยละ 93 ชายรักชาย รอยละ 2.6 ฉีดยาเสพติดเขาหลอดเลือดรอยละ 1.8 มารดาสูทารก
รอยละ 2.6
เมื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4 เมื่อเริ่มไดรับยาตานไวรัส เอชไอวี
และคาเฉลี่ย ระยะเวลาที่ทราบวาติดเชื้อ เอชไอวี จนกระทั่งไดรับยาตานไวรัสของป พ.ศ. 2545 –
2547 และป พ.ศ. 2548 – 2550 พบวาเทากับ 46.58 เซลล/คิวบิกมิลลิเมตร , 68.82
เซลล / คิวบิกมิลลิเมตร และ 19.04 เดือน, 24.62 เดือน ตามลําดับ (มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ p <0.05)
ระยะเวลาที่ใชในการตอบสนองตอยาตานไวรัส เอช ไอ วี ของทุกกลุม CD4 แรกรับ
(< 50 เซล/คิวบิกมิลลิเมตร, 50 – 99 เซล/ คิวบิกมิลลิเมตร, 100 – 199 เซล/คิวบิกมิลลิเมตร)
เทากับ 13.09 เดือน.9.54 เดือน, 8.82 เดือน ตามลําดับ (ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ) ผู ป ว ยรายเก า ให ญ าติ ม ารั บ ยาแทนในป 2546 ถึ ง 2550 เท า กั บ ร อ ยละ
0.26,0.26,4.46,9.35,10.91 ตามลําดับ การขาดนัดรอยละ 0.81 ผูปวยสงสัยดื้อยา 3 ราย คิด
เปนรอยละ 1.32
สรุป อภิปราย
ผูรับบริการยาตานไวรัสเอชไอวี ของคลินิกผูปวยเอดส และผูติดเชื้อ เอชไอวี อําเภอ
สวา งแดนดิน ส ว นมากเปน วั ย ทํ า งาน อาชี พ เกษตรกรรม การเข าถึ ง ยาต า นไวรั ส เอชไอวี
หลังจากทราบวา ติดเชื้อเอชไอวี นาจะยังไมดีเทาที่ควร ถึงแมวาคาเฉลี่ยระยะเวลาที่ทราบวาติด
เชื้อ เอชไอวีจนกระทั่ง ไดรับยาตานไวรัส เอชไอวีและคาเฉลี่ยจํานวนเม็ดเลือดขาว CD4 เมื่อ
เริ่มรับยาตานไวรัส ในชวงป 2545 – 2547 และป 2548 – 2550 จะมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแตก็ยังต่ํากวา 100 เซล/คิวบิกมิลลิเมตร ทําใหยังคงมีความเสี่ยงตอโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสอีกเปนอยางมาก สาเหตุอาจเกิดจากผูปวยไมมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินโรค
หรือยังคงมีความหวาดกลัวที่จะถูกรังเกียจจากสังคม
นอกจากนี้ การที่ ผู ป ว ยเก า มี แ นวโน ม ให ญ าติ ม ารั บ ยาแทน เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ น า จะ
เนื่องจากสุขภาพผูปวยดีขึ้น จึงมีความจําเปนตองไปทํางานรับจางในตางพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลตอ
ความสม่ําเสมอของการไดรับยาตานไวรัส และเกิดการดื้อยาตานไวรัสไดในที่สุด
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ขอเสนอแนะ
1. ผูติดเชื้อเอชไอวี ควรไดรับความรูเกี่ยวกับการดําเนินโรค และความสําคัญของการ
ติดตามผลจํานวนเม็ดเลือดของ CD4 เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เมื่อไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อ
เอชไอวี
2. การจัดระบบเครือขายสงตอที่มีประสิทธิภาพ นาจะมีสวนชวยใหผูที่ไดรับยาตาน
ไวรัสเอชไอวี เขาถึงบริการยาตานไวรัส เอชไอวี ไดสะดวกเมื่อมีความจําเปนตองไปทํางานตาง
พื้นที่
3. ควรมีการรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางงานและรายไดแกผูปวยเอดส ผู
ติดเชื้อ เอชไอวี ที่มีอาการดีขึ้นหลังไดรับยาตานไวรัส
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รายงานผลการศึกษาการใชยาตานไวรัสเอดส เพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิต
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ป2545-2550
วิมาลัย ทินนะภา
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ความเปนมา
การดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ / ผู ป ว ยเอดส ยั ง ไม มีย ารั ก ษาให ห ายขาดจากโรคได
ผูปวยจะตองรับประทานยาตานไวรัสอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหปริมาณไวรัสในพลาสมาต่ํา
ที่สุดและนานที่สุด รวมถึงใหระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 กลับสูระดับปกติมากที่สุดและผูปวยไม
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส จึงจําเปนที่
จะตองมีการติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอซึ่งการติดตามประเมินผลการรักษาที่ดีที่สุดใน
ปจจุบันคือการวัดปริมาณไวรัสและการวัดระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 หลังจากที่เริ่มใหการ
รักษาดวยสูตรยาตานไวรัสที่มีประสิทธิภาพปริมาณไวรัส จะตองลดลงจนนอยกวา 50copies/ml
ในเวลา 6 เดือน และมีผลการตรวจระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ที่เพิ่มขึ้น 100-150 cells/μl/ป
ซึ่งแสดงถึงระดับภูมิคุมกันที่ดีขึ้น สงผลใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวยเชนกัน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลการใชยาตานไวรัสเอดส ในคลินิกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสโรงพยาบาลอุทุมพร
พิสัยป 2545-2550
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดประชุมพบปะสมาชิกกลุมผูติดเชื้อเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
สามารถ ดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง
2. จัดอบรมพัฒนาแกนนํากลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูรับบริการ มาเปนผูใหบริการรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพจนเกิดกระบวนการทํางานเปนทีม
3. จัดคลินิกบริการรับยาตานไวรัสใหแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส1ครั้ง/คน/เดือน
4. ติดตามเยี่ยมบานสมาชิกกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในชุมชนเปนประจําทุกเดือน
5. ตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามเกณฑมาตรฐาน (CD4/Viral
load)
6. ประเมินผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน
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ผลการศึกษา
1. ผลการรักษาและติดตามการกินยาอยางตอเนื่องตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป พบวา ผลการ
ตรวจ CD4 เพิ่มขึ้น 97% ผลการตรวจ Viral Load มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจพบได
97% ตรวจพบเชื้อดื้อยาในผูปวยที่กินยาตานไวรัสมากกวา3ป 3%
2. อัตราการAdmittedและอัตราการครองเตียงและอัตราการเสียชีวิตของผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสลดลง
3. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถชวยเหลือตนเองไดลดการพึ่งพา
บุคคลอื่น
สรุป อภิปราย
การดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ / ผู ป ว ยเอดส ไม ส ามารถดํ า เนิ น งานให สํ า เร็ จ ได โ ดย
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงลําพัง จะตองมีการดําเนินงานแบบเครือขายอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน ดั งนั้น การจัดการเครือขายการเรียนรูเ รื่องเอดส ในทีมรักษา
แบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผูใหบริการ เพื่อดูแลผูติดเชื้อผูปวยเอดสแบบองครวมจึง
เปนสิ่งสําคัญ
ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
การดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ / ผู ป ว ยเอดส ไม ส ามารถดํ า เนิ น งานให สํ า เร็ จ ได โ ดย
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงลําพัง จะตองมีการดําเนินงานแบบเครือขายอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การจัดการเครือขายการเรียนเรื่องเอดสในกลุมผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหมีความรูความสามารถเขามาเปนสวนหนึ่งในทีมผูใหบริการ
เชน การใหคําปรึกษา(เพื่อนชวยเพื่อน) การติดตามเยี่ยมบาน ผูติดเชื้อผูปวยเอดสสามารถ
เขาถึงบริการการรักษาที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค สามารถ ดูแลสุขภาพ
ของตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูรับบริการ มาเปนผูใหบริการรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ มีวิธีการดําเนินงานโดยมีสมาชิกกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสอาสาสมัครเปนแกนนํา เขา
รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จนเกิดการพัฒนากระบวนการทํางานเปนทีม ผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสมีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชวยเหลือตนเองได ลดภาระการพึ่งพาบุคคลอื่นตอไป
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โครงการสงเสริมการเขาถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีแบบเชิงรุกในตําพลพันดอนและตําบลผาสุกในป 2550
ดวงพร ถิ่นถา
โรงพยาบาลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

ความเปนมา ถึงแมวายอดผูปวยรายใหมจะมีจํานวนลดลง แตยอดสะสมกลับมีจํานวนที่
เพิ่มมากขึ้นสงผลใหอําเภอกุมภวาป มีอัตราตอแสนประชากรเปน 406.64 ซึ่งเปนอันดับหนึ่งรอง
จากอําเภอเมือง จากการเขาถึงการรักษาพบวาตําบลพันดอนและตําบลผาสุกมีจํานวนผูปวยที่
เขาถึงการรักษาเปนอันดําหนึ่งและอันดับสองตามลําดับ แตยังมีปญหาวาผูที่เขาถึงบริการปรึกษา
กลับพบวามีเฉพาะผูมารับบริการฝากครรภเปนสวนใหญดังนั้นจากขอมูลที่พบวามีผูปวยในพื้นที่
มากที่สุดเพื่อเปนการพัฒนาระบบบริการที่มีอยูจึงจัดบริการแบบเชิงรุกในตําบลพันดอนและตําบล
ผาสุก
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปและกลุมเยาวชนไดมีโอกาสไดเขาถึงบริการ
ปรึ ก ษาและตรวจเลื อ ดหาการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี อีก ทั้ ง รองรั บ การให บ ริ ก ารประชาชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
วิธีการดําเนินงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินแกเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
โรงพยาบาลและระดับ PCU ในพื้นที่จํานวน 22 แหง รอยละ 100 เพื่อวิเคราะหปญหาในพื้นที่
หลังจากนั้น ประชุมเชิงปฏิบัติการใหการปรึกษาและตรวจเลือดแกแกนนําในพื้นที่กลุมเปาหมาย
เพื่อเตรียมความพรอมในการลงพื้นที่ โดยมีแกนนําเขาอบรม 48 คน เพื่อใหเกิดความเปนไปได
ตอการเขาถึงบริการเชนพื้นที่ที่กลุมเปนคนงานตองใชแรงงานไมสามารถทํากิจกรรมตอนกลางวัน
ไดตองทํากิจการรมตอนกลางคืน ก็ตองมีกิจกรรมตอนกลางคืน
ผลการศึกษา
1. เกิดรูปแบบการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของแกนนําและชุมชนโดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลางซึ่งทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางแทจริง
2. มีผูเขารวมกิจกรรม 125 ราย และเขารับการตรวจเลือด 64 ราย ตรวจพบเลือดบวก 2
ราย คิดเปนรอยละ 3.12
3.การทํางานโดยยึดชุมชนเปนศูนยกลางทําใหเขาใจกลยุทธในการดูแลสุขภาพชุมชน
สรุป ในการดําเนินงานตองอาศัยการมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งระดับโรงพยาบาล ตําบล
PCU และพื้นที่เปาหมาย ในการเขารวมแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน โดยใหเจาหนาที่และ
ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปญหา รวมวางแผนในการดําเนินงาน เพื่อใหการจัดกิจกรรมในการ
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ดําเนินงานรวมกับชุมชนไดอยางลงตัว โดยการวิธีแกปญหาที่คํานึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปน
หลัก
ขอเสนอแนะ
1.การดํ า เนิ น งานในชุ ม ชนควรให ชุ ม ชนได มี ส ว นร ว มในทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ให ชุ ม ชนได
ตระหนักในการแกไขปญหาของตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.การคัดเลือกแกนนําในการดําเนินงานที่มีความทุมเทและเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อ
สังคมเปนจุดแข็งในการทํางาน
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การศึกษาผลการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเอดสตามตัวชี้วัด
โรงพยาบาลพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ป งบประมาณ 2548 – 2550
The results of AIDS Prevention and Control from Indicator in Phrao
Hospital ,Phrao District,Chiangmai Province,2005 – 2007
ปราโมทย อุนเรือน, จีรนนท รมเงิน, พัชรี ธารีพืชน, พนารัตน ตุยยวง
โรงพยาบาลพราว อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบยอนไปขางหลัง (Retrospective Study ) มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาประเมินสถานการณ และความกาวหนาในการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส ตามตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลพราว โดยรวบรวมขอมูลของผูรับบริการ
ตั้งแตปงบประมาณ 2548 ถึงปงบประมาณ 2550 รวมระยะเวลา 3 ป เพื่อนําผลการศึกษามา
จัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยใชสถิติคือ จํานวน
รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาตามตัวชี้วัด พบวาผูติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่เขามารับบริการรักษา
และไดรับการตรวจ CD -4 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ ในป 2548 – 2550 รอยละ
91.36,91.50และ98.48 ตามลําดับซึ่งเกณฑกําหนดคือ รอยละ 90 สําหรับผูติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่มี
คา CD-4 < 200 Cell/mm3 ไดรับยาตานพบวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 90 คือ ป 2548
รอยละ 73.63 ป 2549 รอยละ 77.78 และป 2550 รอยละ 86.11 สวนสตรีที่ติดเชื้อ ไดรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม พบวา ป 2548 ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ
รอยละ 80 ทําไดรอยละ 25.42 สวนป 2549และ 2550 ทําไดเกินเกณฑที่กําหนด คือ 96.29 และ
รอยละ 100 ตามลําดับ สําหรับหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติด
เชื้อ ไดรับยาตานตามเกณฑ รอยละ 100 พบวาทําไดตามเกณฑ คือรอยละ 100 ทั้ง 3 ป และผู
ติดเชื้อ เอช ไอวี ที่มีปญหาการขาดยา หรือมีปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจไดรับการเยี่ยมบาน
โดยเจาหนาที่หรือแกนนําผูติดเชื้อของชมรม โดยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 90 พบวาทํา
ไดเกินเกณฑมาตรฐาน คือได รอยละ 100 ทั้ง 3 ป ในสวนของผูรับบริการที่เปนหญิงตั้งครรภที่มา
ฝากครรภครั้งแรกไดรับการตรวจเลือด เอช ไอ วี ตั้งแต ป 2548 2550 พบวา ทําไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดคือ รอยละ 100 ทั้ง 3 ป สวนคูสมรสของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก
ไดรับการตรวจเลือด เอช ไอ วี พบวาสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ ป 2548 – 2550 คือ รอยละ
79.65 ,79.21 และ88.30 ตามลําดับ ซึ่งเกณฑมาตรฐานกําหนดที่ รอยละ 65
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแตป 2548 ถึง ป 2550 ประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงานและสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการตอเนื่องตอ
ไปได
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การศึกษา นวัตกรรม แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน
ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ
สักรินทร ไกรษร
ศูนยแพทยชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดยอ
ในป 2550 พบวาปญหาโรคเอดส ในพื้นที่เปนปญหาที่ตองดูแลอยางจริงจังเพราะมีผูปวย
เอดสเสียชีวิต โดยที่เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนไมสามารถเขามาดูแลสุขภาพได
ทั้งที่มีระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวังเรื่องการควบคุมโรคเอดสในพื้นที่ อยางมีระบบ มีองคกร
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานครอบคลุม ทุกหมูบาน แตปญหาของโรคเอดสที่
เกิดขึ้นในพื้นที่พบวา ผูปวยเอดสไมกลาเปดเผยตัวตอครอบครัว ชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู
จนถึงวาระสุดทายของชีวิตมีหลายคนที่เสียชีวิตดวยโรคเชื้อราในสมอง วัณโรคปอด เจาหนาที่
สาธารณสุขจะทราบวามีผูปวยเอดสก็ตอเมื่อเปนผูปวยระยะสุดทาย ดังนั้นปญหาโรคเอดสในพื้นที่
ควรไดรับการดูแลมากขึ้นเปนการการเฉพาะโรค โดยมองถึงปญหาที่แทจริงของผูติดเชื้อ/ผูปวย
เปนหลัก ไมยกภาระงานใหโรงพยาบาลเปนผูดูแลเพียงหนวยงานเดียว ดวยการจัดคลินิก Day
care center หรือศูนยองครวมเทานั้น ผูศึกษาจึงไดจัดทํานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษาในกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสดวย
แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน รับสมัครผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเขมามาเพิ่มศักยภาพในเรื่ององค
ความรู ทักษะชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองดานสุขภาพ การรับประทานยาตานไวรัส
การชวยเหลือเพื่อนสมาชิก การเยี่ยมบานรวมถึงการดึงศักยภาพภายในที่ซอนอยูในตัวเองออกมา
ใชในชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข กลุมที่ศึกษาเปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มีสภาพการติดเชื้อ
เหมือนกันเขามาดูแลกันเอง ใชระยะศึกษาในชวงเดือนกุมภาพันธ 2550 – 30 กันยายน 2550
โดยใชกรอบกระบวนการสังเคราะห 5 สวน ไดแก 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมาย
ของการดูแล 3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
และ 5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ผลกาศึกษาพบวา 1) ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและญาติผู/ดูแลมีการ
รวมกลุมกันในพื้น 2) เกิดการวิเคราะหหาความตองการการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิก 3)
เกิดกิจกรรมการดูแลกันเองแบบ “ เพื่อนชวยเพื่อน ” 4) การมีสวนรวมขององคกรภาคีไดแก
องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น กลุ ม เพื่ อ นผู ติ ด เชื้ อ /ผู ป ว ยที่ อ ยู น อกพื้ น ที่ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
การศึกษาพบวา ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสยังไมกลาเปดเผยตัวในชุมชนตนเองเทาที่ควร เพราะกลัว
ครอบครัวและเครือญาติไดรับความรังเกียจจากชุมชน สังคม ดังนั้นควรมีการรณรงคใหชุมชน
เขาใจเรื่องโรคเอดสอยางจริงจังรวมถึงการมีสวนรวมของครอบครัว เครือญาติและชุมชนเขา
มารวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่คอยเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง
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ความเปนมา
กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุม
ปองกันโรค รักษาโรคและ การฟนฟูสภาพของประชาชน ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นตรงกับ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค ดูแลระบบสุขภาพแบบองครวมรวมกับโรงพยาบาล
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ในรูปแบบเครือขายบริการปฐมภูมิ (Contract unit for primary care
:CUP) ในป 2550 พบวาปญหาโรคเอดส เปนปญหาที่ตองดูแลอยางจริงจังเพราะมีผูปวยเอดส
เสียชีวิต โดยที่เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนไมสามารถเขามาดูแลสุขภาพได ทั้งที่มี
ระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวังเรื่องการควบคุมโรคเอดสในพื้นที่ อยางมีระบบ มีองคกรเครือขาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานครอบคลุม ทุกหมูบาน แตปญหาของโรคเอดสที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่พบวา ผูปวยเอดสไมกลาเปดเผยตัวตอครอบครัว ชุมชน สังคมที่ตนเองอาศัยอยู จนถึงวาระ
สุดทายของชีวิตมีหลายคนที่เสียชีวิตดวยโรคเชื้อราในสมอง วัณโรคปอด เจาหนาที่สาธารณสุขจะ
ทราบวามีผูปวยเอดสก็ตอเมื่อเปนผูปวยระยะสุดทาย หรือเปดเผยตัวตอเจาหนาที่แลวเทานั้น
ดังนั้นปญหาโรคเอดสในพื้นที่ควรไดรับการดูแลมากกวาเดิม โดยมองถึงปญหาที่แทจริงของผูติด
เชื้อ/ผูปวยเปนหลัก ไมยกภาระงานใหโรงพยาบาลเปนผูดูแลเพียงหนวยงานเดียว ดวยการจัด
คลินิก Day care center ใหบริการกลุมสมาชิกทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน การดําเนินงาน
ดังกลาวเหมือนกับยกระบบดูแลเรื่องสุขภาพ การรักษา การเยี่ยมบาน การสงตอใหเปนงานหลัก
ของโรงพยาบาลเทานั้น ความจริงแลวตองมีการรวมมือกันดูแลปญหาโรคเอดสอยางจริงจัง ตั้งแต
การให ความรูเ พื่อปองกัน/ควบคุ มโรค การคนหาผูติดเชื้ อ การใหการรัก ษา การปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การใหกําลังใจ การเตรียมชุมชน สังคม เพราะผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
รูสึกวาตนเปนปญหาของสังคมมากขึ้นเมื่อทราบวาตนติดเชื้อเกิดภาวะความวิตกกังวล กลัวสังคม
รั ง เกี ย จ กลั ว เพื่ อ นบ า นเพื่ อ นร ว มงานต อ ว า นิ น ทา หรื อ ตกงานในที่ สุ ด แต ก็ ค งจะไม เ ท า กั บ
ครอบครัวตนเองตอตานรับไมได
จากปญหาดังกลาว ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน ไดหาแนวทางใหมๆในการเขามามีสวน
รวมมากขึ้นในการดูแลผูปวย/ผูติดเชื้อที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จํานวน 11 หมูบาน เปน
เขตเทศบาล 8 หมูบาน เขต อบต.3 หมูบาน และขยายวงกวางออกไปในระดับอําเภอ โดยใช
กระบวนการกลุม เริ่มจากการสรางกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่สมัครใจเขามารวมกระบวนการ
กลุม รวมพัฒนาทักษะ ความรูเรื่องสุขภาพ การเยี่ยมบาน การใหคําปรึกษาแกกลุมสมาชิก และ
เลาเรื่องถายทอดประสบการณชีวิตกอนและหลังติดเชื้อในกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิต
รวมกันและนําประสบการณดานบวกมาปรับใชในชีวิตประจําวันของกลุมสมาชิกเอง และกลุมนี้
เมื่อมีความรู ทักษะตามกระบวนการแลวสามารถเปนแกนนําหลักของกลุมในภาพรวมของตําบล/
อําเภอในเรื่องการดูแลสุขภาพ การสรางสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานลบมาเปนดาน
บวก เชน การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การลดและเลิกสูบบุหรี่ การเลือกทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการสูงและครบ 5 หมู ในการรวมกลุมจะเปดโอกาสใหแกนนํากลุม “ แกนนําเครือขาย
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เพื่อนชวยเพื่อน ” ที่เขารวมโครงการไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการถายทอดประสบการณผาน
ทางเรื่องเลา การใหคําแนะนําดานสุขภาพ การใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุม ที่ตองมาตกใน
ชะตากรรมเดียวกัน ที่บางครั้งไมรูจะหันหนาไปหาใคร เพราะบางคนยังไมไดตัดสินใจวาจะบอก
ใครดี ไมวาจะเปนคนรัก สามี/ภรรยา ก็ไมรูวาจะติดเชื้อเหมือนเราหรือเปลา ลูกที่ๆยังตองเรียน
หนังสือ เราจะทํางานไหวแคไหน รายไดจะพอใชหรือไม ฯลฯ เหลานี้เปนปญหาของผูติดเชื้อที่
เกิดขึ้นหลังจากทราบผลของการตรวจเลือดใหมๆ มักจะเกิดอาการสับสนเปนอยางมาก แตแกน
นําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนที่ไดผานเรื่องเหลานี้มาแลวจะมาเปนแบบอยางที่ดีใหสมาชิกรายใหม
ทราบวา เชื้อ HIV ที่อยูในรางกาย ไมไดนากลัวอยางที่คิด บางคนในกลุมติดเชื้อมาแลว 5 ป 10 ป
หรือมากกวานั้นก็ยังมายืนพูดใหสมาชิกไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมถูกตองมาเปนการ
พฤติกรรมที่ถูกตองได
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การสรุ ป บทเรี ย นการเรี ย นรู ก ระบวนการพั ฒ นานวั ต กรรม “แกนนํ า
เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน” ของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
จึงไดใชเครื่องมือ 5 อยางตามกรอบการสังเคราะห 5 สวน ไดแก 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2) เปาหมายของการดูแล 3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 4) บทบาทหนาที่
องคกรและภาคี และ 5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังรายละเอียด
1.กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน ของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน เกิด
จากการมองเห็นปญหาในพื้นที่ของตนเองเรื่องโรคเอดสที่มีผูปวยเอดสระยะสุดทาย และเสียชีวิต
ลง ในพื้นที่ ทั้งที่เจาหนาที่ลงไปสํารวจขอมูลครัวเรือน แตขอมูลผูปวยเอดสกับไมสามารถนํามา
วางแผนดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดเลย เพราะขอมูลการรักษาถือวาเปนความลับของผูติดเชื้อ/
ผูปวยดังนั้นเจาหนาที่และ อสม.ที่ดูแลหมูบานไมสามารถทราบขอมูลเหลานี้ไดเลย เพราะขอมูล
ทั้งหมดจะอยูที่โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ที่จัดตั้งศูนยกลางวันแบบ ไป-กลับ ( Day care
center) และวิธีที่นาจะดีที่สุดและเปนไปไดงายที่สุด คือการสรางแกนนําที่เปนผูติดเชื้อ/ผูปวยดวย
กันเองขึ้นมา ดูแลกันเอง เปนการพัฒนาศักยภาพและใชทุนเดิมทางสังคมของกลุมเองเขามามี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพ การคนหาผูปวยติดเชื้อ/ผูปวยใหมาเขากลุมและเปดเผยตัว

1.2 วิธีการทํางานขององคกรและภาคี
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมขององคกรและภาคี เปนการทํางานรวมกันในหลาย
ภาคสวนทั้งในหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานภาคทองถิ่น ภาครัฐ ไดแก
1.2.1 โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค มีบทบาทหนาที่ในการจัด Day care center
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน มีแพทย เภสัชกร พยาบาล ประจําใหบริการเรื่องความรูเรื่องโรค
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เอดส การดู แ ลสุ ข ภาพ การป อ งกั น โรคแทรกซ อ น การทานยาต า นไวรั ส การดื้ อ ยา รวมถึ ง
สวั ส ดิ ก ารด า นสั ง คมเรื่ อ งค า ตอบแทนในการเป ด เผยตั ว การขึ้ น ทะเบี ย นรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ การ
ประสานงานกั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข ในระดั บ พื้ น ที่ เช น สถานี อ นามั ย ศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชน
นอกจากนั้นยังเปดเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผูติดเชื้อ/ผูปวย
1.2.2 ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน เปนหนวยงานหลักหรือเปนเจาภาพในการ
จัดทํากลุมเพื่ อพัฒนาความรูและศั กยภาพของแกนนําเครือขายในเรื่องการดูแ ลสุข ภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม มีการฝกทักษะดานสุขภาพตางๆ เชน การใหคําปรึกษา
การเยี่ยมบาน การเชื่อมตอประสานงานทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.2.3 สํ า นัก งานสาธารณสุข อํ า เภอบํ า เหน็ จ ณรงค แ ละสํ านัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดชัยภูมิ มีบทบาทหนาที่ในการใหแนวทาง นโยบายสาธารณสุขในการชวยเหลือดูแลผูติด
เชื้อ/ผูปวยปวยเอดส เชน การใชสิทธิบัตรทอง การชวยเหลือดานสวัสดิการทางสังคม หนวยงาน
ที่ดูแลและสามารถประสานงานในระดับจังหวัดชัยภูมิ
1.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค องคการ
บริหารสวนตําบลบานชวน ที่มีงบประมาณในการควบคุมโรคในทองถิ่น การชวยเหลือเรื่องอาชีพ
การใหความชวยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ และการจัดงบประมาณสนับสนุนดานสุขภาพตางๆ เชน ใน
การเยี่ยมบาน การใหสุขศึกษาในชุมชน
1.2.5 แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนและสมาชิก ไดสรางบทบาทเพิ่มขึ้นในการ
ประชาสัมพันธ การคนหาผูที่ยังหลบซอนตัวใหเปดเผยตัวและ ชักจูงใหเขามามีสวนรวมในการทํา
กลุมรับการรักษาการดูแลสุขภาพ รวมกลุมกัน ทํางานดานสังคมการรณรงคเผยแพรความรูเรื่อง
โรคเอดสในสถานศึกษา หมูบาน ชุมชน
1.2.6 แกนนําเครือขายผูติดเชื้อนอกพื้นที่ เปนผูมีประสบการณและรวมถายทอด
องคความรูประสบการณ การชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยและมีการเชื่อมประสานงานใหเปนกลุม
ระดับอําเภอ จังหวัด เขต และภาค เพื่อบอกใหสมาชิกทราบวาเรายังมีเพื่อนและคนที่ยังรอคอย
ความชวยเหลืออีก
1.2.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม.) มีบทบาทคนหาผูติดเชื้อ/
ผูปวยในหมูบาน การแนะนําใหมารวมกลุม การประชาสัมพันธโครงการใหทุกคนในหมูบานทราบ
เพื่อเกิดแรงเหวี่ยงเหนี่ยวนําใหผูที่ทราบวาตนติดเชื้อเขามารวมกลุม และรับความชวยเหลือดาน
ตางๆจากกลุมและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3 กระบวนการเรียนรูการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใชแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของทุกคนโดยเฉพาะกลุมผูติดเชื้อ/
ผูปวยเปนแกนนําหลักในการพัฒนา ใชหลักการงายๆคือ ไมมีใครเขาใจชีวิตของผูติดเชื้อ/ผูปวย
ไดดีเทากับตัวของเขาและกลุมเอง จึงไดรับสมัครอาสาสมัครที่สมัครใจเขารวมพัฒนาศักยภาพที่
ซอนอยูในตัวของผูติดเชื้อ/ผูปวย และใชกระบวนการกลุมแบบมีสวนรวมสูงในการพัฒนาทักษะ
ความรู การเปนผูให การใหคําปรึกษา ทักษะการใหกําลังใจการเยี่ยมบาน ความสําคัญของการ
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เปดเผยตัวและการชวยเหลือสมาชิกกลุมดานสวัสดิการทางสังคมสรุปกระบวนการพัฒนาและการ
เรียนรูที่นํามาใชในกระบวนการนี้คือ
1.3.1 กระบวนการสรางและพัฒนาองคความรูของแกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อน
1.3.2 กระบวนการการมีสวนรวมของกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยในดานสุขภาพ
1.3.3 การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ,อบต.,เทศบาล
2.เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนจากนวัตกรรม
2.1 ประชากรเปาหมาย
การพัฒนานวัตกรรมมีกลุมเปาหมายที่สําคัญ คือ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และแกนนํา
เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน ที่มีการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการกลุมที่เนนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองและกลุม มีการดูแลสุขภาพและการสรางเครือขายผูติดเชื้อ/ผูปวย
ดวยกันเองนอกจากนั้นยังมีการชวยเหลือในระดับทองถิ่นไดแก องคการบริหารสวนตําบลบาน
ชวนและเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงคที่จายเบี้ยยังชีพแกผูเปดเผยตัวในพื้นที่
2.2 ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่
ปญหาเรื่องโรคเอดสในพื้นที่มีการจัดการในรูปแบบปกติของทางราชการซึ่งเปนการ
ดูแลที่ใชการบริหารจัดการแบบแนวดิ่งคือ การดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานทางราชการ
เชน กรมการปกครองของที่ทําการอําเภอบําเหน็จณรงค ของสํานักงานเทศบาลตําบลบําเหน็จ
ณรงค โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคและศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน แตปญหาสุขภาพยังมีมากขึ้น
ผูติดเชื้อ/ผูปวยไมกลาเปดเผยตัว ไมกลาเขามารับการดูแลกับหนวยงานสาธารณสุข ทั้งที่ทราบ
วาตนเองติดเชื้อแลวตองรอใหรางกายย่ําแยมีโรคแทรกซอนกอนถึงยอมเขามารับการรักษา ดังนั้น
นวัตกรรมนี้จึงศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ 4 ประเด็น คือ
2.2.1 การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง ผูติดเชื้อ HIV จะดูเหมือนคนปกติทั่วไป ไม
ทราบไดเลยวาตนเองติดเชื้อจนกวาจะมีการตรวจเลือด ดังนั้นการเจ็บปวยก็จะเหมือนคนปกติ
ทั่วไปในชวงแรกๆเชน เปนหวัดบอย ถายเหลว มีอาการของความเหนื่อยลางาย ไอหรือหอบ มี
ผื่นขึ้นตามรางกาย บางคนมีภาวะเครียดสูง หรือบางรายทราบแลววาตนเองนาจะติดเชื้อจาก
คูครองที่เสียชีวิต แตไมรูวาจะเริ่มกับชีวิตที่ติดเชื้ออยางไร
2.2.2 วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การติดเชื้อHIV และปวยเปนโรค
เอดสนั้นสงผลกระทบอยางมากตอสภาพทางรางกาย จิตใจ ชุมชน สังคม กลาวคือ รางกายจะมี
ความออนแอทนตอสภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดนอยลงมีการเจ็บปวยและติดเชื้อฉวย
โอกาสงายกวาคนปกติ ภูมิคุมกันโรคลดลงรวดเร็วถารางกายไมไดรับการดูแลที่ดีในเรื่องภาวะ
โภชนาการ การออกกําลังกาย การผักผอนที่เพียงพอ ดานจิตใจ จะเกิดความเครียดกับตนเองและ
ครอบครัวไดงายมากเพราะกลัวครอบครัวเดือดรอนตองมาคอยดูแลตนเองหรือกลัวครอบครัว
ตนเองถูกเพื่อนบานรังเกียจเลิกจางงาน ซึ่งเปนปญหาดานสังคมตอมา
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2.2.3 การเขาถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการ การดูแลกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ในพื้นที่เดิมเนนการจัดบริการแบบ Day care center ที่เนนการดูแลแบบไปกลับ คือ มาเขากลุม
ตรวจสุขภาพทั่วไป และรับยาบํารุงหรือยาตามอาการเพราะเดิมเราเนนการดูแลแบบผูปวยติดเชื้อ
ไวรัส คือการดูแลรักษาตามอาการ เชนมีไขใหยาลดไข ถายเหลวใหน้ําเกลือแร ORS.ทําใหผูติด
เชื้อ/ผูปวยเริ่มใชการรักษาตามพื้นบานตามความเชื่อของตนเองและจากขาวสารในกลุมแนะนํา
ทําใหมีการสูญเสียชีวิตจํานวนมากการเขากลุม ในชวงกอนป 2540 เหมือนมาพบปะกันและมาดู
วาเดือนนี้มีชีวิตอยูจํานวนเทาไหรก็วาได เมื่อมีการประกาศใชสิทธิบัตรทอง ทําใหการเขาถึง
บริการเริ่มดีขึ้น จํานวนผูเสียชีวิตลดลง มีกิจกรรมบริการที่เนนเฉพาะกลุมมากขึ้น
2.2.4 สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ การที่ประเทศไทยเปนประเทศ
กําลังพัฒนามีการใชการจัดการดานเศรษฐกิจเปนการกําหนดตัวชี้วัดหลายๆดานในการพัฒนา
ประเทศทําใหเกิดสังคมที่เรงรีบในหลายๆดานเชน การพัฒนาประเทศในดานโครงสราง ถนน
อาคาร การเรงรีบในการทํางาน การเรงรีบในการเดินทาง เหลานี้มีผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
เพราะมีเวลานอยในการเลือกซื้ออาหาร การประกอบอาหาร การรับประทานอาหาร ทําใหรางกาย
ขาดสารอาหาร รวมถึงการเกิดปญหาดานการหยารางทําใหมีเด็กกําพราที่ไดรับการดูแลที่ขาด
คุณภาพจากญาติพี่นองโดยเฉพาะถาบิดา มารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส เมื่อกอนการเขาเรียน
หนังสือในบางสถาบันถึงจะเปดรับแตผูปกครองของเด็กนักเรียนในหองเดียวกันก็จะหามบุตร
หลานของตนเองทํากิจกรรมรวมดวย หามเลนหามทานอาหารดวย
2.3 ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา นวัตกรรมสุขภาพ “แกนนําเครือขายเพื่อน
ชวยเพื่อน” เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวย มีการดําเนินการกิจกรรม
การดูแลสุขภาพ การเฝาระวังโรครวมกันในกลุม การชักจูงผูติดเชื้อใหเขากลุมและเปดเผยตัวเพื่อ
รับสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพ การรับยาตานไวรัส แกนนํากลุมเปนพี่เลี้ยงดูแลสุขภาพของกลุมคอย
กระตุนใหสมาชิกมีการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง เชน ความมีระเบียบในการทานยาตานไวรัส การ
ทานอาหารที่เนนใหเกิดภูมิคุมกันโรค การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การฝกสมาธิทําจิตใจให
สงบและลดความเครียด
2.4 กระบวนการสรางเปาหมายรวม
ป ญ หาโรคเอดส เ รื้ อ รั ง มานานเพราะการดู แ ล
รั ก ษาถือ ว า เป น งานหลั ก ของกระทรวงสาธารณสุข แต ปจ จุบั น แนวคิ ดนี้ ได เ ปลี่ ย นไป มี ก าร
ดําเนินงานรวมกันทุกภาคสวนทั้งผูติดเชื้อ/ผูปวย หนวยงานภาครัฐ เอกชนและหนวยงานการกุศล
ตางๆเขามามีสวนรวมในการดูแลระบบสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมที่ผลกระทบโดยตรงไดแกกลุมผู
ติดเชื้อ/ผูปวย ที่ตองเขามามีสวนรวมอยางสูง จึงไดสรางกระบวนการพัฒนาทักษะ พัฒนาความรู
เพื่ อ ให แ กนนํ า สามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและมี ภู มิ ต า นคุ ม กั น โรคสู ง ขึ้ น แล ว ไปถ า ยทอด
ประสบการณชีวิตใหแกกลุมสมาชิก มีการจัดกระบวนการใหคําปรึกษา การเยี่ยมบานการให
กําลังใจ รวมถึงการปองกันโรคแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นตามระบบของรางกาย โดยแกนนําดานการ
จัดการ วิชาการจะเปนของโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค และศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน
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3.รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน
3.1 การจัดเวที/สถานที่ใหผูติดเชื้อ/ผูปวยไดแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิต เปดโอกาสใหมี
การเรียนรูรวมกันในเรื่องการดูแลสุขภาพ การใชชีวิตประจําวัน การปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงดาน
ตางๆ โดยใชสถานที่ในโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคและศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน ดําเนินการ
คัดเลือกแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนดวยความสมัครใจเพราะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดูแลสุขภาพกลุมสมาชิกที่เขารวมกลุมและสมาชิกที่อยูในชุมชนทั้งเปดเผยตัวและยังไมเปดเผยตัว
ซึ่งกระบวนการกลุมนี้ทําใหเกิดการรวมตัวกันทั้งเปนทางการและไมเปนทางการของผูติดเชื้อ/
ผูปวยในการดูแลสุขภาพมีการชวนสมาชิกที่เปดเผยตัวแลวเขารับเบี้ยยังชีพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ การสรางรายได ดานสังคม/วัฒนธรรม มีการรวมตัวกันทําบุญ เขา
วัดฟงธรรมะ
3.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนและสมาชิกกลุมผู
ติดเชื้อ/ผูปวย ในเรื่อง
3.2.1 ความรูเรื่องโรคเอดส เพื่อเพิ่มเติมความรูเรื่องโรคเอดส การดูแลสุขภาพ
การปองกันโรคแทรกซอน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานลบมาสูดานบวก
3.2.2 การสรางศักยภาพภายใน การคิ ดเชิงบวก การคิดเชิงสร างสรรค เพื่อจะไดล ด
ความเครียด การโทษตนเอง โทษคูครอง หรือคนที่ทําใหตนเองตองมาเปนผูติดเชื้อ/ผูปวย เนน
การหาเปาหมายชีวิต สิ่งที่รักและตองการที่สุด การมีชีวิตอยูเพื่อคนที่เรารักและรักเรา การให
กําลังใจซึ่งกันและกัน
3.2.3 การใหคําปรึกษา เพราะแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนตองคอยออก
เยี่ยมบานไปใหกําลังใจแกเพื่อนที่ติดเชื้อที่กําลังปวยหนัก ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือผูที่
เริ่ มมี ป ญ หากับ ครอบครั ว ญาติ บุ ต ร เพื่ อ นบา น เพราะผู ติ ด เชื้ อ/ผูป ว ยจะมีส ภาวะอารมณ ที่
เปราะบาง บางครั้งตองการชวยเหลือความเห็นอกเห็นใจบาง ตองการคําพูดกํ าลังใจจากคน
ใกลชิด ซึ่งการเยี่ยมบานนี้จะเนนเยี่ยมทั้งกลุมสมาชิกและผูดูแล ถาเกินความสามารถแกนนําจะ
สงตอและขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขออกเยี่ยมรวมดวย
3.2.4 โรคแทรกซ อนหรือ โรคติ ดเชื้ อฉวยโอกาส เนื่องจากผู ติดเชื้ อ/ผูป ว ย มี
ภูมิคุมกันโรคพกพรอง ทําใหรางกายออนแอทําใหเกิดการเจ็บปวยไดงายกวาคนปกติ เชนโรค
ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ อุจจาระรวงเรื้อรัง ตอมน้ําเหลือง หรือมะเร็งตางๆ
3.3 กิจกรรมการดูแลแบบ “แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน” แกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อนเปนเครือขายที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนสรางขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะดาน
สุขภาพตางๆแลวแกนนําจะขยายเครือขายการดูแลสุขภาพ ชักจูงใหผูติดเชื้อ/ผูปวยที่ขาดความ
มั่นใจในการเปดเผยตัวไดออกมากลาเผชิญความจริงยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นและยอมรับความ
ชวยเหลือสวัสดิการตางๆจากภาครัฐ นอกจากนั้นยังมีการดูแลกันเอง แสดงความเห็นอกเห็นใจ
กันในกลุมไดอยางจริงใจ
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4. บทบาทหนาที่องคกร/ภาคี
4.1 แกนนํ า เครื อ ข า ยเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ น มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู
ความสามารถตามกระบวนการที่ไดวางแผนไว เมื่อผานกระบวนการเรียนรูแบบกลุมแลวจะมีการ
ทดสอบความพรอมของแกนนําจากการสังเกต สอบถาม และใหแกนนําเลาประสบการณที่ไดจาก
การเรียนรูในกลุม และจากการออกปฏิบัติงานจริงภาคสนามในการเยี่ยมบาน การใหกําลังใจแก
เพื่อนๆและการแนะนําการดูแลสุขภาพ การทานยาอยางสม่ําเสมอและตรงเวลา
4.2 เครือขายเพื่อนชวยเพื่อนจากนอกพื้นที่ เชนเครือขายจากอําเภอหนองบัวระเหว
เครือขายในจากจังหวัดชัยภูมิ เครือขายจากจังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทในการเปนวิทยากร
กระบวนการที่คอยใหความรู ถายทอดประสบการณการทํากลุม การใหความชวยเหลือเพื่อน
สมาชิก และการประสานงานเครือขายกับแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน
4.3 หน ว ยงานสาธารณสุ ข ได แ ก สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุข อําเภอบําเหน็จณรงค โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค มี บทบาทในดานดูแลสุข ภาพ
บริการดานวิชาการซึ่งในระดับจังหวัดจะเปนนโยบายการดําเนินงานและหนวยงานคอยสนับสนุน
ขอมูลตางๆ นวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนจะเนนการดําเนินงานที่ศูนยสุขภาพชุมชน
บานชวนบทบาทหนาที่หลักไดแก
4.4 ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน มีบทบาทหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู จัดเนื้อหาที่
เหมาะสมกับกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวย ประสานงานกับหนวยงานที่ดูแลเรื่องโรคเอดสทั้งในและนอก
พื้นที่ สรุปกระบวนการและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหเกิดการมีสวนรวมมากที่สุดของกลุม
แกนนําเครือขายและสมาชิก นอกจากนั้นยังประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ
แผนงานเขาแผนพัฒนาตําบลเพื่อหางบประมาณในการพัฒนางานควบคุม/ปองกันโรคเอดสอยาง
ตอเนื่อง
5.เงื่อนไขแหงความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/สุขภาพ
ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน เกิดขึ้นเมื่อมี
กลุ มแกนนําเกิ ดขึ้ น กลุ มแกนนําตองมี ความรูเ รื่องโรคเอดส เกิดทักษะในการเรี ยนรู ในเรื่ อง
สุขภาพสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สมาชิกกลุมใหมีความรูเรื่องโรคเอดส การดูแล
สุข ภาพ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมดานลบมาเปนด านบวกใหมากที่สุด เชน การลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การเลิกสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารหวานๆมันๆ การมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ไมปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนมาเปนการรับประทานอาหารใหครบหลักโภชนาการเนนผัก
ผลไมมากขึ้น พักผอนใหเพียงพอลดอารมณตึงเครียด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เนนการทานยาให
ตรงเวลาไมขาดยาโดยเฉพาะยาตานไวรัส นอกจากนั้นแกนนําตองมีการเยี่ยมบานสมาชิกกลุม
เพื่อใหกําลังใจใหคําปรึกษาได
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P-1
รายงานผลการศึกษาผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอนจากการใชยาตานไวรัสเอดส
กลุมNRTIs และกลุม NNRTIs
วิมาลัย ทินนะภา
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ความเปนมา
ภาวะแทรกซ อ นทางคลินิ กจากการรั กษาด ว ยยาตา นไวรั ส เอช ไอวี เกิดได ทั้ง ในระยะ
เริ่มแรกของการรักษาและหลังการรักษาเปนระยะเวลานาน ภาวะเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ผูติดเชื้อเอชไอวี ตองเปลี่ยนสูตรยา หรือหยุดการรักษา ภาวะเหลานี้แบงออกไดเปน 3 กลุม
ไดแกผลขางเคียงที่เปนอันตรายถึงชีวิต ผลขางเคียงที่รุนแรง ผลขางเคียงระยะยาว ซึ่งแตละกลุม
จะมีแนวทางการการดูแลรักษาผลขางเคียงและภาวะแทรกซอนที่แตกตางกันตามอาการและ
อาการแสดงที่เกิดขึ้นในผูปวยแตละรายบุคคล
วัตถุประสงค
- เพื่อศึกษาภาวะแทรกซอนจากการใชยาตานไวรัสเอดส กลุมNRTIs และกลุม NNRTIs ในคลินิก
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยป2545-2550
วิธีการดําเนินงาน
-ติดตามเฝาระวังอาการขางเคียง/ภาวะแทรกชอนจากการใชยาตานไวรัสเอดส กลุมNRTIs และ
กลุม NNRTIs ในคลินิกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ผลการศึกษา
ผลข า งเคี ย งหรื อ ภาวะแทรกซ อ นจากการใช ย าต า นไวรั ส เอดส กลุ ม NRTIsและกลุ ม
NNRTIs ที่พบมากที่สุด คือ ไขมันในเลือดสูง ไขมันฝอ รองลงมาคือ ตับออนอักเสบ อาการผื่น
แพยา ตามลําดับ
สรุป อภิปราย
ในปจจุบัน การดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อ / ผูปวยเอดส ผูปวยจะตองรับประทานยาตาน
ไวรัสอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหปริมาณไวรัสในพลาสมาต่ําที่สุดและนานที่สุด รวมถึงให
ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4กลับสูระดับปกติมากที่สุดและผูปวยไมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส ถึงแมวายาดังกลาวจะมีประสิทธิภาพดี สามารถผลิตไดภายในประเทศ และมียาใน
รูปแบบเม็ดรวมซึ่งจะชวยเพิ่มความสม่ําเสมอในการรับประทานยาได แตมียาบางชนิดที่ทําให
เกิดผลขางเคียง หรือมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงตามมาไดเชนกัน
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ขอเสนอแนะ
กอนใหการดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อ / ผูปวยเอดส ดวยยาตานไวรัสเอดส จะตองมีการ
เตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ผูใหคําปรึกษาตองอธิบายให
ผูปวยเขาใจถึงความสําคัญของการรับประทานยาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดเชื้อดื้อยา และเพื่อใหยามีประสิทธิผลสูงสุดเปนเวลานานที่ และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ผูปวย
จะต อ งมี ค วามรู ค วามเขา ใจเกี่ ย วกับ ผลการรั ก ษาและการสั ง เกตภาวะแทรกซ อ นและอาการ
ขางเคียงของยาที่รับประทาน ดังนั้น การจัดการเครือขายการเรียนเรื่องเอดสในกลุมผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหมีความรูความสามารถเขามาเปนสวนหนึ่งในทีมผูใหบริการ
เชน การใหคําปรึกษา(เพื่อนชวยเพื่อน) การติดตามเยี่ยมบาน ผูติดเชื้อผูปวยเอดสสามารถ
เขาถึงบริการการรักษาที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค สามารถ ดูแลสุขภาพ
ของตนเองและปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูรับบริการ มาเปนผูใหบริการรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ มีวิธีการดําเนินงานโดยมีสมาชิกกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสอาสาสมัครเปนแกนนํา เขา
รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จนเกิดการพัฒนากระบวนการทํางานเปนทีม ผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสมีคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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P-2
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลหญิงตัง้ ครรภที่ติดเชือ้ เอชไอวี
สุชาดา อายุมั่น
งานเอดสและวัณโรค โรงพยาบาลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ความเปนมา
ปญหาโรคเอดสไดแพรระบาดในทุกสังคม และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึ้น แมใน
ชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอคนในชุมชนทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพ
จิตใจ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ของอําเภอเชียงดาวก็เชนกันเปนอําเภอหนึ่งที่ติดชายแดน พบวา
ประชากรมีทั้งพื้นราบและพื้นที่สูงมีหลายชนเผาซึ่งอยูในวัยแรงงาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และรับจาง มีแนวโนมที่จะมีการแพรระบาดมากขึ้น ในปญหาเหลานี้ยังมีกลุมที่นาเปนหวงอยูอีก
กลุมหนึ่ง คือหญิงตั้งครรภ ซึ่งยังมีหญิงตั้งครรภบางสวนที่เขาไมถึงบริการ ไมไดรับการฝากครรภ
ซึ่งกลุมนี้หากติดเชื้อเอช ไอ วี ก็จะไมไดรับการดูแลที่ถูกตอง ทันเวลา นอกจากนั้นกลุมที่ทราบวา
ติดเชื้อ เอช ไอ วี ก็ยังมีบางรายไมไดรับการดูแลในการลดการถายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแมสูลูก
ทําใหมีผลตามมาคือลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอช ไอ วีจากแมสูง สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุมคน
เหลานี้ไดจุดประกายใหทีมดูแลผูปวยเอดส เกิดความคิดและแรงใจที่จะชวยเหลือ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภไดรับการตรวจเอช ไอ วี
2. เพื่อใหหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี ไดรับยาตานไวรัสเพื่อลดการถายทอดเชื้อเอช
ไอวี จากแมสูลูก
3. เพื่ อ ให ท ารกที่ ค ลอดจากมารดาที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ได รั บ ยาต า นไวรั ส เพื่ อ ลดการ
ถายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแมสูลูก
4. เพื่อใหหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายไดรับคําแนะนําดวยการเลี้ยงลูกดวยนม
ผสม
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการในระดับโรงพยาบาลและในระดับสถานีอนามัย
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหปญหาและแนวทางการใหบริการรวมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ จนเกิดกระบวนการทํางานเปนทีม
3. รณรงคและประชาสัมพันธโครงการรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและทุกชุมชนในอําเภอ
เชียงดาว
4. จัดคลินิกบริการรับยาตานไวรัสสําหรับหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี พรอมคลินิก
ฝากครรภปกติ เพื่อความสะดวกของผูมารับบริการ และไมแบงแยกผูติดเชื้อ
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5. ประเมินผลการดําเนินงานทุก 1 ป

ผลการศึกษา
1. หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภไดรับการตรวจเอชไอวี 100 %
2. หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสเพื่อลดการถายทอดเชื้อเอชไอวี
3. ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ไดรับยาตานไวรัสเพื่อลดการถายทอดเชื้อ
เอชไอวี
4. หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ไดรับคําแนะนําใหเลี้ยงลูกดวยนมผสม
สรุป อภิปราย
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี เปนการพัฒนา
ระบบบริการเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจเอชไอวีของหญิงตั้งครรภ และเพื่อใหหญิง
คลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีและทารกที่คลอดจากแมติดเชื้อ เอชไอวี ไดรับยาตานไวรัสเพื่อลดการ
ถายทอดเชื้อเอช ไอวี ตามมาตรฐานของกระทรวง
ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม
สามารถดําเนินงานใหสําเร็จไดโดยหนวยงานใด หนวยงานหนึ่งเทานั้น จะตองมีการดําเนินงาน
แบบเครือขายและสหสาขาวิชาชีพอยางเปนระบบดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาหญิง
ตั้งครรภที่ติดเชื้อเอช ไอวีจึงควรมีการประสานงานที่ดี เพื่อการสงตอผูรับบริการใหไดรับการดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง และเปนไปตามมาตรฐานตอไป
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