ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่ อผลงาน แผนการสอนเรื่ อง การให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก
2. ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 4 เดือน (ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดาเนินการ
ความรู ้ทางวิชาการ
คาว่า เอดส์ มาจากภาษาอังกฤษว่า AIDS ซึ่ งย่อมาจากคาเต็มว่า Acquired Immune Deficiency
Syndrome แปลว่า “กลุ่มอาการภูมิคุม้ กันเสื่ อม” เป็ นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากเชื้ อไวรัสเอชไอวี เมื่อเข้าสู่
ร่ างกายจะเข้าไปทาลายเม็ดเลื อดขาว ทาให้ระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกาย เสื่ อมหรื อบกพร่ องลง เป็ นผลทาให้
เป็ นโรคติดเชื้ อหรื อเป็ นมะเร็ งบางชนิ ดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการมักจะรุ นแรง เรื้ อรัง และเสี ยชี วิตในที่สุด
(วันทนา มณี ศรี วงศ์กูล, 2545)
สาเหตุและการติดต่อ
เกิดจากเชื้ อเอชไอวี มี 2 ชนิ ดได้แก่ เชื้ อเอชไอวี- 1 ( HIV-1) และเชื้ อเอชไอวี-2 (HIV-2) การระบาด
ทัว่ โลกส่ วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทยเกิดจาก HIV-1 ซึ่ งยังแบ่งเป็ นชนิ ดย่อย ๆ ได้อีกหลายชนิ ด ส่ วน HIV-2
พบระบาดในแอฟริ กาตะวันตกซึ่ งเป็ นไวรัสชนิ ดใหม่ และมีการเพาะเลี้ ยงแยกเชื้ อได้ในปี พ.ศ.2526 เชื้ อ
เอชไอวีน้ ีมีมากในเลือด น้ าอสุ จิ และน้ าเมือกในช่องคลอดของผูต้ ิดเชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์ ซ่ ึ งสามารถแพร่ เชื้ อได้
โดย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
1. ทางเพศสัมพันธ์กบั ผูม้ ีเชื้อโดยไม่ได้มีการป้ องกัน
2. ทางเลือด เช่น การได้รับการถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะที่มีเชื้ อ การเปื้ อนผลิตภัณฑ์จากเลือด
การใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกัน เป็ นต้น
3. การถ่ ายทอดเชื้ อจากแม่ สู่ลูก ผูห้ ญิ งตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ อเอชไอวีจะถ่ ายทอดเข้า สู่ ลูกได้ท้ งั ก่ อน
คลอด ขณะคลอดและหลังคลอด
พยาธิสภาพ
เชื้ อเอชไอวีมีสายพันธุ กรรม หรื อยีนส์ ที่ต่างจากเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตชั้นสู งทัว่ ไป ภายในเซลล์เชื้ อ
เอชไอวี จะสามารถเปลี่ ย นสายพันธุ กรรมของมันเองจาก อาร์ เอ็น เอ ให้กลายเป็ น ดี เอ็นเอ ซึ่ ง สามารถ
สอดแทรกเข้า ไปในสายพัน ธุ ก รรมของเซลล์ ร่ า งกายคนได้ ท าให้ เ มื่ อ เซลล์ ข องร่ า งกายแบ่ ง ตัว สาย
พันธุกรรมชนิด ดีเอ็นเอของเชื้อเอชไอวี ก็จะแบ่งตัวตามเข้าไปอยูใ่ นเซลล์ใหม่ ในขณะเดียวกันเชื้ อเอชไอวีที่
อยูใ่ นเซลล์ก็สามารถแบ่งตัวได้ โดยมีการเปลี่ยนสายพันธุ กรรมกลับมาเป็ น อาร์ เอ็นเอ และสร้างโปรตีนมา
เป็ นเปลือกห่ อหุ ้มตัว แล้วแตกตัวออกจากเซลล์ที่อาศัยอยูเ่ ดิม จึงเป็ นผลทาให้เชื้ อนี้ ถูกกาจัดให้หมดไปจาก
ร่ างกายของผูต้ ิดเชื้ อได้ยาก เชื้ อเอชไอวีทาให้เซลล์เม็ดเลือดขาว ที-ลิ มโฟซัยท์ เกิ ดเป็ นโรคและถู กทาลาย
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เปลี่ยนสภาพไปเป็ นโรงงานผลิตเชื้ อเอชไอวี กลับไปบุกรุ กทาลาย ที-ลิมโฟซัยท์ อื่น ๆ ต่อไป โดยเซลล์เดิม
อาจถูกทาลายหรื อตายได้
การดาเนินของโรค ผูท้ ี่รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ ร่างกายอาจมีการดาเนินของโรคที่ เร็ วช้าต่างกัน สามารถ
แบ่งอาการและอาการแสดง ออกเป็ น 3 ระยะ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
1. ระยะที่ 1 ระยะที่ไม่มีอาการ ใน 2-3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้ อเอชไอวี ร้อยละ 10 ของ
ผูต้ ิดเชื้ อจะมีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัด คือ มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมน้ าเหลื องโต ผื่นตาม
ตัว แขน ขาชาหรื อ อ่อนแรง อาจเป็ นอยูร่ าว 10-14 วัน แล้วจะหายไปเอง
2. ระยะที่ 2 ระยะที่เริ่ มมีอาการหรื อระยะที่มีอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ เป็ นระยะที่ผมู ้ ีเชื้ อเริ่ มมีอาการ
เช่ น เป็ นไข้เรื้ อรัง น้ าหนักลด หรื อท้องเสี ยเรื้ อรั งโดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ อาจมีเชื้ อราในช่ องปาก
งูสวัด เริ มใน ช่องปากหรื ออวัยวะเพศ ผืน่ คันตามแขน ขา และลาตัวคล้ายคนแพ้น้ าลายยุง
3. ระยะที่ 3 ระยะโรคเอดส์ เต็มขั้น เป็ นระยะที่ผมู ้ ีเชื้ อมีภูมิคุม้ กันของร่ างกายลดลงมาก ทาให้เกิ ด
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่าง ๆ
ผูม้ ีเชื้ อเอชไอวีอาจไม่เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ทุกราย พบว่าภายหลังติดเชื้ อเอชไอวี จะมีผมู ้ ีเชื้ อเอชไอวีกา้ ว
เข้าสู่ ระยะเอดส์ เต็มขั้นเพียงประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี ซึ่ งผูท้ ี่มีอาการเอดส์ เต็มขั้นแล้ว มักจะเสี ยชี วิตภายใน
2-4 ปี หากไม่ได้รับการดู แลรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นผูม้ ีเชื้ อเอชไอวีควรได้รับการรักษาเพื่อป้ องกันโรคติด
เชื้ อฉวยโอกาส (opportunistic infections) และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามความเหมาะสม เพื่อให้
สามารถมีชีวติ ที่ยนื ยาวและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีได้
การตรวจวินิจฉัย โรค ปั จจุ บนั การตรวจวินิจฉัย การติ ด เชื้ อเอชไอวี ทางห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารมี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถลดช่วงของระยะแฝง (window period) ได้โดยระยะ window period
จะอยูท่ ี่ 4 สัปดาห์ (คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ , 2557) การตรวจวินิจฉัย
มีดงั นี้
1.การตรวจ HIV viral testing เป็ นการตรวจหาเชื้ อหรื อส่ วนประกอบของเชื้ อ ได้แก่ การตรวจหา
โปรตี นชนิ ด p24 antigen หรื อสารพันธุ ก รรมของเชื้ อเอชไอวีโดยทัว่ ไปเป็ นการตรวจในระยะที่ ไ ม่ พ บ
แอนติบอดี ต่อเชื้ อ (ระยะแฝง หรื อ window period) เช่น ในบุคลากรทางการแพทย์หลังได้รับอุบตั ิ เหตุทาง
การแพทย์ หรื อการตรวจวินิจฉัยในเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดื อนที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้ อ การตรวจหาสาร
พันธุ กรรมของเชื้ อสาหรับการวินิจฉัยนี้ เป็ นการตรวจเชิ งคุณภาพ (qualitative assay) เป็ นการตรวจชนิดที่มี
รายงานผลเป็ นบวกหรื อลบ ด้วยเทคนิคแนท (Nucleic acid Amplification Testing : NAT) สามารถตรวจได้
ทั้งส่ วนของ อาร์ เอ็นเอ ของเชื้ อ ในพลาสม่า หรื อ proviral DNA ที่อยูใ่ นเซลล์ที่ติดเชื้ อ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่
ผลการตรวจเป็ นผลบวกหรื อ ผลลบ ควรที่จะมีตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี เพิ่มเติมต่อไป
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การแปลผลการตรวจหาเชื้ อหรื อส่ วนประกอบของเชื้ อ เมื่อผลการตรวจหาสารพันธุ กรรมของเชื้ อ
หรื อ p24 antigen ที่ได้รับการยืนยันได้เป็ นผล positive แสดงว่ามีการติดเชื้ อเอชไอวี และเมื่อผลการตรวจหา
สารพันธุ กรรมหรื อ p24 antigen ของเชื้ อได้ผล negative หมายถึง ไม่มีการติดเชื้ อ หรื อ มีการติดเชื้ อเอชไอวี
แต่ปริ มาณสารพันธุ กรรมหรื อโปรตีนของเชื้ อต่ ากว่าขีดความสามารถของเทคนิ คการทดสอบหรื อ ติดเชื้ อ
เอชไอวี สายพันธุ์อื่น ๆ ที่วธิ ี การตรวจที่ใช้ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้
2. การตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้ อเอชไอวี การตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้ อเอชไอวีเป็ นวิธีมาตรฐาน
สาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้ อเอชไอวี โดยหลักการที่ใช้ ได้แก่ อีไลซา (Enzyme Linked Immunosorbent
Assay: ELISA) หรื อการเกาะกลุ่ม (agglutination assay) หรื อ dot หรื อ line immunoassay สาหรับชุดตรวจ
rapid test ปั จจุบนั มีชุดตรวจที่ตรวจได้ ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีต่อเชื้ อในชุ ดตรวจเดียวกันด้วยหลักการ
ELISA
การรายงานผล ผลการตรวจและรายงานต่าง ๆ ควรรักษาไว้เป็ นความลับ โดยมีวธิ ีการรายงาน
1. รายงานผลลบ (anti-HIV negative) หมายถึง ตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
2. รายงานผลบวก (anti-HIV positive) เมื่ อผลการตรวจทั้ง 3 ชุ ด ตรวจในการทดสอบ โดย
ห้องปฏิ บตั ิ การการเดี ยวกันให้ผลมีปฏิ กิริยา (reactive) ตรงกัน ซึ่ งหมายถึ ง การตรวจพบเชื้ อเอชไอวีใน
กระแสเลือด
3. รายงานผลที่สรุ ปไม่ได้ (inconclusive) เมื่อผลขัดแย้งกันใน 3 ชุ ด ตรวจในการทดสอบ โดย
ห้อง ปฏิบตั ิการเดียวกัน ให้ติดตามผูม้ ารับบริ การเจาะเลื อดตรวจซ้ าในช่วงเวลา 2 เดือน คือ เดือนที่ 1 และ
เดือนที่ 3 หากผลยังคงเป็ น “สรุ ปไม่ได้” เช่นเดิม ให้สรุ ปว่าผลเป็ นลบและปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ควรเน้นเรื่ องการป้ องกันการแพร่ เชื้ อแก่ผอู ้ ื่นอย่างเคร่ งครัด
การรักษาโรคเอดส์แบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
1. การรักษาและการป้ องกันโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคฉวยโอกาสต่าง ๆ มะเร็ ง และอาการอื่น ๆ
2. การรักษาที่มุ่งกาจัดเชื้อเอชไอวี ในปั จจุบนั ถึงแม้วา่ ยังไม่มียาที่ได้ผลแน่นอนในการฆ่าทาลายเชื้ อ
เอชไอวี โดยเฉพาะเชื้ อที่หลบอยู่ในเซลล์เม็ดเลื อดขาว แต่มียาที่สามารถหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้ อเอชไอวี
และช่วยยืดชีวติ ผูป้ ่ วยเอดส์ออกไปได้
3. การเสริ มหรื อกระตุน้ ภูมิคุม้ กันที่เสี ยไป ในปั จจุบนั มีการทดลองยาหลายชนิด และคาดว่าการให้
ยาเหล่านี้ร่วมกับยาต้านเชื้อเอชไอวี น่าจะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
4. การรักษาและฟื้ นฟูสภาพจิตใจของผูป้ ่ วย ได้แก่ การให้คาปรึ กษา แนะนา การสนับสนุนทางด้าน
กาลังใจ
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การรักษาโดยการใช้ยาต้านไวรัส ยาต้านไวรัสที่ใช้มี 2 สู ตรหลัก ๆ คือ สู ตรพื้นฐานและสู ตรดื้อยา
แต่ละสู ตรจะมียาอย่างน้อย 3 ชนิดร่ วมกัน ยาที่มีใช้รักษามีดว้ ยกันหลายกลุ่มโดยมีกลไกการออกฤทธิ์ ต่างกัน
ได้แก่ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2559)
1. กลุ่ มที่ ยบั ยั้ง การสร้ า งสายพันธุ กรรม ยากลุ่ มนี้ ออกฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ที่ไ วรั สใช้ข นส่ งและ
เชื่อมต่อสารพันธุกรรมเพื่อสร้างสายพันธุกรรมของไวรัสเอง ส่ งผลให้สายพันธุ กรรมไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้
ไวรัสไม่สามารถแพร่ พนั ธุ์ได้ ซึ่ งยากลุ่มนี้แบ่งเป็ นสองกลุ่มหลัก คือ
1.1 กลุ่มที่ทาหน้าที่เป็ นเสมือนสารพันธุ กรรมเทียม (Nucleoside Reverse Transcriptase
Inhibitor : NRTI) ได้แก่ zidovudine (AZT), lamivudine (3TC), stavudine (d4T), didanosine (ddl), abacavir
(ABC) และ Nucleotide reverse transcriptase inhibitor ได้แก่ TDF เนื่ องจากในการต่อสายพันธุ กรรมของ
ไวรั ส นั้ น สายพัน ธุ ก รรมต้อ งใช้ ส ารพัน ธุ ก รรมขนาดเล็ ก ๆ ต่ อ กัน เป็ นเส้ น โดยใช้เ อนไซม์ reverse
transcriptase เป็ นตัวขนส่ งและต่อเชื่อม ทาหน้าที่เสมือนกาวในการเชื่ อมสายพันธุ กรรม เมื่อไวรัสนายาซึ่ งมี
ลักษณะเหมือนสารพันธุ กรรมของไวรัสแต่เป็ นของปลอมมาต่อบนเส้นพันธุ กรรมทาให้การสร้างสายพันธุ์
กรรมของไวรัสหยุดชะงัก ไวรัสจึงไม่สามารถ แพร่ พนั ธุ์ได้
1.2 กลุ่ ม ที่ ทาหน้าที่ ยบั ยั้งตัวเอนไซม์ที่ไ วรั ส ขนส่ ง และเชื่ อมต่อสารพันธุ กรรม (NonNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor: NNRTI) โดยยาออกฤทธิ์ ยังยั้งตัวเอนไซม์โดยตรง
เปรี ยบเสมือนทาให้กาวเสื่ อมคุณภาพ ทาให้สายพันธุ กรรมไม่สามารถต่อกันได้ ตัวอย่างยา ได้แก่ efavirenz
(EFV), nevirapine (NVP), Etravirin (ETR)
2. กลุ่มที่ยบั ยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างโปรตีนในการผลิตไวรัสตัวใหม่ (Protease inhibitors) ได้แก่
Lopinavir/r, Atrazanavir/r, Indinavir/r, Saquinavir/r, Darunavir/r ยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ ยับยั้งไม่ให้ไวรัสผลิต
ไวรัสตัวใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยปกติ ไวรัสตัวใหม่จะมีความสามารถในการติดเชื้ อทาลายภูมิตา้ นทาน
ชนิด CD4 ได้ ต้องมีองค์ประกอบภายในที่เป็ นโปรตีนสมบูรณ์แบบซึ่งได้จากการใช้เอนไซม์อีกชนิดหนึ่งชื่อ
protease ตัดแต่งให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น เมื่อยาออกฤทธิ์ จะทาให้โปรตีนไม่สามารถถูกตัดแต่ง
ได้ ไวรัสจึงไม่มีคุณสมบัติในการติดเชื้อ
3. กลุ่มที่ยบั ยั้งการผนวกของสารพันธุ กรรมของไวรัสกับพันธุ กรรมของ CD4 (Integrase inhibitors)
โดยปกติไวรั สจะแพร่ พนั ธุ์ ได้ตอ้ งมีการผนวกสารพันธุ กรรมของไวรัสกับสารพันธุ กรรมของ CD4 ของ
ผูป้ ่ วย โดยใช้เอนไซม์อีกชนิ ดชื่อ integrase ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการผนวกสารพันธุ กรรม
นี้ ดัง นั้น ไวรั ส จึ ง ไม่ ส ามารถสร้ า งไวรั ส ตัวใหม่ ไ ด้ ตัวอย่า งกลุ่ ม ยา ได้แก่ Raltegravir (RAL) และ
Dolutegravia
4. กลุ่มที่ยบั ยั้งการเกาะตัวของเชื้ อกับภูมิคุม้ กันชนิ ด CD4 (Fusion Inhibitors) ในกระบวนการ
การติดเชื้ อนั้นไวรัสต้องยึดจับกับภูมิตา้ นทาน CD4 โดยใช้ตวั ยึดจับที่ผิวของตัวไวรัสกับผิวของ CD4 ใน
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ลักษณะเหมือนตะขอ หากตะขอนี้ ยึดจับได้เหมาะสม ไวรัสจะเข้าไปติดเชื้ อสู่ CD4 ได้ ยากลุ่มนี้ จึงออกฤทธิ์
ขัดขวางการจับกันของตะขอบนผิวของภูมิตน้ ทาน CD4 ไวรัสจึงไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ CD4 ได้ ตัวอย่าง
ยา Malaviloc (MVC), T20
เกณฑ์การเริ่ มยาต้านไวรัสเอชไอวี ในประเทศไทย ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผูต้ ิดเชื้ อทุกรายในทุก
จานวน CD4 โดยพิจารณาว่าผูต้ ิดเชื้ อที่จะเริ่ มยาต้านไวรัสเอชไอวีตอ้ งเข้าใจถึงประโยชน์และผลข้า งเคียง
ของการรักษา เข้าใจประเด็นความสาคัญของความสม่าเสมอในการรับประทานยา (Adherence) ยินดีที่จะ
เริ่ มยาต้านเอชไอวี และมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจรับยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอตลอดชี วิต (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2560)
การพยาบาลผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเป็ นส่ วนที่สาคัญมากที่สุดในการ
รักษาผูป้ ่ วย เพราะจะทาให้ผปู ้ ่ วยมีการดาเนิ นโรคเข้าสู่ ระยะเอดส์ ช้าลงและมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน โดยในมี
วิธีการปฏิบตั ิตวั ดังนี้
วิธีการปฏิบตั ิตวั ในระหว่างรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาแนะนาในการรับประทานยาให้ เข้าใจและมีความชัดเจนในเรื่ อง ชนิ ด
ของยา ขนาด วิธีการรับประทานยา มีขอ้ ห้ามหรื อข้อยกเว้นในการรับประทานยา
2. ควรรั บประทานยาตามค าสั่ง แพทย์ตรงตามเวลาที่ เลื อก โดยเลื อกเวลาที่ ส ะดวกที่ สุด เพราะ
จะต้องรับประทานยาแต่ละชนิ ดในเวลาเดิมของแต่ละวัน โดยรับประทานยาอย่างต่อเนื่ อง ครบจานวนเม็ด
ในแต่ละมื้อ และรับประทานตรงเวลา ถ้าลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถา้ นึ กได้ในมื้อ
ถัดไปให้รับประทานยามื้อนั้นไปตามปกติ โดยไม่ตอ้ งเพิ่มจานวนเม็ดยา
3. ควรดื่มน้ ามาก ๆ อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น เนื้ อสัตว์ ไข่ นม
ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ ให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน
4. เมื่อมีอาการผิดปกติควรรี บปรึ กษาแพทย์ที่ทาการรักษาหรื อพยาบาลผูใ้ ห้การปรึ กษาทันที
5. ไม่ควรหยุดยาเอง ยกเว้นปรึ กษาแพทย์หรื อพยาบาล และหากมีกรณี ฉุกเฉิ นต้องเข้าโรงพยาบาล
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรื อแพทย์ทราบ
6. ควรเก็บยาไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ปราศจากความชื้น แสงแดด และเก็บยาให้พน้ มือเด็ก
7. มีวิธีเตือนตนเองเมื่อถึงเวลารับประทานยา เช่น นาฬิ กาปลุ ก หรื อบุคคลใกล้ชิดช่ วยเตือนเมื่อถึ ง
เวลา
8. ออกกาลังกายสม่าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย ไม่หกั โหมจนเกินไป พักผ่อนนอนหลับให้
ได้อย่างน้อย 6-8 ชัว่ โมง ต่อวัน และสังเกตสุ ขภาพตนเองเป็ นระยะ ๆ
9. ถ้ามีเพศสัมพันธ์ตอ้ งใส่ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
10. งดบริ จาคโลหิ ตหรื ออวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งงดสิ่ งเสพติดทุกชนิด
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11. หลี กเลี่ ยงการเข้าใกล้ผูอ้ ื่นที่เป็ นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ กระจายเชื้ อได้ เช่ น ไข้หวัด วัณโรค
ปอด เพราะจะทาให้ติดเชื้อได้ง่าย
12. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง กรณี ยา้ ยที่อยูค่ วรแจ้งแพทย์ผรู ้ ักษาหรื อพยาบาลผูป้ ระสานงาน
13. เลือกวิธีการจัดการความเครี ยด เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง อ่านหนังสื อ วาดรู ป ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์
หรื อหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่เป็ นโรคเดียวกัน (กรณี ที่สามารถเปิ ดเผยตนเองได้)
การดูแลตนเองเมื่อมีอาการข้างเคียงของยา
โดยทัว่ ไปอาการข้างเคียงของยาที่พบคล้าย ๆ กัน คืออาการคลื่นไส้อาเจียน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
อาจไม่เกิดกับทุกคน ซึ่ งเมื่อเกิดอาการดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้โดยปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. รับประทานอาหารอ่อนทีละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เช่ น ข้าวต้ม โจ๊ก หรื อ รับประทานกล้วย ข้าว
ขนมปังกรอบ หลีกเลี่ยงของร้อน ๆ กลิ่นฉุ น และอาหารที่ประกอบด้วยไขมัน
2. ก่อนที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้า รับประทานขนมปังกรอบเล็กน้อย หรื อใช้วิธีจิบน้ าชา เกลือแร่
ที่มีรสเหมือนชา ถ้าอาการไม่ดีข้ ึน ให้รับประทานน้ าซุ ป หรื อน้ าแกงจืดเพิ่มขึ้น ดื่ มเครื่ องดื่มที่มีเกลือแร่ น้ า
ผลไม้
3. ดูแลความสะอาดของปากและฟันบ่อย ๆ ถ้าไม่ดีข้ ึนให้ปรึ กษาแพทย์
4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
โรคเอดส์ ยังคงเป็ นปั ญหาที่สาคัญมากปั ญหาหนึ่ ง ที่มีการแพร่ ระบาดไปทัว่ ทุกภูมิภาคของโลกที่
เกิ ดจาก เชื้ อไวรัสชื่ อว่า เอชไอวี เมื่อเชื้ อนี้ เข้าสู่ ร่างกายมนุ ษย์จะทาลายเม็ดเลื อดขาวซึ่ งเป็ นภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกายให้ลดลง เชื้ อเอชไอวีจะติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ การรับเชื้ อทางเลือด และการถ่ายทอดเชื้ อจากแม่
สู่ ลูก และจากสถิติโรงพยาบาลพบว่า มีผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ รายใหม่ที่ได้รับยาต้านครั้งแรก ในปี
พ.ศ.2558 จานวน 96 ราย ในปี พ.ศ.2559 จานวน 96 ราย และในปี พ.ศ.2560 จานวน 78 ราย (เวชระเบียน
และสถิติโรงพยาบาลกลาง, 2561) ยาต้านไวรัสมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มจานวนของเชื้ อเอชไอวีใน
กระแสเลื อด เมื่อจานวนเชื้ อไวรัสลดลงจะทาให้ร่างกายสามารถสร้ างภูมิคุม้ กันได้มากขึ้น โอกาสในการ
เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคฉวยโอกาสจึ ง ลดลง การเสี ย ชี วิ ต จากโรคฉวยโอกาสจึ ง เป็ นไปได้ น้อ ย (กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2546) การรับประทานยาต้านไวรัสมี ขอ้ ที่ตอ้ งระมัดระวังอยู่หลายประการ ผูต้ ิ ดเชื้ อจะต้อง
ประเมินตนเองว่ามีความพร้ อมมากน้อยเพียงใดในการรับยาต้านไวรัส เพราะการรับประทานยาต้านไวรัส
จะต้องรับประทานให้ถูกต้อง ตรงเวลา และรับประทานต่อเนื่ องไปตลอดชี วิต พยาบาลเป็ นบุคลากรที่มี
บทบาทสาคัญ ในการให้คาปรึ กษาและสอนเกี่ยวกับการให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยา
ต้านไวรัสครั้งแรก เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้ อและผูป้ ่ วยเอดส์ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับประทานยา
ต้านไวรัส และการลดการแพร่ กระจายเชื้อเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการดารงาชีวิตได้อย่างเป็ นปกติสุข
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล ทางวิชาการจากตาราวิชาการ เอกสาร และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ในเรื่ องผูป้ ่ วยเอดส์กบั การได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรกเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการสอน
2. เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ที่เริ่ มได้รับยา
ต้านไวรั สครั้ งแรก ที่มารั บบริ การในหน่ วยปรึ กษาสุ ขภาพและจิ ตวิทยา โรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่วนั ที่ 1
มิถุนายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ที่สมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน
3. สอบถามข้อมูล ประวัติการเจ็บป่ วย เพื่อประเมินอาการและวางแผนในการดาเนินการสอน
4. จัดทาแผนการสอนการให้ความรู ้ ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก
และแบบสอบถามความรู ้ เรื่ องการปฏิ บตั ิ ตนของผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ประกอบด้ว ยเนื้ อหา
เกี่ยวกับความรู ้เรื่ องโรค เป้ าหมายและวิธีการรั กษา การปฏิบตั ิติตวั ขณะรับประทานยาต้านไวรัส และนาไป
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน และนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. ดาเนินการสอนตามแผนการสอน โดยสอนเป็ นรายบุคคล ตามแผนการสอนเรื่ องการให้ความรู ้ผู ้
ติดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ใช้เวลาสอนประมาณ 60 นาที ณ ห้องให้คาปรึ กษา หน่วยปรึ กษาสุ ขภาพและ
จิตวิทยา โรงพยาบาลกลาง
6. ประเมินผลการสอนโดยใช้แบบสอบถามความรู ้ เรื่ อง การปฏิ บตั ิตนของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและ
ผูป้ ่ วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส จานวน ข้อคาถาม 10 ข้อ เป็ นแบบเลื อกตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” วิเคราะห์ขอ้ มูล
รายบุคคล และรายข้อคาถาม เป็ นค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละและการทดสอบค่าที
7. รวบรวมข้อมูล ก่อนและหลังการสอน และนามาจัดทาเป็ นเอกสารทางวิชาการ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่มี”
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติเป็ นผูด้ าเนิ นการทั้งหมดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาได้จดั ทาแผนการสอน เรื่ อง การให้ความรู ้ผู ต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ที่ได้รับ
ยาต้านไวรัสครั้งแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ มีความรู ้ความเข้าใจหลักการ
และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ และสามารถบอกหลักและวิธีการปฏิบตั ิตวั
ในระหว่างรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ในเรื่ อง วิธีการรับประทานยา การสังเกตภาวะแทรกซ้อนและแนว
ทางแก้ไขและ การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน โดยทาการสอนผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์
เป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ ที่เริ่ มยาต้านไวรัสครั้งแรก
จานวน 20 คน เป็ นเพศชาย 16 คน เพศหญิง 4 คน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 9 คน รองลงมาอายุ ระหว่าง 41-50
ปี และ 51-60 ปี 4 คน และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 1 คน
2. สร้างแบบสอบถามความรู ้ จานวนว 10 ข้อ พร้อมทั้งตรวจความตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถาม
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ความรู ้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์อายุรศาตรด้านโรคติดเชื้อ พยาบาลให้คาปรึ กษา และอาจารย์
พยาบาล โดยค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหาของเครื่ องมือ ได้เท่ากับ 0.83 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (บุญใจ
ศรี สถิตนรากูร, 2553) แบบสอบถามความรู ้ มีจานวน 10 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ เกณฑ์การให้คะแนน คือ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน การแปลความหมายคะแนนแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ช่วงคะแนน 03 มีความรู ้ระดับน้อย ช่วงคะแนน 4-6 มีความรู ้ระดับปานกลาง และ ช่วงคะแนน 7-10 มีความรู ้ระดับมาก
3. ดาเนินการสอน ดังนี้
3.1 สร้างสัมพันธภาพ แนะนาตัวเอง สนทนาและสอบถามอาการทัว่ ไป บอกวัตถุประสงค์
การให้ความรู ้
3.2 ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความรู ้ก่อนการสอน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ
10 นาที
3.3. ดาเนินการสอนตามแผนการสอน เรื่ อง “การให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์
ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก” ใช้เวลาสอนประมาณ 45 นาที โดยผูศ้ ึกษาเป็ นผูส้ อนคนเดียว และเปิ ดโอกาส
ให้ซกั ถาม เป็ นระยะได้ในระหว่างสอน
3.4 ให้กลุ่ มตัวอย่างสรุ ปเนื้ อหาการสอน ผูศ้ ึกษาสรุ ปเพิ่มเติม เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้
ซักถามข้อสงสัยให้กาลังใจในการปฏิบตั ิตวั
3.5 หลังการสอนให้ทาแบบสอบถามความรู ้ชุดเดิม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
4. การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยตรวจสอบและให้คะแนนแบบสอบถามความรู ้ เป็ น
รายบุคคล ก่อนและหลังการสอนทั้ง 20 คน เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการสอนเป็ นรายบุคคล และ
ค่าเฉลี่ ยรวม พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิ ติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ
สรุ ปผลการดาเนินการ
7. ผลสาเร็จของงาน
ภายหลังการดาเนินการให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก ที่เข้า
ร่ วมกิจกรรมจานวน 20 คน โดยใช้แผนการสอนการให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยา
ต้านไวรัสครั้งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ได้ผลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 และเป็ นเพศ
หญิง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 สถานภาพโสด ร้อยละ 80 สถานภาพคู่ ร้ อยละ 20 ส่ วนใหญ่มีวุฒิ
การศึ ก ษาระดับ ประถม มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 และร้ อยละ 35
ตามลาดับ และระดับมัธยม ร้อยละ 25 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี และ 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20
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ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการสอนเป็ นรายบุคคล พบว่า ก่อนการสอนกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ ยความรู ้ของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับประทานยาต้านไวรัสครั้งแรก 5.4
คะแนน มีความรู ้ในระดับปานกลาง และหลังการสอนกลุ่มผูต้ ิดเชื้ อมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ 8.0 คะแนน มี
ความรู ้ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบก่อนและหลังการสอนเป็ นรายข้อ พบว่า ก่อนการ
สอนผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ มีเพียงข้อ 9 การกินยาต้านไวรัสต้องกิ นเป็ นประจาต่อเนื่ องทุกวัน แต่
ในแต่ละวันสามารถปรับเวลากินได้ตามความจาเป็ น ที่มีความรู ้อยูใ่ นระดับมาก และข้อ 1 ผูม้ ีเชื้ อเอชไอวีทุก
คนต้องผอม ผิวคล้ า มี ตุ่มขึ้ นตามผิวหนัง มีระดับความรู ้ น้อย และหลังการสอนพบว่าระดับความรู ้ อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อนาคะแนนมาวิเคราะห์ความแตกต่างก่อนและหลังสอน พบว่า หลังการสอนผูต้ ิดเชื้ อมี
ความรู ้เพิ่มขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 (t=17.085, p=.000)
สรุ ปได้วา่ ผลจากการใช้แผนการสอน การให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสครั้งแรกมีส่วนในการช่วยให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ มีความรู ้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการรับยา
ต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้น
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 มีแผนการสอนเรื่ อง การให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก
ที่เป็ นมาตรฐาน
8.2 ให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์สามารถประเมินความพร้อมของตนเองก่อนเริ่ มการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
8.3 ให้ผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์รับทราบถึงผลข้างเคียงเมื่อเริ่ มใช้ยาใหม่ ๆ และเมื่อใช้ยาไป
เป็ นระยะเวลานาน ๆ
8.4 ลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
9.1 ห้องให้คาปรึ กษามีจานวนจากัด และมีเสี ยงรบกวนจากภายนอกทาให้การสอนถูกรบกวน
9.2 เนื้อหาการสอนมีหลายเรื่ อง อาจทาให้ผตู ้ ิดเชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์จดจาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานที่มีความเกี่ ยวข้องกับผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วย
เอดส์ควรมีการศึกษา ความรู ้เรื่ อง การให้ความรู ้ผตู ้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสครั้งแรก
10.2 ควรจัดให้มีห้องให้คาปรึ กษาที่เป็ นสัดส่ วน มีความเหมาะสม เป็ นส่ วนตัว เพื่อรักษาความลับ
ของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวปวรมนต์ ทัศนอนันชัย
เพื่อประกอบการประเมินเพื่อขอรับเงินประจาตาหหนงงประเภทวิชาาาร ระดับชานากาาร
ตาแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านาารพยาบาล (ตาหหนงงเลขที่ รพา. 478)
สั งกัด ฝง ายาารพยาบาล าลุงมภาราิจด้านาารพยาบาล โรงพยาบาลาลาง ารุ งเทพมหานคร สานัาาารหพทย์
เรื่ อง หผนาารสอนเรื่ องาารให้ความรู ้ในผูร้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงาารติดเชื้ อเอชไอวีเพื่อรับยาป้ องาันาารติดเชื้ อ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั าารเชื้ อเอชไอวีาารติดเชื้ อเอชไอวีเป็ นปั กหาสาคักของประเทศไทย หละทัว่ โลาที่สงงผล
าระทบโดยรวมทั้งตงอสุ ขภาพประชาชน หละพัฒนาสังคม เศรษฐาิจ ตลอดจนความมัน่ คงของประเทศ โดย
ในปี พ.ศ.2560 คาดประมาณวงามีผตู ้ ิดเชื้ อเอชไอวี จานวน 5,529 คน หละในปี พ.ศ.2561 คาดประมาณวงาผูต้ ิด
เชื้ อเอชไอวี จานวน 5,000 คน (ารมควบคุมโรค าระทรวงสาธารณสุ ข , 2560) เฉลี่ยวันละ 14 คน หละมี
ผูเ้ สี ยชีวติ จาาาารติดเชื้อเอชไอวี จานวน 33 คนตงอวัน ซึ่ งพบในาลุงมประชาารชายมีเพศสัมพันธ์าบั ชาย ร้อย
ละ 21.61 หกิงข้ามเพศ ร้อยละ 10.16 พนัางานบริ าารชาย ร้อยละ 10.11 หละพนัางานบริ าารหกิง ร้อยละ 1
ทั้งนี้ ประเทศไทยมี าารดาเนิ นาารเพื่อลดาารติดเชื้ อเอชไอวีรายใหมง ที่สอดคล้องาับยุทธศาสตร์
หหง งชาติวาง ด้วยาารยุติปักหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยมีมาตราาร/หนวทางในาารขยายหละจัดชุ ดบริ าาร
ผสมผสานเชิงรุ าที่มีประสิ ทธิผลสู ง าารเข้าถึงาารเข้าสูง บริ าารตรวจเอชไอวีาารรัาษาหละาารคงอยูใง นระบบ
(Reach- Recruit-Test-Treat - Retain: RRTTR) าารใช้ยาป้ องาันางอนาารสัมผัสเชื้ อเอชไอวี (Pre- Exposure
Prophylaxis: PrEP) สาหรับาลุงมประชาารผูท้ ี่มีพฤติารรมเสี่ ยงตงอาารรับหละถงายทอดของเชื้ อเอชไอวี เป็ น
มาตราารเสริ มในาารป้ องาันเอชไอวีที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดอัตราาารติดเชื้ อเอชไอวีรายใหมง (ารมควบคุม
โรค าระทรวงสาธารณสุ ข, 2561)
ผูศ้ ึาษาเป็ นพยาบาลให้คาปรึ าษาประจาหนงวยปรึ าษาสุ ขภาพหละจิตวิทยา หละมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในาารดู หลผูต้ ิ ดเชื้ อเอชไอวีหละผูป้ ง วยเอดส์ ที่มีรับยาที่ โรงพยาบาลาลาง หละให้คาปรึ าษาาง อนหละหลัง
าารตรวจหาเชื้ อเอชไอวี เห็ นวงาาารให้ค วามรู ้ ผูร้ ั บบริ า าราลุง ม เสี่ ยงาารติ ดเชื้ อเอชไอวีเพื่ อรั บยาป้ องาัน
าารติดเชื้ อเป็ นสิ่ งสาคัก ที่ทาให้ผรู ้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงมีความรู ้ความเข้าใจ หละมีความมัน่ ใจ ในาารรับยา
PrEP อยงางถู าต้องหละเาิ ดประโยชน์อยงางหท้จริ งหละสามารถลดจานวนผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีรายใหมงได้ จึงมี
หนวคิดจัดทาหผนาารสอน เรื่ อง าารให้ความรู ้ในผูร้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงาารติดเชื้ อเอชไอวีเพื่อรับยาป้ องาัน
าารติดเชื้อขึ้น
วัตถุประสงค์ และหรื อเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ผรู ้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมีความรู ้เาี่ยวาับาารป้ องาันาารติดเชื้อเอชไอวี
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2. เพื่อให้ผผู ้ รู ้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีสามารถประเมินความเสี่ ยงหละความจาเป็ นในาาร
รับยา PrEPได้
เป้ าหมาย
ผูร้ ับบริ าาราลุงมเสี่ ยงติดเชื้ อเอชไอวี มีความรู ้ ความเข้าใจในาารรับยา PrEP
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
โรคเอดส์ เป็ นโรคติ ดตงอเรื้ อรั งชนิ ดหนึ่ งเาิ ดจาาเชื้ อไวรั สชื่ อวงา เอชไอวี เมื่ อเชื้ อนี้ เข้าสูง รงางาาย
มนุษย์จะทาลายเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ควบคุมหละตงอสู ้าบั เชื้อโรค ชื่อ ซี ดีโฟร์ (CD4) ของรง างาายให้ลดลง
หละสามารถหพรง เชื้ อได้โดย ทางเพศสัมพันธ์ าบั ผูม้ ีเชื้ อโดยไมงได้มีาารป้ องาัน พบมาาที่สุด คือประมาณ
ร้ อยละ 84 ของผูท้ ี่ มีเชื้ อทั้งหมด ซึ่ ง าารมี เพศสัม พันธ์ โดยไมงมีา ารป้ องาันอยงางถู าต้อง ไมงวงา จะเป็ น
เพศสัมพันธ์ตามชงองทางธรรมชาติระหวงางชายาับหกิง หรื อเพศสัมพันธ์ที่ไมงใชงชงองทางธรรมชาติ ระหวงาง
ชายาับชาย หรื อหกิงาับหกิง า็มีโอาาสติดเชื้ อเอชไอวีได้ท้ งั สิ้ น โดยปั จจัยที่ทาให้มีโอาาสติดเชื้ อมาาขึ้น
คือาารมีหผลที่อวัยวะเพศ หรื อในปาา ทางเลือด เชง น าารได้รับาารถงายเลือด าารปลู าถงายอวัยวะที่มีเชื้ อ
าารใช้เข็มฉี ดยารง วมาัน เป็ นต้น สง วนาารใช้ของมีคม เชง น ใบมีดโานรง วมาับผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีหละผูป้ ง วย
เอดส์ าารสัา าารเจาะหู อาจมีโอาาสเปื้ อนเลือดที่มีเชื้ อเอชไอวีได้ หตงจะมีโอาาสติดโรคได้า็ตงอเมื่อมีหผล
เปิ ด หละปริ มาณเลือดหละน้ าเหลืองที่เข้าไปในรง างาายมีจานวนมาาเพียงพอ หละจาาาารถงายทอดเชื้ อจาา
หมงสูงลูา ผูห้ กิงที่ติดเชื้อเอชไอวี หาาตั้งครรภ์หละไมงได้รับาารป้ องาัน าารถงายทอดเชื้ อในระยะางอนคลอด
ระหวงางคลอด หละหลังคลอด เชื้อเอชไอวีอาจถงายทอดไปยังลูาได้ในอัตราร้อยละ 25-30 โดยความเสี่ ยงจะ
เพิม่ ขึ้นถ้ารับประทานน้ านมหมง
าารป้ องาันาารติดเชื้อเอชไอวี ทาได้โดยาารใสง ถุงยาง หละใช้ยาป้ องาันางอนาารสัมผัสเชื้ อเอชไอวี
(Pre- Exposure Prophylaxis: PrEP) คือ าารให้ยาต้านไวรัสหางผทู ้ ี่ยงั ไมงติดเชื้ อเอชไอวีางอนมีพฤติารรมเสี่ ยง
ตงอาารสัมผัสเชื้ อ เป็ นสง วนสาคักของาารบริ าาราารป้ องาันาารติดเชื้ อเอชไอวี สาหรับาลุงมประชาารผูม้ ี
พฤติารรมเสี่ ยงตงอาารรับหละถงายทอดเชื้ อเอชไอวี ด้วยาารรับประทานยาต้านไวรัส Tenofovir (TDF) หละ
Emtricitabine (FCT) ซึ่ งรวมอยูใง นยาเม็ดเดียวาัน วันละ 1 เม็ด (ประพันธ์ ภานุภาค, 2562) โดยหลัาฐานวงา
าารใช้ยาป้ องาันางอนาารสัมผัสเชื้ อเอชไอวี (PrEP) มีประสิ ทธิ ผลในาารป้ องาันได้ร้อยละ 44 ในชายที่มี
เพศสัมพันธ์าบั ชาย ร้อยละ 63 ในชายหละหกิงรัาตงางเพศ หละร้อยละ 75 ในชายหละหกิงที่มีคูงผลเลือดบวา
ทั้งนี้ ความสม่ าเสมอในาาราิ นยาเป็ นปั จจัยที่ สาคักที่ สุดสาหรั บประสิ ทธิ ผลของยา โดยพบประสิ ทธิ ผล
สู งขึ้นไปถึงร้อยละ 92 หาาาินยาอยงางสม่าเสมอทุาวัน (ารมควบคุมโรค าระทรวงสาธารณสุ ข, 2560)
าลุงมเป้ าหมายที่ควรเสนอให้ได้รับยา PrEP (ารมควบคุมโรค าระทรวงสาธารณสุ ข, 2561)
1. ผูท้ ี่มีคูงผลเลื อดบวา หละาาลังรอเริ่ มยาต้านไวรัสเอชไอวี หรื อคูงได้รับยาต้านไวรัสหล้ว หตงยงั คง
ตรวจพบเชื้อไวรัสในเลือดอยูง
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2. ผูท้ ี่มีคูงผลเลือดบวา ที่ไมงสามารถใช้ถุงยางอนามัยทุาครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
3. ผูท้ ี่มารับบริ าารเป๊ ป (PEP) โดยยาป้ องาันหลังสัมผัสเชื้ อเอชไอวีอยูเง ป็ นประจา โดยไมงสามารถ
ลดพฤติารรมเสี่ ยงลงได้
4. ชายมีเพศสัมพันธ์าบั ชาย
5. พนัางานบริ าารชายหรื อหกิง
6. ผูใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธีาารฉี ดที่าาลังฉี ดอยูหง รื อฉี ดครั้งสุ ดท้ายภายใน 6 เดือน
7. ผูท้ ี่มีโรคติดตงอทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผาง นมา
หลัาาารรับประทานยา PrEP (ารมควบคุมโรค าระทรวงสาธารณสุ ข, 2561)
1. ต้องรับประทานสม่ าเสมอเป็ นประจาหละต้องรับประทานาง อนมีพฤติารรมเสี่ ยง 1 สัปดาห์
เพื่อให้มนั่ ใจวงามีระดับยาเพียงพอในรง างาาย โดย PrEP จะเข้าไปสร้างเาราะาันรอบ ๆ ที-ลิมโฟซัยท์ ซึ่ งจะ
ชง วยยัง ยั้งไมงใ ห้เชื้ อเข้ามาในรง า งาาย สามารถหบงง หรื อขยายพันธุ์ เซลล์ หละรับประทานยาประจาทุาวัน
ในชงวงมีพฤติารรมเสี่ ยง
2. ควรรับประทานยา PrEP รง วมาับาารใช้ถุงยางอนามัย ซึ่ งสามารถป้ องาันได้ท้ งั เชื้ อเอชไอวี หละ
โรคติดตงอทางเพศสัมพันธ์
3. รับ ประทานยา PrEP เมื่ อผลเอชไอวีเป็ นผลลบเทง านั้น ถ้า ผลเลื อดเป็ นบวาต้องเปลี่ ยนไป
รับประทานยาต้านไวรัสเพื่อาารรัาษาหทน
4. PrEP ต้องรับประทานสม่าเสมอ จะได้ผลดีตอ้ งรับประทานทุาวัน
หนวคิดหลัาาารจัดทาหผนาารสอน
หผนาารสอน คือ าารวางหผนาารจัดาารเรี ยนรู ้ โดยจัดทาไว้ลงวงหน้าอยงางเป็ นระบบตามขั้นตอน
เพื่อให้ผูส้ อนสามารถนาไปจัดาิจารรมาารสอนหางผูเ้ รี ยน หละพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผลตามจุดมุงงหมายที่
วางไว้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง,2553)
ลัาษณะของหผนาารสอนที่ดีความมีลาั ษณะ(สุ วิทย์ มูลคา, 2551) ดังนี้ าาหนดจุดประสงค์าาร
เรี ยนรู ้ไว้ชดั เจน าาหนาาิ จารรมาารเรี ยนาารสอนไว้ชดั เจนหละนาไปสูง าารเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์ได้จริ ง
าาหนดสื่ ออุ ปารณ์ หรื อหหบง งเรี ยนรู ้ ไ ว้ชัดเจน า าหนดวิธีา ารวัดหละประเมิ นผลไว้ชัดเจน ยืดหยุงนหละ
ปรับเปลี่ ยนได้ มีความทันสมัย ทันตงอเหตุาารณ์ ความเคลื่ อนไหวตงาง ๆ สอดคล้องาับสภาพที่เป็ นจริ ง มี
บูรณาาาร หผนาารจัดาารเรี ยนรู ้ รวบรวมเนื้ อหาสาระาารเรี ยนรู ้ หละวิธีาารจัดาารเรี ยนรู ้เข้าด้วยาัน มีาาร
เชื่ อมโยงความรู ้ไปใช้ได้อยงางตงอเนื่ อง เปิ ดโอาาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้หละประสบาารณ์เดิมมาเชื่อมโยง
าับความรู ้หละประสบาารณ์ใหมง หละนาไปใช้ในชีวติ จริ งในเรื่ องตงอไป
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