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บทคัดย่อ:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความร่ ว มมื อในการใช้ย าต้านไวรั สเอดส์แ ละปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้ อง
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 400 ราย ที่ใช้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของรัฐ
ในจังหวัดตรังและได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ข้อมูลบางส่วนเก็บจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 87.3 ของกลุม่ ตัวอย่างติดเชือ้ จากการมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 47.2 มีอาการ
ของโรคแล้วขณะที่ทราบครั้งแรกว่าติดเชื้อเอชไอวี ระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ 45.6±24.4
เดือน เมื่อวัดความร่วมมือในการใช้ยาโดยวิธีนับเม็ดยา (pill counts) พบว่าร้อยละ 23.5 ของกลุ่มตัวอย่าง
ขาดความร่วมมือในการใช้ยา (รับประทานยาน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำ�นวนมื้อยาตามแพทย์สั่ง) โดยมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องคือ การมีประวัติผิดนัดกับแพทย์ (Odds ratio (OR)=1.94; ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95%
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Confidence Interval; 95% CI): 1.07-3.51) ทราบค่า CD4  ของตนเอง (OR=2.14, 95% CI: 1.20-3.79)
และประเภทของโรงพยาบาล กล่ า วคื อ ผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลทั่ วไปจะมี โ อกาสขาดความร่ ว มมื อ
ในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์มากกว่าผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลชุมชน (OR=3.74; 95% CI: 2.20-6.37)
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งในด้านของการส่งเสริมการตรวจเลือด การติดตาม
และการกระตุ้นความร่วมมือในการใช้ยายังคงมีความจำ�เป็นในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
อย่างถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะขาดความร่วมมือในการใช้ยา
คำ�สำ�คัญ: การเข้าถึงการรักษาอย่างถ้วนหน้า, ความร่วมมือในการใช้ยา, ยาต้านไวรัสเอดส์

Abstract:

The objective of this study was to determine antiretroviral adherence and associated factors.
Interviews were conducted in 400 Human Immunodeficiency Virus (HIV) patients attending outpatient
departments at public hospitals in Trang province who had received antiretroviral therapy for more than
6 months. Data were supplemented by medical record reviews.
Results: Eighty seven point three percent of the patients were HIV-infected through sexual contact
and 47.2 % had HIV-related symptoms at the time of first HIV diagnosis. Mean duration of antiretroviral
therapy was 45.6±24.4 months. The rate of non-adherence measured by pill counts was 23.5% (i.e.;
taking less than 95% of the prescribed doses). Independent risk factors for antiretroviral nonadherence
were missing an appointment (Odds ratio (OR) = 1.94; 95% Confidence Interval (95% CI): 1.07-3.51),
knowing their own CD4 levels (OR=2.14, 95% CI: 1.20-3.79), and type of hospital. Patients attending
secondary hospital were more likely to be non-adherent (OR=3.74; 95% CI: 2.20-6.37). This study
indicated that, in the era of universal access to antiretrovirals, attempts should be made to scale up
early HIV testing. Periodic monitoring and adherence support interventions are needed, especially
among patients who are at risk for nonadherence.   
Keywords: adherence, antiretrovirals, universal access to treatment

บทนำ�

การใช้ ย าต้ า นไวรั ส เอดส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
(highly active antiretroviral therapy) ทำ�ให้ผตู้ ดิ เชือ้
เอชไอวี มี ชี วิ ต ยื น ยาวขึ้ น 1 การดู แ ลผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ จึ ง
เป็นไปในลักษณะเดียวกับโรคเรื้อรังอื่นๆ ประเทศไทย
มีนโยบายสนับสนุนการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส์และให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบบริการอย่าง

ครบถ้ว นและต่อ เนื่อ ง2 ส่ ง ผลให้ ค วามครอบคลุ ม ของ
การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ 60 ในปี
พ.ศ. 2550 และสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาค
เดียวกัน3  
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสเอดส์
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ เช่ น ระดั บ ภู มิ คุ้ ม กั น
ของผู้ป่วยขณะเริ่มใช้ยา4 และความร่วมมือในการใช้ยา
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(medication adherence)5 ผูป้ ว่ ยจำ�เป็นต้องรับประทาน
ยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ
ตรวจไม่พบไวรัสในกระแสเลือด (undetectable viral
load) และเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาว CD4 ในร่างกาย6,7
การบรรลุเป้าหมายของการรักษาดังกล่าว ผู้ป่วยจำ�เป็น
ต้องรับประทานยามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ของ
จำ�นวนมื้อยาตามแพทย์สั่ง5 นอกจากประโยชน์ของยา
ต่อตัวผู้ป่วยแล้ว การศึกษาในระยะหลังยังแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทของยาต้านไวรัสเอดส์ในการการลดการแพร่
เชื้อเอชไอวี7,8 และมีการมุ่งเน้นความสำ�คัญของความ
ร่วมมือในการใช้ยาต่อการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี7,9  
ในขณะที่ประโยชน์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย หลายๆประเทศเริ่ม
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง
ยาต้านไวรัสเอดส์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลที่เกิดจาก
การรับประทานยาไม่สม่ำ�เสมอ ซึ่งนอกจากจะมีผลเสีย
ในแง่ ข องการรั ก ษาล้ ม เหลวแล้ ว ยั ง ทำ �ให้ มี ก ารแพร่
ระบาดของเชือ้ ดือ้ ยาในสังคม10,11 มีขอ้ มูลจากต่างประเทศ
พบเชื้ อ ดื้ อ ยาในผู้ ป่ ว ยรายใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คยได้ รั บ ยา
ต้านไวรัสมาก่อน โดยพบประมาณร้อยละ 13.8 ในแถบ
เอเซียหลังจากที่มีโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส
เอดส์10 ส่วนในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็น
เชื้อดื้อยาประมาณร้อยละ 512
ในขณะเดี ย วกัน หลายการศึกษายังคงพบว่า
มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งขาดความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส
เอดส์ (รับประทานยาน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำ�นวน
มือ้ ยาตามแพทย์สงั่ )13-16 โดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายด้าน
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น เศรษฐานะของ
ผู้ป่วย14,17,18 การเปิดเผยตนเองต่อสังคม17,18 อาการ
ข้างเคียงและความซับซ้อนของสูตรยา14 ความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ ป่ ว ยกั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข 17,19 สำ � หรั บ
ประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา
(รับประทานยามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80-95 ของ
มื้อยา) อยู่ในช่วงร้อยละ 61-8020,21
จากการที่ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลา และความเคร่งครัดในการใช้ยาของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังจะลดลงหลังจากใช้ยาประมาณ 6 เดือน22
การเข้าใจถึงอุปสรรคของการใช้ยาซึง่ มีความแตกต่างกัน
ตามบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะในยุ ค ของการ
เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น การศึกษานี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความร่ ว มมื อในการใช้ ย า
ต้านไวรัสเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
สถานการณ์จริงในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า ข้อมูลที่ได้สามารถใช้
กำ�หนดแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยให้เหมาะสม
กั บ สภาพจริ งในท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
จากยาและลดการระบาดของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยา

วัสดุและวิธีการ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (crosssectional study) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด
ตรัง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 การเลือก
ตัวอย่างใช้วธิ สี มุ่ แบบติดต่อกัน (consecutive sampling)
โดยมี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งเข้ า ร่ ว มการศึ ก ษา
(inclusion criteria) ดังนี้ 1) ผู้ป่วยอายุ ≥ 18 ปี และ
2) ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน
ส่วนเกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) ได้แก่
1) หญิงตัง้ ครรภ์ และ 2) ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาในการสือ่ สาร
ขนาดตัวอย่างคำ�นวณโดยใช้สูตร n=Z2pq/d2  
โดย p=สั ด ส่ ว นของผู้ ป่ ว ยที่ ข าดความร่ ว มมื อในการ
ใช้ยา เพื่อให้ได้จำ�นวนตัวอย่างสูงสุดจึงใช้ค่า p=0.5,
q=(1-p), Z=1.96, d (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้)=0.05 ขนาดตัวอย่างที่คำ�นวณได้คือ 384 ราย
การกำ�หนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาล
ในแต่ ล ะระดั บใช้ วิ ธี ถ่ ว งน้ำ � หนั ก ตามสั ด ส่ ว นผู้ ป่ ว ยที่
ใกล้เคียงกับสัดส่วนจริงคือ โรงพยาบาลทัว่ ไป:โรงพยาบาล
ชุมชน 4 แห่งเท่ากับ 4:2:1:1:1
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ข้อมูลที่เก็บมีดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประวัติการติดเชื้อ ประวัติความเจ็บป่วย ระดับ CD4
การใช้ ย าต้ า นไวรั ส เอดส์ ความร่ ว มมื อในการใช้ ย า
อาการข้างเคียงจากยา และการผิดนัดกับแพทย์ ข้อมูล
บางส่วนเก็บจากเวชระเบียนผู้ป่วย เช่น ระยะเวลา
ที่ติดเชื้อ ประวัติการติดเชื้อฉวยโอกาส อาการของโรค
ระดับ CD4 ยาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้ การเปลี่ยนสูตรยา
และโรคประจำ�ตัวอื่นๆ
การวัดความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ในการวิจยั นีใ้ ช้วธิ วี ธิ กี ารนับเม็ดยา (pill counts) โดยมี
วิธีการคำ�นวณความร่วมมือในการใช้ยาดังนี้

ผลการศึกษา

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย เป็น
เพศชาย 233 ราย (ร้อยละ 55.8) เพศหญิง 177 ราย
(ร้อยละ 44.2) อายุเฉลี่ย 38.6±7.4 ปี ร้อยละ 88.0
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำ�กว่า ร้อยละ
69.2 เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว และร้อยละ
88.3 ใช้ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลเป็ น บั ต รประกั น
สุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.8) ไม่รบั เงิน
ช่วยเหลือสำ�หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเหตุผลหลักคือ
ไม่อยากให้ใครทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี (ร้อยละ 94.7)
รายละเอียดอื่นๆ แสดงในตารางที่ 1

ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยา =
(จำ�นวนยาที่ให้ไปครั้งก่อน - จำ�นวนยาที่เหลือ) x 100
                จำ�นวนยาที่ให้ไปครั้งก่อน

                       
หมายเหตุ: จำ�นวนยาทีใ่ ห้ไปครัง้ ก่อน = จำ�นวน
ยาทีร่ บั ประทานต่อวัน x จำ�นวนวันทีใ่ ห้ยาไปรับประทาน
นิยามศัพท์
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
(optimal adherence to antiretrovirals) หมายถึง
ผู้ป่วยที่รับประทานยามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95
ของจำ�นวนมื้อยาตามแพทย์สั่ง5
การวิเคราะห์ข้อมูล
แจกแจงความถี่ คำ�นวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ t-test สำ�หรับ
ตัวแปรต่อเนื่อง และ chi-square test สำ�หรับตัวแปร
แจงนั บ โดยกำ � หนดค่ า p=0.05 ส่ ว น Multiple
Logistic Regression ใช้เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา โดยแสดง
เป็นค่า adjusted odds ratio with 95% CI
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาด้ า นจริ ย ธรรม
การศึกษาในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมในการ
วิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=400)
ข้อมูลทั่วไป	
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี) (mean±S.D.)
สถานภาพสมรส
โสด
คู่อยู่ด้วยกัน
คู่แยกกันอยู่/หย่า/หม้าย
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว
ใช่
ไม่ใช่
โรคประจำ�ตัวอื่นๆ
มี
ไม่มี      
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรประกันสุขภาพ
ประกันสังคม/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
รับเงินสำ�หรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
รับ
ไม่รับ           

จำ�นวน (ร้อยละ)
223 (55.8)
177 (44.2)
38.6±7.4
59 (14.8)
219 (54.8)
122 (30.4)
352 (88.0)
48 (12.0)
277 (69.2)
123 (30.8)
41 (10.2)
359 (89.8)
353 (88.3)
47 (11.7)
97 (24.2)
303 (75.8)
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	ประวัติการติดเชื้อ การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
และความร่วมมือในการใช้ยา
สาเหตุ ห ลั ก ของการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องกลุ่ ม
ตัวอย่างคือ การมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 87.3) ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ทราบว่าติดเชื้อ 61.9±35.0 เดือน เกือบครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 47.2) มีอาการของโรคแล้วขณะทีท่ ราบครัง้ แรก
ว่าติดเชื้อเอชไอวี ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 เฉลี่ย
ในปัจจุบนั คือ 420.4±228.4 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร
สำ�หรับเหตุผลของการตรวจเลือดพบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 43.5)  ตรวจเลือดเนือ่ งจากมีอาการของโรค โดย
อาการทีพ่ บคือ มีไข้เรือ้ รัง ไอ (ร้อยละ 55.2) อ่อนเพลีย
ไม่มแี รง และน้�ำ หนักลดผิดปกติ (ร้อยละ 10.9) ท้องเสีย
เรื้อรัง (ร้อยละ 9.2) มีผื่นหรือตุ่มตามตัว (ร้อยละ 7.5)
มีฝา้ ขาวในปาก (ร้อยละ 6.9) ต่อมน้�ำ เหลืองโต (ร้อยละ
5.2) และเป็นเริมบ่อย (ร้อยละ 5.1)  นอกจากนัน้ ร้อยละ
20.5 ของกลุ่มตัวอย่างตรวจเลือดเพราะตัง้ ครรภ์ มีเพียง
ร้ อ ยละ 18.6 เท่ า นั้ น ที่ ต รวจเลื อ ดเนื่ อ งจากรู้ ตั ว ว่ า
มีพฤติกรรมเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ 2  
โรคติ ด เชื้ อ ฉวยโอกาสที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเคยเป็ น
ที่พบมากที่สุดคือ วัณโรค (ร้อยละ 54.1) รองลงมาคือ
ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis jirovecii (PCP)
(ร้อยละ 17.4) ฝ้าขาวในช่องปาก (ร้อยละ 16.9) โรคติดเชือ้
Cryptococcus neoformans (ร้อยละ 5.8) และอื่นๆ
(ร้อยละ 5.8) ตามลำ�ดับ
สำ�หรับการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 99.8) ได้รบั ยาผ่านระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้สทิ ธิประโยชน์ส�ำ หรับ
การดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ มี 1 ราย จ่ายเงิน
เองเนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งการเปิ ด เผยตนเอง ระยะเวลา
เฉลี่ยของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์คือ 45.6±24.4 เดือน
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.4) ตัดสินใจใช้ยาต้าน
ไวรัสเอดส์เนื่องจากต้องการมีชีวิตยืนยาว ร้อยละ 33.2
เนื่องจากได้รับคำ�แนะนำ�  และร้อยละ 7.3 เนื่องจาก
มีอาการโรค  นอกจากนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง 60 ราย (ร้อยละ
15) กล่าวว่าไม่เคยได้รบั คำ�แนะนำ�ใดๆ เกีย่ วกับการใช้ยา
ต้านไวรัสเอดส์เมื่อมาโรงพยาบาลเพื่อรับยาในแต่ละครั้ง
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ส่วนสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้อยู่
ในปัจจุบนั พบว่า ร้อยละ 52.0 ใช้ GPO-VIR (stavudine+
lamivudine+nevirapine) รองลงมาคือ GPO-VIR
Z (zidovudine+lamivudine+nevirapine) (ร้อยละ
22.0) และสูตร stavudine (d4T)+lamivudine (3TC)+
efavirenz (EFV) (ร้อยละ 13.4) ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)
ร้อยละ 49.3 ของกลุ่มตัวอย่างเคยเปลี่ยนสูตรยาต้าน
ไวรัสเอดส์ โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนสูตรยาคือ
เกิดอาการข้างเคียงจากยา (ร้อยละ 66.6)  รองลงมาคือ
การรักษาล้มเหลว (ร้อยละ 13.7) รักษาโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส (ร้อยละ 7.1) ตั้งครรภ์ (ร้อยละ 6.6) และ
ไม่ทราบเหตุผล (ร้อยละ 6.6)  
เกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
พบว่า ร้อยละ 17.5 ของกลุ่มตัวอย่างเคยไม่รับประทาน
ยาบางมื้อในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยมีเหตุผลของการ
ไม่รับประทานยาคือ ลืม (ร้อยละ 78.9) มีความยุ่งยาก
ไม่สะดวก (ร้อยละ 8.5) ไม่อยากให้คนอืน่ สงสัย (ร้อยละ
7.0) และต้องเดินทาง (ร้อยละ 5.6) ระดับความร่วมมือ
ในการใช้ ย าของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง วั ดโดยวิ ธี นั บ เม็ ด ยา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.1±4.2
เมื่ อ แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยตามคำ � นิ ย ามของการ
ให้ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ (กล่าวคือ
รับประทานยามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ของมื้อยา
ตามแพทย์สั่ง) พบว่า ร้อยละ 76.5 (306 ราย) ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามร่ ว มมื อในการใช้ ย า และร้ อ ยละ
23.5 (94 ราย) ขาดความร่วมมือในการใช้ยา  อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ ถามถึ ง ความสามารถในการรั บ ประทานยาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกื อ บทั้ ง หมด (ร้ อ ยละ
95.4) กล่าวว่า ตนเองสามารถรับประทานยาได้ตลอด
ชีวิต โดยให้เหตุผลว่า ต้องการมีชีวิตยืนยาว (ร้อยละ
76.4) จำ�เป็นต้องใช้ยาเนื่องจากเป็นโรค (ร้อยละ 15.2)
และทำ�เพือ่ ครอบครัว (ร้อยละ 8.4) สำ�หรับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ ต อบว่ าไม่ ส ามารถรั บ ประทานยาได้ ต ลอดชี วิ ต หรื อ
ไม่แน่ใจนั้น สาเหตุเนื่องจากต้องรับประทานยานาน
เบือ่ และรูส้ กึ ซึมเศร้า นอกจากนัน้ ยังพบว่า ร้อยละ 18.5
ของกลุ่มตัวอย่างเคยมีประวัติไม่มาตามแพทย์นัด
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ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2  ประวัติความเจ็บป่วย การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ และความร่วมมือในการใช้ยา
ประวัติความเจ็บป่วย/ความร่วมมือในการใช้ยา	

จำ�นวน (ร้อยละ)

สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี
เพศสัมพันธ์
อื่นๆ
ระยะเวลาที่ติดเชื้อ (เดือน) (mean±S.D.)                                        
อาการเจ็บป่วยขณะที่ทราบครั้งแรกว่าติดเชื้อเอชไอวี
       มีอาการ
       ไม่มีอาการ
	เหตุผลที่เข้ารับการตรวจเลือด
       มีอาการของโรค
       ตั้งครรภ์
       รู้ตัวว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง
       ตรวจสุขภาพ
       เจ้าหน้าที่แนะนำ�ให้ตรวจ
ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ในปัจจุบัน (เซลล์/มม3) (mean±S.D.)
ระยะเวลาของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ (เดือน) (mean±S.D.)
สูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้ในปัจจุบัน
    
GPO VIR (d4T+3TC+NVP)
GPO VIR Z (AZT+3TC+NVP)
    
d4T+3TC+EFV
    
TDF+3TC+NVP
    
AZT+3TC+EFV
    
AZT+3TC+IDV/r
    
อื่นๆ
การเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเอดส์
    
เคยเปลี่ยน
   
ไม่เคยเปลี่ยน
ประวัติการผิดนัดกับแพทย์
    
เคยผิดนัด
   
ไม่เคยผิดนัด
ไม่รับประทานยาบางมื้อใน 7 วันที่ผ่านมา
     
เคย
    
ไม่เคย
ระดับความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดโดยวิธี pill count (mean±S.D.)
ความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดโดยวิธี pill count
     
รับประทานยา ≥ ร้อยละ 95 ของมื้อยา
     
รับประทานยา < ร้อยละ 95 ของมื้อยา
      
      

349 (87.3)
51 (12.7)
61.9±35.0
189 (47.2)
211 (52.8)
174 (43.5)
82 (20.5)
74 (18.6)
38 (9.4)
32 (8.0)
420.4±228.4
45.6±24.4
208 (52.0)
88 (22.0)
54 (13.4)
18 (4.5)
15 (3.8)
10 (2.5)
  7 (1.8)
197 (49.3)
203 (50.7)
74 (18.5)
326 (81.5)
70 (17.5)
330 (82.5)
97.1±4.2
306 (76.5)
94 (23.5)

d4T=stavudine, 3TC=lamivudine, NVP=nevirapine, AZT=zidovudine, EFV=efavirenz, TDF=tenofovir,  
IDV/r= boosted indinavir
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ตารางที่ 3  ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

จำ�นวน (ร้อยละ)
(n=400)

เพศ
ชาย
223 (55.8)
หญิง
177 (44.2)
อายุ (ปี)
38.6±7.4
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
352 (88.0)
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
48 (12.0)
เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว
ใช่
277 (69.2)
ไม่ใช่
123 (30.8)
รับเงินสำ�หรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ        
รับเงิน
97 (24.2)
ไม่รับเงิน
303 (75.8)
อาการเจ็บป่วยตอนที่ทราบครั้งแรกว่าติดเชื้อเอชไอวี
มีอาการ
189 (47.3)
ไม่มีอาการ
211 (52.7)
ระยะเวลาการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ (เดือน)
45.6±24.4
(mean±S.D.)
ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ในปัจจุบัน
420.4±228.4
(เซลล์/มม3) (mean±S.D.)
ประเภทของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทั่วไป
178 (44.5)
โรงพยาบาลชุมชน
222 (55.5)
ประวัติการผิดนัด
เคย
74 (18.5)
ไม่เคย
326 (81.5)
การรับรู้ค่า CD4 ของตนเอง
ทราบ
244 (61.0)
ไม่ทราบ
156 (39.0)
การเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเอดส์
เคย
197 (49.3)
ไม่เคย
203 (50.7)
สูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้ในปัจจุบัน
GPOvir/GPOvir Z
296 (74.0)
อื่นๆ
104 (26.0)

ความร่วมมือในการรับประทานยา

P-value*

    ≥ร้อยละ 95

<ร้อยละ 95

174 (56.9)
132 (43.1)
38.49±7.4

49 (52.1)
45 (47.9)
38.79±7.3

267 (90.4)  
39 (9.6)

85 (87.3)
9 (12.7)

0.408

203 (66.3)
103 (33.7)

74 (78.7)
20 (21.3)

0.023

80 (26.1)
226 (73.9)

17 (18.1)
77 (81.9)

0.111

151 (49.3)
155 (50.7)
43.2±23.8

38 (40.4)
56 (59.6)
53.4±24.5

0.130
0.003

417.4±230.8

430.2±221.5

0.637

111 (36.3)
195 (63.7)

67 (71.3)
27 (28.7)

0.000

46 (15.0)
260 (85.0)

28 (29.8)
66 (70.2)

0.001

171 (55.9)
135 (44.1)

73 (77.7)
21 (22.3)

0.000

147 (48.0)
159 (52.0)

50 (53.2)
44 (46.8)

0.382

222 (72.6)
84 (27.4)

74 (78.7)
20 (21.3)

0.233

0.419
0.730

*t-test สำ�หรับตัวแปรต่อเนื่อง และ chi-square test สำ�หรับตัวแปรแจงนับ   
GPO VIR=stavudine+lamivudine+nevirapine, GPO VIR Z=zidovudine+lamivudine+nevirapine
Songkla Med J Vol. 32 No. 1 Jan-Feb 2014
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ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

	ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความร่วมมือในการใช้
ยาต้านไวรัสเอดส์
จาก Univariate analysis  ความร่วมมือในการ
ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์จะมีความแตกต่างกันตามระยะเวลา
ของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ประเภทของโรงพยาบาล
ประวัติการผิดนัด การรับรู้ค่า CD4 ของตนเอง และ
การเป็ น ผู้ ห ารายได้ ห ลั ก ของครอบครั ว ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 3  
จาก Logistic regression (ตารางที่ 4) พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การขาดความร่ ว มมื อ
ในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ได้แก่ การมีประวัติผิดนัด
กับแพทย์ (OR=1.94, 95% CI: 1.07-3.51) ประเภท
ของโรงพยาบาล กล่าวคือ ผู้ที่ใช้บริการในโรงพยาบาล
ทั่วไปจะขาดความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
มากกว่าผู้ที่ใช้บริการในโรงพยาบาลชุมชน 3.74 เท่า
(95% CI: 2.20-6.37) นอกจากนั้น ผู้ที่ทราบค่า

CD4 ของตนเอง จะมีโอกาสขาดความร่วมมือในการ
ใช้ยามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ทราบค่า CD4 ของตนเอง
(OR=2.14, 95% CI: 1.20-3.79)

วิจารณ์

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 38.6 ±7.4 ปี เกิ น
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว และร้อยละ
87.3 ติดเชือ้ จากการมีเพศสัมพันธ์ ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยซึ่งผู้ติดเชื้อ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม วั ย ทำ � งานอายุ ร ะหว่ า ง 25-39 ปี
และเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ23
ข้อมูลเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการระบาดของ
โรคเอดส์ในประเทศ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการ
ขาดความต่อเนื่องของการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริม
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ตารางที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
ระยะเวลาการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
(เดือน) (mean±S.D.)
ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ในปัจจุบัน
(เซลล์/มม3) (mean±S.D.)
ประวัติการผิดนัด
เคย
ไม่เคย
ประเภทของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
ทราบค่า CD4 ของตนเอง
ทราบ
ไม่ทราบ
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ทั้งหมด

ความร่วมมือในการรับประทานยา

Adjusted OR

P-value

ร้อยละ 95

<ร้อยละ 95

(95% CI)

223 (55.8)
177 (44.2)
45.6±24.4

174 (56.9)
132 (43.1)
43.2±23.8

49 (52.1)
45 (47.9)
53.4±24.5

0.87 (0.53-1.45)
       1.01 (1.00-1.02)

0.070

420.4±228.4

417.4±230.8

430.2±221.5

1.00 (0.99-1.00)

0.115

74 (18.5)
326 (81.5)

46 (15.0)
260 (85.0)

28 (29.8)
66 (70.2)

1.94 (1.07-3.51)
       -

0.030

178 (44.5)
222 (55.5)

111 (36.3)
195 (63.7)

67 (71.3)
27 (28.7)

3.74 (2.20-6.37)
       -

0.000

244 (61.0)
156 (39.0)

171 (55.9)
135 (44.1)

73 (77.7)
21 (22.3)

2.14 (1.20-3.79)
       -

0.010

≥

0.600
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การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ร้อยละ 47.3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีอาการของโรคแล้วในขณะที่ทราบครั้งแรกว่า
ติดเชื้อเอชไอวี และมีเพียงร้อยละ 15.8 ตรวจเลือด
เนื่องจากรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศซึ่งพบว่า ร้อยละ
23-70 ของผูต้ ดิ เชือ้ มีอาการของโรคแล้วขณะตรวจเลือด
หรือมีอาการของโรคภายใน 1 ปีหลังจากได้รบั การวินจิ ฉัยว่า
ติดเชื้อเอชไอวี (late HIV diagnosis)24 การศึกษา
ในจังหวัดสงขลาให้ผลในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ร้อยละ
55 ของผู้ป่วยทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหลังจากมีอาการ
ของโรค และมีเพียงครึง่ หนึง่ ทีต่ ระหนักถึงภาวะเสีย่ งของ
ตนเอง25 ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมการตรวจเลือดในบุคคลกลุ่มเสี่ยงและการเพิ่ม
ความตระหนักถึงภาวะเสี่ยงยังคงมีความจำ�เป็น และ
ควรทำ�ควบคู่ไปกับการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์  
ในปั จ จุ บั น แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ได้ปรับเปลีย่ นเกณฑ์โดยให้เริม่ ยาต้านไวรัสเอดส์ในระดับ
CD4 ที่สูงขึ้นกว่าเดิม6,7 กล่าวคือ เริ่มใช้ยาต้านไวรัส
เอดส์เมือ่ CD4 ≤ 350-500 เซลล์/มม3  ดังนัน้ การค้นพบ
ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ยงั ไม่มอี าการหรือสามารถวินจิ ฉัยการติดเชือ้
เอชไอวีได้เร็ว (early HIV diagnosis) จึงเป็นมาตรการ
ที่ จำ � เป็ น เพื่ อให้ ส ามารถดำ � เนิ น งานตามแนวทางการ
รักษาและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากยา7,24 บุคลากร
ทางสาธารณสุ ข ควรเพิ่ ม การให้ ค วามสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมการตรวจเลือดในผู้ป่วยที่พบว่ามีพฤติกรรม
เสีย่ ง เพือ่ นำ�ผูป้ ว่ ยเข้าสูบ่ ริการสุขภาพทีจ่ ำ�เป็นได้เร็วขึน้
หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่สูงถึงร้อยละ 76 ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ ย อมรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ดั ง กล่ า ว โดยมี เ หตุ ผ ลหลั ก คื อ ไม่ ต้ อ งการแสดงตน
เป็นผู้ติดเชื้อ ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความกังวล
เกี่ยวกับการถูกรังเกียจจากสังคมยังเป็นปัญหาสำ�คัญ
ไม่ต่างจากที่พบในต่างประเทศ และพบว่าปัจจัยดังกล่าว
ยังมีผลต่อความร่วมมือในใช้ยา7,14 ดังนั้น การรณรงค์
เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับสังคมยังคง
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มีความจำ�เป็นในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า
ร้อยละ 23.5 ของกลุ่มตัวอย่างขาดความร่วมมือ
ในการใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาอื่นๆ
ในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยขาดความร่วมมือในการใช้ยา
ประมาณร้อยละ 20-3820,21 ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การขาดความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ที่พบ
ในการศึกษานี้ ได้แก่ ประเภทของโรงพยาบาล ประวัติ
การผิดนัดกับแพทย์ และการรับรู้ค่า CD4 ของตนเอง
การขาดความร่วมมือในการใช้ยาทีพ่ บในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้บริการ
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุคนธา คงศีล และคณะ26 ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการมี ค วามแตกต่ า งของระบบบริ ก ารและจำ� นวน
ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลแต่ ล ะระดั บ
โดยทั่วไปแล้วจำ�นวนผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่จะมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก ด้วยข้อจำ�กัด
ด้านทรัพยากรบุคลากรอาจทำ�ให้ไม่สามารถให้ค�ำ ปรึกษา
หรือให้ข้อมูลที่จำ�เป็นแก่ผู้ป่วยอย่างสม่ำ�เสมอและทั่วถึง
มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับบริการด้าน
สุขภาพเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย เช่น การขาดข้อมูลหรือขาดการสื่อสารเกี่ยวกับ
การรักษาและขาดการติดตามผู้ป่วย ความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อแพทย์หรือต่อการรักษา17,19,22
อย่างไรก็ตาม บทบาทของปัจจัยเหล่านี้ในโรงพยาบาล
แต่ ล ะระดั บไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้  
จึงควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งในมุมมองของผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำ�หรับใช้
วางแผนหรือปรับเปลี่ยนการให้บริการของโรงพยาบาล
แต่ละระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีประวัติการผิดนัดกับ
การขาดความร่วมมือในการใช้ยาซึ่งพบในการศึกษานี้
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติผิดนัดกับแพทย์จะเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการขาดความร่วมมือในการใช้ยา (OR=3.13; 95%
CI: 1.02-9.66)27 ดังนั้น ความเคร่งครัดต่อการนัดของ
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ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

แพทย์จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความร่วมมือ
ในการใช้ยาของผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง บุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกรณี
พิเศษและใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการ
ใช้ยา เช่น โทรศัพท์ติดตามหรือส่งข้อความเตือน และ
ปรับเปลี่ยนคำ�แนะนำ�ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ถึงแม้ว่าการการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างระดับ CD4 กับความร่วมมือในการใช้ยา แต่
พบว่า ผู้ที่รับรู้ค่า CD4 ของตนเองจะเสี่ยงต่อการขาด
ความร่วมมือในการใช้ยา การรับรู้ถึงระดับ CD4 ที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น หรื อ การมี ร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงขึ้ น หลั งใช้ ย า อาจ
ส่งผลให้ความเคร่งครัดในการใช้ยาลดลง ดังการศึกษา
ก่อนหน้านีท้ แี่ สดงให้เห็นว่า ผูป้ ว่ ยทีค่ ดิ ว่าตนเองมีสขุ ภาพ
ดี จ ะสั ม พั น ธ์ กั บ การขาดความร่ ว มมื อในการใช้ ย า 21,28
หรือเหตุผลอีกส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความอ่อนล้าจาก
การที่ต้องรับ ประทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
(treatment fatique)7,15 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึง
สาเหตุที่แท้จริงของการขาดความร่วมมือในการใช้ยา
ในกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะการศึกษาเชิงคุณภาพ
หลายการศึกษาในต่างประเทศพบว่าเศรษฐานะ
เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือในการใช้ยา โดยเฉพาะ
ในประเทศทีย่ งั คงมีการเข้าถึงบริการการรักษาน้อย14,17,18
แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว ในยุค
ของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้ารวมทั้ง
การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยในประเทศไทย
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ อี าการทางคลินกิ เข้าเกณฑ์การรักษา
สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ใดๆ จึงทำ�ให้เศรษฐานะไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลต่อ
ความร่วมมือในการใช้ยา ในทำ�นองเดียวกันการศึกษา
ครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาของผู้ป่วยกับความร่วมมือในการใช้ยาต้าน
ไวรัสเอดส์เช่นเดียวกับการศึกษาอื่นๆ ก่อนหน้านี้15,18
การศึกษานี้มีข้อจำ�กัดบางประการ 1) การเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ย้อนหลัง กลุ่มตัวอย่างอาจจำ�
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนหรืออาจไม่กล้าเปิดเผยความจริง
อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างอาศัยความสมัคร

ใจและให้แกนนำ�กลุ่มผู้ป่วยเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ทำ�ให้ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี นอกจากนั้นข้อมูลบางส่วน
เก็ บ จากเวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ย จึ ง ทำ�ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
มากขึ้น 2) ถึงแม้ว่าการวัดความร่วมมือในการใช้ยา
โดยวิ ธี นั บ เม็ ด ยาจะเป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
แพร่หลายและมีความสัมพันธ์กับระดับไวรัสในกระแส
เลือดรวมทัง้ สัมพันธ์วธิ วี ดั อืน่ ๆ29 แต่คา่ ทีว่ ดั ได้อาจสูงกว่า
ความเป็นจริงและไม่สามารถบอกได้วา่ ผูป้ ว่ ยรับประทาน
ยาจริงหรือไม่ 3) การศึกษานีอ้ าจไม่สามารถเป็นตัวแทน
ของโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ ร วมผู้ ป่ ว ยในซึ่ ง อาจใช้ ย าต้ า นไวรั ส
เอดส์ที่มีสูตรซับซ้อนกว่า มีอาการของโรคที่รุนแรงกว่า
และอาจมี ร ะดั บ ความร่ ว มมื อในการใช้ ย าที่ แ ตกต่ า ง
จากผู้ ป่ ว ยนอก จึ ง อาจเป็ น ข้ อ จำ � กั ด ของการนำ � ผล
การศึกษาไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยในที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลและ
ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่หรือภาคอื่นของประเทศ เพื่อให้ได้
ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสะท้ อ นภาพรวมของความร่ ว มมื อ
ในการใช้ ย าต้ า นไวรั ส เอดส์ และใช้ เ ป็ น แนวทางเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนการติดตามผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วย
และลดการแพร่ระบาดเชื้อเอชไอวี ดื้อยาในประเทศ
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สรุป

ในยุคของการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส์ ยังคงมีผู้ป่วยบางส่วนที่มีอาการ
ของโรคแล้วในขณะที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่า
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี และยั งคง มี ผู้ ป่ ว ยบางส่ วนขา ด
ความร่วมมือในการรับประทานยา ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ได้แก่ ประเภทของโรงพยาบาล ประวัติการผิดนัด
กับแพทย์ และการรับรู้ระดับ CD4 ของตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายความ
ครอบคลุ ม ของการเข้ า ถึ ง ยาต้ านไวรั ส เอดส์ ข อง
ประเทศไทย การพั ฒ นากิ จ กรรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของการส่งเสริมการตรวจ

Antiretroviral Adherence and Associated Factors

เลือดเพือ่ ให้สามารถเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ตามเกณฑ์
กำ�หนด การให้ความรู้ และการกระตุนควา
้
มร่วมมือ
ในการรับประทานยาอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
จึงมีความจำ�เป็น โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีแนวโน้มจะขาดความร่วมมือในการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

1. Palella FJ Jr, Delaney KM, Moorman AC, et al.
Declining morbidity and mortality among patients
with advanced human immunodeficiency virus
infection. N Engl J Med 1998; 338: 853 - 60.
2. Ford N, Wilson D, Cawthorne P, et al. Challenge and
co-operation: civil society activism for access to HIV
treatment in Thailand. Trop Med Int Health 2009;
14: 258 - 66.
3. World Health Organization and UNAIDS. Report
on the global AIDS epidemic. Scale up of antiretroviral coverage over time, select group of
generalized and concentrated epidemic countries,
2004 to 2007 [cited 2009 April3]. Available from:
http://www.unaids.org/en/media/unaids/
contentassets/dataimport/pub/globalreport/
2008/jc1510_2008globalreport_en.pdf
4. Kitahata MM, Gange SJ, Abraham AG, et al.
Effect of early versus deferred antiretroviral therapy
for HIV on survival. N Engl J Med 2009; 360: 1815 26.
5. Lima VD, Harrigan R, Murray M, et al. Differential
impact of adherence on long-term treatment response
among naive HIV-infected individuals. AIDS 2008;
22: 2371 - 80.
6. The Adults and Adolescents committee on The Thai
National HIV Guidelines Working Group. National
Guidelines on HIV/AIDS Diagnosis and Treatment:
Thailand 2010. Nonthaburi: The Agricultural
Co-operative Federation of Thailand, Ltd.; 2010.
7. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and
Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral
agents in HIV-1-infected adults and adolescents.
Department of Health and Human Services [monograph on the Internet]. Rockville: AIDS info; 2012.

Songkla Med J Vol. 32 No. 1 Jan-Feb 2014

Thanawuth N and Sinarak S.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

[cited 2012 July 17]. Available from: http://aidsinfo.nih.
gov/contentfiles/lvguidelines/AdultandAdolescent
GL.pdf
Donnell D, Baeten JM, Kiarie J, et al. Heterosexual
HIV-1 transmission after initiation of antiretroviral
therapy: a prospective cohort analysis. Lancet 2010;
375: 2092 - 8.
Ammassari A, Trotta MP, Shalev N, et al. Beyond
virological suppression: the role of adherence in
the late HAART era. Antivir Ther 2012; 17: 785 - 92.   
Sungkanuparph S, Oyomopito R, Sirivichayakul S,
et al. HIV-1 drug resistance mutations among antiretroviral-naive HIV-1-infected patients in Asia:
results from the TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance-Monitoring Study. Clin Infect Dis 2011; 52:
1053 - 7.  
Hamers RL, Wallis CL, Kityo C, et al. HIV-1 drug
resistance in antiretroviral-naive individuals in subSaharan Africa after rollout of antiretroviral therapy:
a multicentre observational study. Lancet Infect Dis
2011; 11: 750 - 9.  
Sungkanuparph S, Sukasem C, Kiertiburanakul S,
et al. Emergence of HIV-1 drug resistance mutations
among antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients
after rapid scaling up of antiretroviral therapy in
Thailand. J Int AIDS Soc 2012; 15: 12.
Bonolo Pde F, Machado CJ, C é sar CC, et al.
Vulnerability and non-adherence to antiretroviral
therapy among HIV patients, Minas Gerais State,
Brazil. Cad Saude Publica 2008; 24: 2603 - 13.
Weiser S, Wolfe W, Bangsberg D, et al. Barriers to
antiretroviral adherence for patients living with HIV
infection and AIDS in Botswana. J Acquir Immune
Defic Syndr 2003; 34: 281 - 8.                  
Tsasis P. Adherence assessment to highly active antiretroviral therapy. AIDS Patient Care STDS 2001;
5: 109 - 15.            
Turner BJ. Adherence to antiretroviral therapy by
human immunodeficiency virus-infected patients.
J Infect Dis 2002; 185 (Suppl 2): S143 - 51.      
Sanjobo N, Frich JC, Fretheim A. Barriers and
facilitators to patients’ adherence to antiretroviral
21

ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

18.

19.
20.

21.

22.
23.

22

treatment in Zambia: a qualitative study. SAHARA
J 2008; 5: 136 - 43.                                                  
Ramadhani HO, Thielman NM, Landman KZ,
et al. Predictors of incomplete adherence, virologic
failure, and antiviral drug resistance among HIVinfected adults receiving antiretroviral therapy in
Tanzania. Clin Infect Dis 2007; 45: 1492 - 8.        
Wang X, Wu Z. Factors associated with adherence
to antiretroviral therapy among HIV/AIDS patients
in rural China. AIDS 2007; 21 (Suppl 8): S149 - 55.
Maneesriwongul WL, Tulathong S, Fennie KP, et al.
Adherence to antiretroviral medication among HIVpositive patients in Thailand. J Acquir Immune Defic
Syndr 2006; 43 (Suppl 1): S119 - 22.     
Chamroonsawasdi K, Insri N, Pitikultang S. Predictive factors of antiretroviral (ARV) drug adherence
among people living with HIV/AIDS attending at
Taksin Hospital, Bangkok, Thailand. J Med Assoc
Thai 2011; 94: 775 - 81.
Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication.
N Engl J Med 2005; 353: 487 - 97.
Bureau of Epidemiology, Department of Disease
Control, Ministry of Public Health. Report on the
AIDS epidemic in Thailand: November 2011. [cited
2013 May 12]. Available from: http://www.boe.moph.
go.th/files/report/20111206_93584707.pdf        

ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ และ ศันสนีย สินารักษ์
24. Mukolo A, Villegas R, Aliyu M, et al. Predictors
of late presentation for HIV diagnosis: a literature
review and suggested way forward. AIDS Behav
2013; 17: 5 - 30.
25. Thanawuth N, Chongsuvivatwong V. Late HIV diagnosis
and delay in CD4 count measurement among HIVinfected patients in Southern Thailand. AIDS Care
2008; 20: 43 - 50.
26. Kongsin S, Jiamton S, Wongpeng K, et al. Comparison of adherence of antiretroviral therapy between
community hospitals and regional hospitals under the
universal coverage. J Health Systems Research 2011;
5: 485 - 94.
27. Watt MH, Maman S, Golin CE, et al. Factors
associated with self-reported adherence to antiretroviral therapy in a Tanzanian setting. AIDS Care
2010; 22: 381 - 9.
28. Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, et al.
Adherence to HAART: a systematic review of
eveloped and developing nation patient-reported
barriers and facilitators. PLoS Med 2006; 3: e438.   
29. Oyugi JH, Byakika-Tusiime J, Charlebois ED,
et al. Multiple validated measures of adherence
indicate high levels of adherence to generic HIV
antiretroviral therapy in a resource-limited setting.
Acquir Immune Defic Syndr 2004; 36: 1100 - 2.   

ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã์àÇªสÒÃ »‚·Õè 32 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2557

