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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 26
คน และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลโพนพิสัย ดาเนินการวิจัยระหว่าง ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564 เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการและการ
สนทนากลุ่มที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87, 0.85, 0.89 และ0.85 ตามลาดับ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ paired t-test ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีฝากครรภ์ล่าช้ามากกว่า 12 สัปดาห์ ร้อยละ 45.5 เริ่มยาต้านไวรัสเมื่ออายุครรภ์
มากกว่า 32 สัปดาห์ ร้อยละ 40 และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไม่ฝากครรภ์และมาคลอด ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 13.6 ฝากครรภ์ล่าช้าและปกปิดผล
เลือดกับสามีและครอบครัว ทาให้ไม่กล้ามาฝาก รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่าเสมอ หลังการพัฒนา ผู้รับบริการมีคะแนนความคิดเห็เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85 (SD.=0.28) ต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ด้านผู้ให้บริการมีคะแนน
ความรู้ฯ เท่ากับ 16.10 (SD.=1.52) คะแนนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.11
(SD.=0.74) ผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นนี้มีผลลัพธ์ที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทตี่ ิดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้จริง จากผลลัพธ์การพัฒนาไม่พบการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจึงควรนารูปแบบการดูแลไปขยายผลในพื้นที่อื่น
เพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบการดูแล, หญิงตั้งครรภ์ที่ตดิ เชื้อเอชไอวี,
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก, โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
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ABSTRACT
This study was research and development was performed during October 2020 – March 2021. The research tools included
literacy assessment, opinion survey and satisfaction questionnaire regarding the research project, and in-depth interview and
group discussion, which all of them were tested for reliability (0.87, 0.89,0.85, respectively).
The data collected were analyzed for descriptive statistics , paired t-test for difference analysis and content validity
analysis for qualitative data.
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The results revealed that 45.5 % delayed prenatal care (over 12-weeks late); 40% delayed receiving anti-retroviral
treatment (over 32-week gestational late); 4.5% disengaged prenatal care and labor; and 13.6% delayed prenatal care and
concealed HIV status from husband. The HIV-infected pregnant women were very satisfied with prenatal care program in
all aspects (p-value < 0.001), the pregnant women were very satisfied with the developed care program with the average
score of 4.85 (SD = 0.28). In addition, the literacy assessment found that the health care service giver had predevelopment of the care program literacy score of 12.80 (SD = 2.88) and 16.10 (SD = 1.52) for the post-development of
the care program.
This was found to be increasing with statistical significance (p-value < 0.001). 65.4% and 34.6% of the health care service
giver were very satisfied and neither satisfied,
nor dissatisfied, respectively. This research suggested that the development of care program increased the effectiveness of
prenatal care for HIV-infected pregnant women for the purpose of prevention of perinatal HIV transmission and eradicated
HIV-perinatal infection.
Therefore, this developed care program should be implemented indifferent areas..
Keywords: Care Program Development, HIV-infected pregnant women, Prevention of Perinatal HIV transmission, Phon
Phisai Hospital Nong Khai Province
บทนา
การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก ถ้าไม่มีการป้องกัน ร้อยละ 25-40 ของเด็กที่คลอดจากแม่ติด
เชื้อเอชไอวีจะติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยเริ่มมีการรายงานการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 พบปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกขยายตัวอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายระดับประเทศ ให้สถานบริการของรัฐดาเนินการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยผสมผสานเข้ากับระบบบริการของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543
ส่งผลให้การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกมีแนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ.2555 ได้ปรับสูตรยาต้านไวรัสเป็น HAART (Highly Active Antiretroviral
Therapy: HAART) ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษา สาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย โดยไม่ต้องรอผลตรวจภูมิต้านทาน(CD4) 1
อย่างไรก็ตาม ยังพบอุปสรรคสาคัญ คือ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ฝากครรภ์ล่าช้า ปกปิดผลเลือดสามีและครอบครัว จึงไม่กล้าไปฝากครรภ์
ส่งผลให้เริ่มมยาต้านเอชไอวีล่าช้า ผลกระทบตามมาทาให้มีความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ ซึ่งหากมีการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
ให้ทารกอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ การเลี้ยงดู และการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิต และเด็กคืออนาคตของชาติ ด้วยความสาคัญดังกล่าว กรม
อนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้มีการดาเนินงานจนสามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเหลือ ร้อย
ละ 1.9 ในปี 2558 และลดลงเป็น ร้อยละ1.8 ในปี 2559 และมีเป้าหมายในปี 2563 เหลือไม่เกินร้อยละ 1 และสู่เป้าหมายที่เป็น “0” ในปี พ.ศ.
2573ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-25732
โรงพยาบาลโพนพิสัย ในปีงบประมาณ 2560-2563 หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี จานวน 11, 4 , 4 และ 3 ราย ตามลาดับ
รวมทั้งสิ้น 22 ราย พบว่า ฝากครรภ์ล่าช้ามากกว่า 12 สัปดาห์ 10 ราย (45.5%) กลุ่มที่เริ่มยาต้านเอชไอวีเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์
จานวน 4 ราย (18.2 %) พบว่าฝากครรภ์ล่าช้า เพราะปกปิดผลเลือดกับสามีและครอบครัว 3 (ข้อมูลเวชระเบียน โรงพยาบาลโพนพิสัย ,25602563) ส่วนใหญ่แต่งงานใหม่ไม่กล้าบอกสามี จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่มาฝากครรภ์ และบางส่วนทางานต่างจั งหวัดกลับมาเพื่อคลอดใกล้ บ้า น
ปัญหาดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ เนื่องจากได้รับยาต้านเอชไอวีล่าช้า ที่ผ่านมีการพัฒนาการดู แลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์พร้อมคู่ ฟังผลตรวจเลือดพร้อมคู่ ยังพบปัญหาแบบเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลในรายที่
ปกปิดสามีและครอบครัว ด้านหญิงตั้งครรภ์มีความกังวลกลัวทารกจะได้รับเชื้อเอชไอวี กลัวข้อมูลถูกเปิดเผยเมื่อมาฝากครรภ์หรือมาคลอด พบว่า
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากขาดความรู้ในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ซึ่งรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมา
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เป็นการส่งต่อข้อมูลเป็นรายๆ ตามสภาพปัญหา ยังไม่มีแนวปฏิบัติในการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญห ากรณี
ผู้รับผิดชอบงานไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงาน กรณีบุคลากรมาใหม่ยังขาดความชานาญในการปฏิบัติการพยาบาล ส่งผลต่อการดูแลอาจไม่ครอบคลุมอาจมี
ความเสี่ยงสูงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ ผู้วิจัยเห็นว่าการมีรูปแบบการดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริการมีความรู้มี
ทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการถ่ ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้ยังจะส่งผลให้การดูแลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ด้วยความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน และนาไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ
(4) มาใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า (Input) การมีนโยบาย ระบบบริการและทีมดูแลที่ดี 2) กระบวนการ (Process) การมี
กระบวนการทางานที่มีขั้นตอนชัดเจน และ3) ผลลัพธ์ รวมกับการใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ5 ผู้วิจัยเห็นว่าหากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอ
วีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านเอชไอวีจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม จึงใช้ แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 มา
ออกแบบกระบวนการพัฒนาร่วมกับการใช้ค่านิยมองค์กร PPSHOS Model มาร่วมพัฒนารูแบบการ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ เพื่อปิดจุดอ่อนของ
รูปแบบเดิม และเป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลู ก ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย
3. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลหญิง ตั้ง ครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่ง เสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจ ากแม่สู่ลูก
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) ดาเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ในระยะศึกษาสถานการณ์ ประชากรเป็นบุคลากรโรงพยาบาล
โพนพิสัย จานวน 343 การคานวณขนาดตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power6 โดยกาหนดค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ร้อยละ 5
และกาหนดค่าอานาจการทดสอบ (Power of test) ที่ร้อยละ 95 โดยค่าของขนาดอิทธิพล (effect size) คานวณจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความแตกต่างระหว่างค่าของตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง จากการคานวณแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการทาวิจัย
เท่ากับ 26 คน จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นทีมสหวิชาชีพที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่
ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย แพทย์ 5 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน และกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 ระยะ
พัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน งานให้คาปรึกษาและคลินิกยาต้านไวรัส งานฝากครรภ์ และงานการพยาบาลผู้คลอด
รวมทั้งสิ้น จานวน 20 คน และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสบการณ์มารับบริการ ระหว่างปีงบประมาณ 2560 ถึง 2563 ซึ่งเป็นกลุ่ม
เปราะบาง ผู้วิจัยชี้แจงโครงการวิจัยด้วยตนเองและสมัครใจเข้าร่วม 15 คน แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ ในระยะนี้ แบ่งเป็นกระบวนการย่อยเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้
1.ศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับ
บริการ โรงพยาบาลโพนพิสัย ในปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2563 จานวน 22 ราย
วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มผู้ให้บริการ การสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ รูปแบบการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) ผู้รับบริการ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
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2) ผู้ให้บริการ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) แบบประเมินความรู้
เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตีความ สรุปความ
2.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
วิธีการศึกษา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีระบบ แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทฤษฎีระบบ (System Theory)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตีความ สรุปความ
3. การค้นหาปัจ จัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์เชิง ลึกในกลุ่มตัว อย่าง คือ หญิง ตั้ง ครรภ์ที่ติ ดเชื้อเอชไอวี ที่เข้าร่ว ม
โครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ จานวน 15 คน
วิธีการศึกษา จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตีความ สรุปความ
4. การสัมภาษณ์เชิง ลึกในบุค ลากรที่ปฏิบัติง านในการดูแลหญิง ตั้ง ครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้วย 1) แพทย์ จานวน 5 คน 2) เภสัชกร จานวน 1 คน 3) พยาบาลวิชาชีพงานให้คาปรึกษาและคลินิกยาต้านไวรัส จานวน 2 คน 4)
พยาบาลวิชาชีพงานฝากครรภ์ จานวน 3 คน และ4) พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลผู้คลอด จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 26 คน เป็นผู้ให้
ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
วิธีการศึกษา จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ประโยคคาถามเป็นคาถามปลายเปิด (Open end)
จานวน 3 ข้อ โดยมีประเด็นคาถาม คือ (1) การดูแลรักษาหญิงตั้ งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (2) ปัญหา อุปสรรคในการดูแลที่
ผ่านมาเป็นอย่างไร และ (3) ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไรสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในประเด็นใดบ้า ง และ
แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประเด็นการสนทนากลุ่ม จานวน 3 ข้อ โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ดังนี้ (1) จากสภาพปัญหาที่
พบรูปแบบที่จะพัฒนาควรเป็นอย่างไร (2) การวางแผนพัฒนารูปแบบควรเป็นอย่างไร และ (3) การติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบอย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตีความ สรุปความ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยเริ่ม
ดาเนินการระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 วงรอบ ดังนี้
วงรอบที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการย่อย ดังนี้ 1) การเตรียมทีมงานและมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2) จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลวิชาชีพที่หน้างานเกี่ยวกับการดูแลดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และ 3) ร่วมกันจัดทาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และ
นาไปใช้ ร่วมกับการใช้ค่านิยมองค์กร ของโรงพยาบาลโพนพิสัย มาออกแบบกระบวนการพัฒนา เป็น PPSHOS Model3 ดังนี้
 P – Patient focus – ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
 P – Prenatal of Mother-to-child HIV Transmission: PMTCT)
ให้บริการตามมาตรฐาน โดยใช้แนวทางการดาเนินงานการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารรสุข สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ. 2573
 S – System perspective การทางานเชิงระบบ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีระบบ(System theory) ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
Nursing, Health, and Education Journal. Vol.4 No.2 (May– August 2021) P. 48

หน้าที่ 49 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

 H – Health literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการสร้างเสริมความรอรู้ด้านเอชไอวี
 O – Output Outcome การนาผลลัพธ์มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 S – Service mind – การให้บริการด้วยใจมาใช้ในกระบวนการให้การปรึกษา การบริการด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้รับบริการยอมรับและ
เปิดเผยผลเลือดกับสามีและครอบครัวด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้น 4) นารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในวงรอบที่2
วงรอบที่ 2 นารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ แบ่งเป็น 3 กระบวนการย่อย ดังนี้ 1) นาไปใช้ทดลองในกลุ่มตัวอย่างในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช
ไอวี 2) นารูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และนาข้อค้นพบมาปรับปรุงรูปแบบการดูแล โดยเพิ่มจัดทา Flow
chart เพื่อให้สะดวกในการนาไปใช้ เพิ่มจุดเน้นในการดูแลในแต่ละระยะตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงการดูแลหลังคลอด การติดตามทารก และการส่งต่อ
มารดาและสามี และจัดทา Doctor, s order sheet เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทาบัตร
นัดตรวจเลือดติดตามทารก ช่วยให้การให้ยาสะดวกรวดเร็ว ไม่พบข้อผิดพลาดในการให้ยาที่เป็นไปตามมาตรฐาน PMTCT 3) ติดตามประเมินผล
รูปแบบนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงจนได้รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
ระยะที่ 3 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการดูแล แบ่งเป็น
1) ด้านผู้ให้บริการ ประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2) ด้านผู้รับบริการ คือหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการดูแล ก่อนและหลังการพัฒนา และประเมิน
ความพึงพอใจรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และติดตามผลลัพธ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีหลังกานารูปแบบไปใช้ อุบัติการณ์การดูแลที่ ไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย
1) แบบประเมินความรู้เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี โดยใช้ข้อสอบ จานวน
20 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ ข้อ ก ข ค และข้อ ง ใช้ในการประเมินความรู้ก่อนการพัฒนารูปแบบ (Pre-test) และประเมินความรู้
หลังการพัฒนารูปแบบ (Post-test) โดยผู้วิจัยสร้างข้อคาถามจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การประเมิน คือ
ตอบถูก เท่ากับ 1 คะแนน และ ตอบผิด เท่ากับ 0 คะแนน กาหนดให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม คะแนนเต็ม เท่ากับ 20 คะแนน และเกณฑ์
การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ความรู้อยู่ในระดับมาก
(คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป)
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 12-15 คะแนน)
ความรู้อยู่ในระดับน้อย
(คะแนนน้อยกว่า12 คะแนน)
2) แบประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกั นการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกที่ได้พัฒนาขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้บริการที่ให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และท่านปฏิบัติงานหน่วยงานใด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกที่ได้พัฒนาขึ้น ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) แบบเป็น 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert. 1961)6 มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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โดยเกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)6 ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย
1) แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลโพนพิสัย จานวน 20 ข้อใช้ในการประเมินความคิดเห็นก่อนการ
พัฒนารูปแบบ (Pre-test) และประเมินความคิดเห็นหลังการพัฒนารูปแบบ (Post-test) ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) แบบเป็น 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert, 1961) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ ระดับ 5 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด, ระดับ
4 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก, ระดับ 3 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง, ระดับ 2 ความอยู่ในระดับน้อย, ระดับ 1 ความอยู่ในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด,2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
2) แบบประเมินความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จานวน 10 ข้อ แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย อายุ สถานภาสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ของครอบครัว
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2
ข้อมูลสุขภาพและการรับบริการของ
จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่
พัฒนาขึ้น จานวน 10 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบเป็น 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert. 1961)
มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 5 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด , ระดับ 4 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก, ระดับ 3
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง, ระดับ 2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย, ระดับ 1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
ส่วนที่ 4 ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 5 ข้อ ในประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ประโยคคาถามเป็น
คาถามปลายเปิด (Open end) จานวน 5 ข้อ โดยผู้วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลด้วยตนเอง โดยมีประเด็นคาถาม ดังนี้ (1) เมื่อ
ท่านทราบผลการตรวจเลือดท่านคิดอย่างไร (2) ความต้องการการดูแลจากทีมที่ดูแลเป็นอย่างไร (3) ปัญหา อุปสรรคในการมารับบริการที่
โรงพยาบาลที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (ที่งานให้คาปรึกษา งานฝากครรภ์ งานห้องคลอด และการติดตามดูแลมารดาและทารก) เป็นอย่างไรและ (4)
รูปแบบการดูแลของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
3) ภาพพลิกการให้คาปรึกษาเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยปรับปรุงรูปแบบภาพมาจาก
การให้คาปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด ของกรมควบคุมโรค
(2563) และคู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสาหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี (2557)1 โดยนามาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการให้ความรู้ร่วมกับการให้คาปรึกษารายบุคคลเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และให้เกิดความรอบรู้ด้านเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
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การควบคุมคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูก
2) นาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความรู้ แบบประเมินความคิดเห็น แบบสอบถามความพึง
พอใจ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม
2. การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การพัฒนาแบบสอบถามครั้งนี้แยกออกเป็นการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และการ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นดาเนินการ ดังนี้
1) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไขให้
สมบูรณ์
2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (แนวทางการตรวจวินิจ ฉัยรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทย, 2563/2564) และข้อคาถามบางส่วนปรับปรุงมาจากคู่มือการอบรมหลักสูตรการปรึกษาแบบคู่การดาเนินงานผู้ชายมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพมารดา กรมอนามัย (2554) โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความถูกต้องในการใช้ภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ ได้ค่า IOC (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ .67–1.0 สามารถ
ใช้ได้
3) นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้
3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ปรับแก้แล้วตามคาแนะนาผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out) กับพยาบาล
วิชาชีพ งานผู้ป่วยใน จานวน 30 คน และผู้ติดเชื้อเอชไอวีหญิงที่มารับยาต้านไวรัสที่คลินิกยาต้านไวรัสจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่ อมั่น ได้ผลดังนี้
(1) แบบประเมินความรู้เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ใช้การวิเคราะห์คูเดอร์แอนด์ริชาร์ทสัน (KR-20)6 ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 (2) แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการ
พัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficients) ได้
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .85 (3) แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficients) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficients) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .87
สถิติที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่าง โดยใช้สถิติ Paired t-test
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตีความ สรุปความ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยคานึงถึงหลักจริยธรรมในการวิจัย โดยได้พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงรายละเอียด วัตถุ ประสงค์
วิธีดาเนินการวิจัย และมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อการมารับบริ การดูแลรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด และ
สาหรับบุคลากรไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยได้มีการลงนามในใบยินยอมความสมัครใจก่อนเริ่มการเก็บข้อมูล
และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลของกลุ่มตัวอย่าง และนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น งานวิจัยนี้ได้รับการรับรอง
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เลขที่
9/2564
Nursing, Health, and Education Journal. Vol.4 No.2 (May– August 2021) P. 51

หน้าที่ 52 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

ผลการวิจัย
ผู้วิจัย นาเสนอผลงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.สถานการณ์ปัญหาด้านหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีพบว่า ฝากครรภ์ล่าช้ามากกว่า 12 สัปดาห์ ร้อยละ 45.5 เริ่มยาต้านไวรัสเมื่ออายุ
ครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ร้อยละ 40.0 และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไม่ฝากครรภ์และมาคลอด ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 13.6 ฝากครรภ์ล่าช้าและ
ปกปิดผลเลือดกับสามีและครอบครัว ส่งผลให้ไม่กล้ามาฝาก ขาดความรู้ความตระหนักในการป้องกันและการมาฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญที่มีความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ลูกได้ ด้านผู้ให้บริการ พบว่ายังไม่มีรูปแบบการดูแลที่ชัดเจน บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ยังขาด
ประสบการณ์ ส่งผลกระทบต่อการดูแลอาจไม่ครอบคลุมและเป็นความเสี่ยงที่สาคัญ
2. การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
ได้นาแนวคิดการทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มาออกแบบกระบวนการพัฒนา นอกจากนี้
ได้ใช้ค่านิยมองค์กร คือ PPSHOS ของโรงพยาบาลโพนพิสัย ได้รูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกที่พัฒนาขึ้น ดังนี้
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบเดิม การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
กรณีมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีมาฝากครรภ์หรือมา ได้ Flow chart รูปแบบการดูแลเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
คลอด ส่งต่อข้อมูลเป็นรายๆจากงานฝากครรภ์ ยังไม่มี เอชไอวี จ ากแม่ สู่ลูก ที่ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกัน ชัด เจน เชื่ อ มโยงการดูแล
รูปแบบชัดเจนร่วมกัน
ร่วมกัน ระหว่างงานฝากครรภ์ งานให้คาปรึกษา/คลินิกยาต้านไวรัส จนถึง
งานห้องคลอดและมีรูปแบบการติดตามมารดา ทารกหลังคลอด
การให้ยาทารกแรกเกิด พยาบาลห้องคลอดสอบถาม มี Doctor, s order sheet ช่ ว ยให้ ย าถู ก ต้ อ ง สะดวก รวดเร็ ว ไม่ พ บ
การให้ ย าเป็ น รายๆจากคลินิ ก ยาต้ า น และแพทย์จ ะ ข้อผิดพลาด เป็นไปตามาตรฐานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
order การให้ยาเป็นรายๆ
แม่สู่ลูก
รูปแบบการติดตามมารดา ทารก ยังไม่มีแนวทางร่วมกัน มีรูปแบบการติดตามมารดา ทารกหลังคลอด บัตรนัดตรวจเลือดทารกหลัง
มีเฉพาะงานคาปรึกษา/คลินิกยาต้านไวรัสที่ทราบ
คลอด เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน
เพิ่มการติดตามดูแลผ่านสื่อออนไลน์ ช่องทาง LINE Facebook
ด้านการให้ค วามรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิง ตั้ งครรภ์ที่ติด ได้รับการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติการพยาบาลในระยะฝากครรภ์ ระยะ
เชื้อเอชไอวี ที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดอบรมให้ความรู้
รอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ช่วยให้พยาบาลมีความเชื่อมั่น
ในการให้บริการมากขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการดูแล
-งานฝากครรภ์ยั ง ไม่มี รูป แบบที่ ชัด เจนเรื่อ งการฝาก -งานฝากครรภ์เพิ่มการประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์พร้อมคู่สื่อสารในเครือข่าย
ครรภ์พร้อมคู่และฟังผลเลือดพร้อมคู่
รพ.สต.เน้นการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และกรณีที่ฝากครรภ์พร้อมคู่
-ยังไม่มีแนวทางการส่งเสริมให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่ได้ให้สามีมาฟังผลเลือดพร้อมหญิงตั้งครรภ์
เมื่อมีเพศสัมพันธ์จนถึงระยะให้นมบุตร
-เพิ่มการให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ์จนถึงระยะให้นมบุตร
เดิมไม่มี Flow chart การให้ยาหญิง ตั้ง ครรภ์ที่ติดเชื้อ มี Flow chart การให้ยาหญิง ตั้ง ครรภ์ ที่ ติด เชื้ อเอชไอวี และการส่ ง ต่ อ
เอชไอวี ห้องคลอดจะโทรศัพท์ถามสูตรยาเป็นรายๆและ ข้อมูล เพื่อติดตามดูแลร่วมกัน มีแนวทางการจ่ายนมผสมให้ทารก การ
ไม่ทราบแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว
ติดตามส่งต่อยาต้านไวรัสผู้ใหญ่ต่อไป รวมทั้งติดตามครอบครัวและสามี
เดิมไม่มีระบบการสารองยาต้านไวรัสประสิทธิภาพสูง
หลังพัฒนา มีระบบการสารองยา กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ล่าช้า
Raltegravir 400 mg สาหรับจ่ายเพิ่มในหญิงตั้งครรภ์ที่ 32 สัปดาห์ สามารถจ่ายยาได้ทันที โดยไม่ต้องส่งไปรับยาที่ โรงพยาบาล
ฝากครรภ์ล่าช้ามากกว่า 32 สัปดาห์ ต้องส่งไปรับยาที่ หนองคาย เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึง ยาป้องกัน ในรายที่มา
โรงพยาบาลหนองคาย
ฝากครรภ์ล่าช้า หรือกรณีมาจากต่างจังหวัดที่ปกปิดครอบครัวและสามีช่วย
ลดความเสี่ยงการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้
Nursing, Health, and Education Journal. Vol.4 No.2 (May– August 2021) P. 52

หน้าที่ 53 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

3. ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบ
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ พบว่าส่วนใหญ่ อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 53.3 รองลงมา อายุ31-40 ปี ร้อยละ33.3 ตามลาดับ สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 73.3 การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 86.7 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 53.3 และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 33.3 โดย
ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 80.0 และรายได้ 10,001 – 20,000บาทต่อเดือน ร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่พัฒนาขึ้น
โดยรวมก่อนและหลังการพัฒนา ก่อนพัฒนาฯ ผู้รับบริการที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีคะแนนความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ เท่ากับ 3.92
(SD.=0.34) และหลังการพัฒนา มีคะแนนความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ เท่ากับ 4.91 (SD.=0.14) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีต่อรูปแบบการดูแลฯที่พัฒนาขึ้น ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า หลังการพัฒนา มีคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 (p-value< 0.001) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้สถิติ Paired t-test
คะแนนความคิดเห็น
ต่อรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

95%CI

p-value

ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา

15
15

3.92
4.91

0.34
0.14

0.79 ถึง
1.18

<0.001

2.3 ความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่พัฒนาขึ้น หลังการพัฒนา
โดยรวม หลังการพัฒนานี้ ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติด
เชื้อเอชไอวี ระบุระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลาดับ รวมจานวน 10 ข้อ และแปลผลคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ น้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.34 –
3.67) และ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00) ผลการศึกษา พบว่า หลังการพัฒนาผู้รับบริการที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีฯ ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 100 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85 (SD.=0.28)
คะแนนเฉลี่ยต่าสุด 4.10 และสูงสุด 5.00
3. การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ให้บริการ จานวน 20 คน นั้น ทุกคนที่ศึกษา (ร้อยละ 100.0) เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ
31-40 ปี ร้อยละ 40.0 รองลงมาอายุ 41-50 ปีร้อยละ 30.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 95.0 และมีอยู่ร้อยละ 5.0 ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในการทางานตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10 ปีขึ้นไปร้อยละ 70.0 โดยมีประสบการณ์ฯเฉลี่ย 12.0 ปี (SD.=7.06) มี
ประสบการณ์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 55.0 ใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 10 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 45.0 โดยสถานที่ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นงานการพยาบาลผู้คลอด ร้อยละ 75.0 รองลงมาเป็นงานากครรภ์ และ งานให้
คาปรึกษาและคลินิกยาต้านไวรัส ร้อยละ 15.0 และ 10.0 ตามลาดับ
3.2 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ของผู้ให้บริ การ
โดยรวม หลังการพัฒนา พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 75.0 รองลงมามี
ความรู้อยู่ในระดับน้อย และระดับมาก ร้อยละ 20.0 และ 5.0 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.8 (SD.=2.88) คะแนนต่าสุด 4 คะแนน และสูงสุด
20 คะแนน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก ของผู้ให้บริการโดยรวมหลังการพัฒนา
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
ระดับมาก (16 คะแนนขึ้นไป)
1
5.0
ระดับปานกลาง (12-15 คะแนน)
15
75.0
ระดับน้อย (น้อยกว่า 12 คะแนน)
4
20.0
Mean (SD.), Min : Max
12.80(2.88), 4 : 20
3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สู่ลูกของผู้ให้บริการ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ฯของผู้ให้บริการ ก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้สถิติ Paired t-test

คะแนนความรู้ฯ

ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา

จานวน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

20
20

12.80
16.10

2.88
1.52

ค่าเฉลี่ยของ
ความ
แตกต่าง
(d)
3.33

s.d.d

95% CI

p-value

1.95

2.39 ถึง 4.21

<0.001

3.4 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สู่ลูก ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ศึกษาจานวน 26 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.4 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 34.6 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.11 (SD.=0.74) ต่าสุด 3.00 และสูงสุด 4.90
4. ได้รูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกที่พัฒนาขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาแนวคิดการทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มาออกแบบ
กระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ได้ใช้ค่านิยมองค์กร คือ PPSHOS ของโรงพยาบาลโพนพิสัย ได้ Flow chart รูปแบบการดูแลที่เป็นแนวทาง
เดียวกันชัดเจนขึ้น ช่วยให้การดูแลปฏิบัติการพยาบาลสะดวก รวดเร็ว ไม่พบอุบัติการณ์ข้อผิดพลาดจากการดูแล ได้รูปแบบ Doctor, s order
sheet เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ช่วยให้การจ่ายยาถูกต้องตามาตรฐานการป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ลดความผิดพลาดการให้ยาทารกได้ ทาบัตรนัดตรวจเลือดติดตามทารกช่วยให้การติดตามมีความครอบคลุม
มากขึ้น ผลการวิจัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้
อภิปรายสรุป
การศึกษานี้พบว่าสถานการณ์ปัญหาด้านหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี การปกปิดผลเลือดกับสามี กลัวการบอกเลิก และกังวลกลัวคนรู้เมื่อ
มาฝากครรภ์ ส่งผลให้ไม่กล้ามาฝากครรภ์ ฝากครรภ์ล่าช้า ซึ่งทาให้ได้รับยาต้านเอชไอวีล่าช้าซึ่งเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ซึ่ง
สอดคล้องกับรัศมี สุวัณณะสังข์7(2560) ที่พบว่า คือมารดาฝากครรภ์ล่าช้า หรือไม่ฝากครรภ์ ปกปิดสามีและครอครัว ส่งผลให้ได้รับยาต้านเอชไอวี
ช้า และสอดคล้องกับ ช่อผกา หนูรอด และคณะ8 (2561) ที่พบว่า ทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเสี่ยง มารดายังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญติดตามดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ จนกระทั่งคลอดตลอด การวิจัย
ครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบ เป็นการพัฒนาจากสภาพปัญหาที่แท้จริงจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติ
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรศักดิ์ อุดมศรี 9 (2562) ที่พบว่า การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสามารถป้องกันได้ การมีระบบการทางานที่ดี โดยใช้
มาตรการเดียวกัน ตั้งแต่การคัดกรองเมื่อมาฝากครรภ์ การดูแลการคลอดที่เหมาะสม การติดตามมารดาทารกอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีที่สุดในการ
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ดูแลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฬารัตน์ จิ ระพัฒน์สกุล.10(2559) ที่พบว่า การพัฒนารูปแบบโดยมีการวางแผน อย่างเป็นขั้นตอน กาหนด
เป้าหมายพัฒนา กาหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามประเมิน ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลลัพธ์ที่มีการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มา กขึ้น
นอกจากนี้ การพัฒนาช่วยให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลเพิ่ มมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงระบบบริการของโรงพยาบาลครอบคลุมมากยิ่ง ขึ้น
รูปแบบสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย และทวีวงศ์ ตันตราชีวธร.11 (2559) ที่พบว่าการพัฒนานาไปสู่
การลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้เหลือร้อยละ0 ภายในปี 2573ได้ ซึ่งหลังการพัฒนาพบว่า ได้รูปแบบการดูแลชัดเจนขึ้นมี Flow
chart ที่ใช้ง่ายสะดวกที่เป็นแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้หลังการพัฒนาผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ร้อยละ
100 ซึ่งที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่าการดูแลมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของรัศมี สุวัณณะสังข7
(2560) ที่พบว่าการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มาคลอดได้อย่างถูกต้องตามาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ มีการเชื่อมโยงดูแลตั้งแต่ ระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังส่งผลให้มารดาสุขภาพดีสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัว และเป็นการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอช
ไอวีจากมารดาสู่ทารกได้สาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ พบหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีฝากครรภ์ล่าช้า และปกปิดข้อมูลกับสามี ทาให้ฝากครรภ์ล่าช้า รูปแบบการดูแลไม่
ชัดเจน ยังไม่มีแนวทางร่วมกัน บุคลากรใหม่ขาดประสบการณ์ ซึ่งผลการวิจัยนี้ส่งผลให้ลดความเสี่ยงและสามารถป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูกได้จริง ควรคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อเพิ่มการรณรงค์ให้ฝากครรภ์ก่อน12 สัปดาห์ และส่งเสริมให้ม าฝากครรภ์พร้อมคู่เพื่อลดปัญหาการ
ปกปิดสามี และการศึกษานี้ใช้เวลาพัฒนาสั้นเพียง 6 เดือน ควรติดตามผลลัพธ์และพัฒนาต่อเนื่องต่อไป
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลในระยะคลอดในหญิงคลอดที่ติดเชื้อ
เอชไอวี และควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชานาญและเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3) จากผลการวิจัยนี้ได้รูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้นามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งโรงพยาบาล มี Flow chart มี
Doctor, s order sheet จุดเน้นในการดูแลเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี มีระบบเชื่อมโยงการดูแลร่วมกัน ซึ่งได้สรุปรายงานการ
วิจัย เสนอนายแพทย์สาธารณสุขหนองคาย สรุปรายงานระดับเขตสุขภาพที่ 8 และขยายผลในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และ
โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงนรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย นางนงค์เยาว์ อินทรวิเชียร หัวหน้าพยาบาล ที่ให้การ
สนับสนุนกาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.เทพไทย โชติชัย ดร.ภานุวัฒน์ ศรีโยธา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น และดร.ชล
การ ทรงศรี วิทยาลัยบรมราชชะนีอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุนให้คาปรึกษารวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ และบุคลากรผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ตลอดจน
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมแรงร่วมใจจนงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารรสุข. แนวทางการจัดระบบบริการในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิง
ตั้งครรภ์และสามี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557.
2. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. แนวทางการตรวจวินิจฉัยและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี
2563/2564. การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก : กรุงเทพฯ; สานักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ . 2563; หน้า 115128.
3. สถิติผู้รับบริการโรงพยาบาลโพนพิสัย. ข้อมูลเวชระเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ปีงบประมาณ 2560-2563
4. กองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง: นนทบุรี; บริษัท
สานักพิมพ์ สื่อตะวัน จากัด. 2562.
Nursing, Health, and Education Journal. Vol.4 No.2 (May– August 2021) P. 55

หน้าที่ 56 วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

5. ขวัญเมือง แกวดาเกิง. ความรอบรูดานสุขภาพ:เขา ถึง เขาใจ และการนาไปใช. พิมพครั้งที่2 กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน). 2561.
6. ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSSและAMOS. พิมครั้งที่ .กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด
(มหาชน); 2563.
7. รัศมี สุวัณณะสังข์. การพยาบาลผู้คลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษา. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11. ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม กันยายน 2560
8. ช่อผกา หนูรอด และคณะ. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของทารกที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม. วารสาร
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารรสุขภาคใต้. ปีที่ 5 ฉบับที่1 มกราคม – เมษายน 2561
9. ธีรศักดิ์ อุดมศรี. Perinatal Transmission. บทความฟื้นฟูวิชา/ทบทวนวรรณกรรม(Review Article ) . Krabi Medical Journal
Vol.2 No.2 April – September 2019.
10. จุฬารัตน์ จิระพัฒน์สกุล. การติดเชื้อเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์. (2559). [อินเทอร์เน็ต]. สืบค้นเมื่อ 2 ม.ค. 2564. จาก
https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/index.
11. จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย และทวีวงศ์ ตันตราชีวธร. (2559). ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกที่คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพ
ยาบาล. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง. ปีที่. 65 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564.

Nursing, Health, and Education Journal. Vol.4 No.2 (May– August 2021) P. 56

