
เกรยีงศกัดิ ์ จดัของ   
 พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดน่ชยั  

“ตามรอย วฏัจกัรของชวีติ ”  
: กระบวนการเรยีนรูช้ะตาชวีติของผูป่้วยเอดสโ์ดยตรง 

เพือ่ป้องกนัการขาดตดิตามการรกัษา  
ตามแนวคดิของซาเทยีร ์



หลกัการและเหตผุล 

 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดสแ์ห่งชาต ิ
พ.ศ.2555-2559 ก าหนดเป้าหมาย“มุ่งไปสู่ความเป็นศูนย ์ไม่มกีาร
เสยีชวีติเนื่องจากเอดส”์ การท าใหผู้ป่้วยเอดสย์ังคงมชีวีติอยู ่จงึเป็น
เป้าหมายหลักของการรักษา ฉะนัน้ความส าคัญจงึอยูท่ีก่ารปฏบิัตติัว
ของผูป่้วยเอดส ์ทีจ่ะตอ้งเขา้รับการตดิตามการรักษาเพือ่รับยา กนิยา
ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ ตดิตามอาการไมพ่งึประสงค ์และประเมนิการดือ้ยา
โดยการตรวจปรมิาณเชือ้เอชไอวใีนเลอืด(Viral load) 

 **ดงันัน้การเขา้รับการตดิตามการรักษาอยา่งตอ่เนือ่ง จะชว่ย
ป้องกันและลดอันตรายถงึแก่ชวีติของผูป่้วยเอดส์ได ้ซึง่มีโอกาส
เกดิขึน้ทัง้ในระยะเริม่แรกและหลังการรักษาเป็นระยะเวลานาน(กรม
ควบคมุโรค, 2557) 



หลกัการและเหตผุล(ตอ่) 

การประเมนิผลการรกัษาผูป่้วยเอดสห์ลงัเร ิม่ยาตา้นไวรสั 
รพร.เดน่ชยั ปี พ.ศ. 2555-2557 
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การเสียชีวิตจ าแนกตามสาเหตุคือผู้ป วยขาดติดตามการรักษา



หลกัการและเหตผุล(ตอ่) 

 
 
   **ดังนัน้เพือ่ลดการสญูเสยีดังกลา่ว ผูว้จัิยจงึใหค้วามส าคัญ
กบัผูป่้วยเอดสเ์ขา้รับการตดิตามการรักษา 

 



วตัถปุระสงคข์องการศกึษา  

    
   1. เพือ่พัฒนา“กระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ”  โดยการม ี 
       สว่นรว่มของผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั 
    



แนวคดิ 

 
 
 
จงึทบทวนวรรณกรรม 
เพือ่น ามาพัฒนา“ กระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ ” 
 
  **แนวคดิของซาเทยีร(์กรรณกิาร ์นลราชสวุัจน,์ 2544)  

  **กระบวนการแกะรอย วายรา้ยViral load(เกรยีงศกัดิ ์จัดของ และคณะ, 2557)  

  

  
 



กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 

ตวัแปรตน้ 
กระบวนการ 

ตามรอย วฏัจกัรของชวีติ 
 

1. วธิกีารตามรอย 
 - แนวคดิของซาเทยีร ์
 - กระบวนการแกะรอย วายรา้ย Viral load       
2. กลุม่บคุคล 
     2.1 ผูป่้วยเอดส ์
     2.2 จติอาสาเอดส ์
     2.3 ทมีสขุภาพ 
            1) แพทย ์
  2) พยาบาล 
  3) เภสชักร 
  4) นักเทคนคิการแพทย ์ 

 
 

ตวัแปรตาม 
ผลของกระบวนการ 
ตามรอย วฏัจกัรของ

ชวีติ 
 

   - การขาดตดิตามการรักษา 
   - อตัราการเสยีชวีติจากการ
ขาดการขาดตดิตามการรักษา 
   - อตัราการมาตรวจ Viral 
load ตามนัด 
   - อตัราการดือ้ยา 
 



ค านยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 

 

 กระบวนการตามรอย วฏัจกัรของชวีติ : ขัน้ตอนการหาวธิี
ทีท่ าใหผู้ป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั มาตดิตามการรักษา กนิยาตา้นไวรัส
ตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ มาตรวจViral load ตามนัด และไมด่ือ้ยา 

 

 วฏัจกัรของชวีติ : การเรยีนรูช้ะตาชวีติของผูป่้วยเอดส ์ดว้ยภาพ
ตน้ไม ้4 ระยะ คอื 1.ตน้ไมเ้หีย่วเฉา(ขาดรักษา,ป่วย) 2.ตน้ไมฟ้ื้นตัว
(เริม่รักษา) 3.ตน้ไมเ้ตบิโต(กนิยา,มาตรวจVL)4.ตน้ไมอ้อกผล(ผล
การกนิยา,มาตรวจVL) ร่วมกับใชภ้าพจรงิ(ผูป่้วยเอดสร์ะยะสดุทา้ย/
ผูป่้วยเอดสต์าย/งานศพ) 

 

 



ค านยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 

 

 ขาดตดิตามการรกัษา : ผูป่้วยเอดสข์าดการรักษาหลังเริม่ยา
ตา้นไวรัสเอชไอวเีกนิ 90 วนั นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่ขาด 

 

 การมสีว่นรว่มของผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั : การมสีว่น
ร่วมในการปฏบิัตติามขอ้ตกลงร่วมกันตามกระบวนการแกะรอย วาย
รา้ย Viral loadในการกนิยาตา้นไวรัสตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ มาตรวจ Viral 
load ตามนัดและรว่มรับผดิชอบตวัเองในการมาตดิตามการรักษา 

  

 Viral load : ปรมิาณเชือ้เอชไอวใีนเลอืด(หากผูป่้วยกนิยาตา้น

ไวรัสตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ เชือ้เอชไอวใีนเลอืดจะไม่สามารถตรวจวัดได ้
(Viral load<50copies/ml) และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 

 



ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

 

 รปูแบบการวจิยั :  

      - การวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม                                                                     

       (Participatory Action Research) 

 ประชากรทีศ่กึษา: 

      - ผูป่้วยเอดส ์อยูร่ะหวา่งรักษา   

        และกนิยาตา้นไวรัส ครบ 6 เดอืนขึน้ไป 

        จ านวนทัง้หมด 168 ราย จากทัง้หมด 187 ราย 
พืน้ทีศ่กึษา  

      -โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดน่ชยั 

 ระยะเวลาศกึษา 

      - 1 เมษายน 2557 – 30 เมษายน 2558  

 

 



ระเบยีบวธิวีจิยั(ตอ่) 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 วตัถปุระสงค ์ ประเภท
ขอ้มลู 

เครือ่งมอื 

 
วธิกีารเก็บ สถติ ิ

1. เพือ่พัฒนา
กระบวนการตามรอย 
วัฏจักรของชวีติ 

เชงิ
คณุภาพ
(Qualitative 

Data) 

ประเด็นค าถาม Focus Group การวเิคราะห์
เนือ้หา     

(Content Analysis) 
 

1.1.ผลของการพัฒนา
กระบวนการฯ(การขาด
ตดิตามการรักษา /การ
เสยีชวีติจากการขาด
ตดิตามการรักษา/การ
มาตรวจViral load 
ตามนัด/การดือ้ยา) 

เชงิปรมิาณ 
(Quantitative 

Data) 

แบบบนัทกึการ
ขาดตดิตามการ
รักษา/การ
เสยีชวีติ/การมา
ตรวจViral load/
การดือ้ยา  

บนัทกึผลการ
ขาดตดิตามการ
รักษา/การ
เสยีชวีติ/การมา
ตรวจViral load/
การดือ้ยา  

 

สถติบิรรยาย
(จ านวน,                           

รอ้ยละ ,

คา่เฉลีย่) ,
สถติอินุมาน
(pair t-test) 

1.2. การเสนอ
กระบวนการฯน าไป
ปฏบิัตกิบัผูป่้วยเอดส ์

 
เชงิคณุภาพ(Qualitative Data) 



ผลการศกึษา  

 

..น าเสนอผลการศกึษา ตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม 
(Participatory Action Research) ประกอบดว้ย (1.ขัน้วางแผน 2.ขัน้การด าเนนิการ 3. ขัน้การ

สงัเกตและประเมนิผล 4. ขัน้การคนืขอ้มลู) และแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

     

       

 สว่นที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ประชากร     

 สว่นที ่2 การพัฒนากระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ 

 สว่นที ่3 ผลการพัฒนากระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ 

 สว่นที ่4 การเสนอกระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติเพือ่น าไป   

            ปฏบิตักิบัผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

ขอ้มลูท ัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 88 52.38   

สถานภาพคู ่ 85  50.60 

การศกึษาระดบัประถมศกึษา 74  44.05   

อาชพีรับจา้ง  119  70.83 

  
สว่นที ่1 ลกัษณะท ัว่ไปของกลุม่ประชากร 

 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

  
 
  

  หวัขอ้ที ่1 ขัน้วางแผน(Planning): Focus Group ทมีสขุภาพ
เพือ่สะทอ้นผลการดแูลผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั ปี 2557  
 
  
  

  
สว่นที ่2 การพัฒนากระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ(วตัถปุระสงคท์ี ่1)       
           ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้(ขัน้วางแผน, ขัน้การด าเนนิการ) 

 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

• ผูป่้วยเอดส์
เขยีนวนันดัใน
ปฏทินิ/บนัทกึ
ในโทรศพัท ์

• กนิยาตรงเวลา 

• มาตรวจViral 
loadตามนดั 

รกัตวัเองเตอืน
ตวัเอง  

• จติอาสาเอดส/์
พยาบาลท า
กจิกรรมกลุม่                   
และทบทวน         
“กลยทุธ ์3 รกั”  

รกัเพือ่นเตอืน
เพือ่น  

• รบัยา1เดอืน
(จากปกต ิ3 
เดอืน)หากกนิยา
ไมต่รงเวลา,ไม่
มาตรวจ Viral 
load  ตามนดั 

รกัลงทณัฑ ์ 

 
 
 
 

“กระบวนการแกะรอย วายรา้ย Viral load”  
 ข ัน้ตอนทีบ่า้น 
         ผูป่้วยเอดส ์: ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กตวัเองเตอืนตวัเอง 
 
 ข ัน้ตอนที ่รพร.เดน่ชยั 
         จติอาสาเอดส ์/พยาบาล  : ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กเพือ่นเตอืนเพือ่น 
         แพทย ์: ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กลงทัณฑ ์ 

 
 
 
  
 

 
 

  



ผลการศกึษา(ตอ่)  

ปี2557:กระบวนการแกะรอย วายรา้ย Viral load  

   -อตัราการตรวจ viral load รอ้ยละ 92.72                    

   -อตัรา Viral load อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ  97.14          

   -อตัราการดือ้ยา รอ้ยละ 1.43 

? 
ผลของ  

“กระบวนการแกะรอย วายรา้ย Viral load”   



จากการคน้ปญัหาพบวา่ : 
ยังมผีูป่้วยขาดตดิตามการรักษา
และเสยีชวีติ 

ผลการศกึษา(ตอ่)  

สรุปผล Focus Group: *น าแนวคดิการใหค้ าปรกึษาของซาเทยีร ์10 ขัน้ตอน       
1) เตรยีมตัวเองพรอ้มรับฟัง 2) สรา้งความสัมพันธแ์ละเชือ่มโยงกับผูป่้วยเอดส ์3) ส ารวจปัญหาคอือะไร 
4) ส ารวจผลกระทบต่อกายและจิตใจ  5) ตัง้เป้าหมาย โดยใชค้ าถามว่าผูป่้วยเอดส์ตอ้งการอะไร 
คาดหวังอะไร 6) มีความมุ่งมั่นตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง 7) ลงมอืท าการเปลีย่นแปลงปัญหาโดยผูป่้วย
เอดส์ตั ้งเป้าหมายชัดเจน 8) ตอกย ้าการเปลี่ยนแปลง หลังจากผูป่้วยเอดส์ตั ้งเป้าหมายชัดเจน                                
9) ใหน้ าไปปฏบิัต ิ10) นัดหมายครัง้ตอ่ไป 

ปี2557:กระบวนการแกะรอย วายรา้ย Viral load  

 

สิง่ทีท่มีสขุภาพอยากเห็น : ผูป่้วยเอดส ์ 
1. มคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเองในการมาตดิตามการรักษา 
2. กนิยาตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ 
3. มาตรวจปรมิาณ Viral load ตามนัด 
4. ยังคงมชีวีติอยู ่



ผลการศกึษา(ตอ่)  ประยกุตเ์ป็นกจิกรรมการเรยีนรู ้ วฎัจกัรของชวีติ
ผูป่้วยเอดส ์ดว้ยภาพตน้ไม ้4 ระยะ  

 

 

 

 

                          

 

 

 

• 2 ตน้ไมฟ้ื้นตวั 
หมายถงึ ผูป่้วยเอดส์
เริม่เขา้สูก่ารตดิตาม
การรักษา/เริม่กนิยา
ตา้นไวรัสตอ่เนือ่ง
สม า่เสมอ 

• 3 ตน้ไมเ้ตบิโต 
หมายถงึ ผูป่้วยเอดส์
มาตดิตามการรักษา/
กนิยาตา้นไวรัส
ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ/มา
ตรวจViral loadตาม
นัด 

• 1 ตน้ไมเ้หีย่วเฉา 
หมายถงึ ผูป่้วยเอดส์
ขาดตดิตามการรกัษา
ป่วย/เสยีชวีติ 

• 4 ตน้ไมอ้อกผล 
หมายถงึ ผลของการ
มาตดิตามการรักษา/
กนิยาตา้นไวรัส
ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ/มา
ตรวจ Viral load ตาม
นัด(สขุภาพแข็งแรง/
ท างานหาเงนิมาจนุ
เจอืครอบครวัได)้ 



ผลการศกึษา(ตอ่)  
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 

วฎัจกัรของชวีติผูป่้วยเอดส ์ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

โดยการต ัง้ค าถาม เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบกบัผูป่้วยเอดสว์า่ : 
 
 * “หากเปรยีบชวีติของพวกเราทกุคนในตอนนีเ้ป็นเหมอืนดัง่ตน้ไม ้
คดิวา่พวกเราเป็นตน้ไมท้ีม่ลีกัษณะแบบไหน?” 
  
  
  
* “แลว้ถา้วันหนึง่ ตน้ไมท้ีพ่วกเราคดิไวก้ลายเป็นตน้ไมเ้หีย่วเฉาแสดง
วา่เกดิอะไรขึน้?”  
 
 
 
* “ผลตามมาจะเป็นอยา่งไร?”(ใหด้ภูาพผูป่้วยเอดสร์ะยะสดุทา้ย/ภาพ
ผูป่้วยเอดสต์าย/ภาพงานศพ) 
  
 
“ใครอยากมชีวีติเหมอืนตน้ไมเ้หีย่วเฉาบา้ง? เพราะอะไร?”  
  
  
 
 
“ดงันัน้ พวกเราควรปฏบิตัติวัอยา่งไร?”  

  

-ตน้เล็ก/ตน้ใหญ/่ แผก่ิง่กา้น/ใหร้ม่เงา(เตรยีมตัวเอง/เชือ่มโยง) 

-ขาดตดิตามการรักษา/ไมก่นิยา/กนิยาไมต่อ่เนือ่ง/ไมม่า
ตรวจ Viral load (ปัญหา)    

-ยังไมอ่ยากตาย/อยากมชีวีติอยูเ่พือ่ตัวเอง/ลกู/ภรรยา/
สาม(ีตัง้เป้าหมาย-ตอ้งการอะไร คาดหวงัอะไร) 

-มาตดิตามการรักษา/รับยา/กนิยาตอ่เนือ่งสม า่เสมอ/มาตรวจ Viral load 
ตามนัด (ความมุง่มั่น ตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง) 

• 1 ตน้ไมเ้หีย่วเฉา 
หมายถงึ ผูป่้วย
เอดสข์าดตดิตาม
การรักษา/ป่วย/
เสยีชวีติ 

-ป่วย/ตาย (ผลกระทบ) 



ผลการศกึษา(ตอ่)  
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 

วฎัจกัรของชวีติผูป่้วยเอดส ์ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

โดยการต ัง้ค าถาม เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบกบัผูป่้วยเอดสว์า่ : 
 
 
 “จากตน้ไมท้ีเ่คยเหีย่วเฉา ก็กลายเป็นตน้ไมฟ้ื้นตวั หากปฏบิตัติวัได ้
ถกูตอ้งตามทีพ่วกเรากลา่วไว ้ซึง่จะเป็นชว่ง 6 เดอืนแรกของการรักษา 
โดยสงัเกตอะไรไดจ้ากภาพ?” 
  
  
 
 
 * “ตน้ไมฟ้ื้นตวัมโีอกาสกลบัไปเป็นตน้ไมเ้หีย่วเฉาไดห้รอืไม?่เพราะ
เหตใุด?” 
  
 
 
 
 * “ดงันัน้จงึควรปฏบิตัติวัอยา่งไร?” 
  

-ตน้ไมย้ังไมแ่ข็งแรง/มไีมค้ ้าคอยพยงุตน้ไมไ้ว ้(มทีมีสขุภาพคอยดแูล
อยา่งใกลช้ดิ) 

-ได,้หากขาดตดิตามการรักษา/ไมก่นิยา/ไมม่าตรวจViral load  

-เขา้รับการตดิตามการรักษา/รับยา/กนิยาตอ่เนือ่งสม า่เสมอ/มาตรวจ
Viral load ตามนัด (ท าการเปลีย่นแปลง /ตอกย ้าการเปลีย่นแปลง) 

• 2 ตน้ไมฟ้ื้นตวั 
หมายถงึผูป่้วย
เอดสเ์ริม่เขา้สูก่าร
ตดิตามการรักษา/
เริม่กนิยาตา้นไวรัส
ตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ 



ผลการศกึษา(ตอ่)  
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 

วฎัจกัรของชวีติผูป่้วยเอดส ์ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

โดยการต ัง้ค าถาม เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบกบัผูป่้วยเอดสว์า่ : 
 
 
* “ผลของการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้ง จะท าใหต้น้ไมเ้ขา้สูร่ะยะเตบิโต  
ซึง่จะเป็นชว่ง 1-2 ปีแรกของการรักษา โดยสงัเกตอะไรไดจ้ากภาพ?” 
 
  
  

  

-ตน้ไมโ้ตขึน้/ใหญข่ึน้/มใีบมากขึน้/ไมม่ไีมค้ ้าคอยพยงุตน้ไมไ้ว ้

• 3 ตน้ไมเ้ตบิโต 
หมายถงึผูป่้วย
เอดสม์าตดิตาม
การรักษา/กนิยา
ตา้นไวรัสตอ่เนือ่ง
สม า่เสมอ/มาตรวจ 
Viral load ตามนัด  



ผลการศกึษา(ตอ่)  
กจิกรรมการเรยีนรู ้ 

วฏัจกัรของชวีติผูป่้วยเอดส ์ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

โดยการต ัง้ค าถาม เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบกบัผูป่้วยเอดสว์า่ : 
 
 * “หากปฏบิตัติวัไดถ้กูตอ้งตอ่เนือ่งตลอดไป จากตน้ไมเ้ตบิโต         
จะกลายเป็นตน้ไมอ้อกผล  สงัเกตอะไรไดจ้ากภาพ?  
 
 
 
 
 * “และสือ่ความหมายวา่อยา่งไร? ” 
 
 
 
 
“ถา้ใหพ้วกเรามโีอกาสเลอืก อยากมชีวีติเป็นตน้ไมต้น้ไหน?  
 
 
 
   * “ฉะนัน้เวลากลบัไปอยูท่ีบ่า้น ควรปฏบิตัติวัอยา่งไร?” 

 

-ตน้ไมอ้อกผล/เด็กหญงิก าลังเก็บผลไมจ้ากตน้ 

-มารับการตดิตามการรักษา/รับยา/กนิยาตอ่เนือ่งสม า่เสมอ/มาตรวจ Viral 
load ตามนัด (ใหน้ าไปปฏบิัต/ินัดหมายครัง้ตอ่ไป) 

-ตน้ไมอ้อกผล 

• 4 ตน้ไมอ้อกผล 
หมายถงึ ผลของการ
มาตดิตามการรักษา/
กนิยาตา้นไวรัส
ตอ่เนือ่งสม ่าเสมอ/มา
ตรวจ Viral load ตาม
นัด(สขุภาพแข็งแรง/
ท างานหาเงนิมาจุน
เจอืครอบครัวได)้ 

-เรามสีขุภาพแข็งแรง/เราท างานได/้เรามเีงนิมาเลีย้งคนในครอบครัว 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

• ผูป่้วยเอดส์
เขยีนวนันดัใน
ปฏทินิ/บนัทกึ
ในโทรศพัท ์

• กนิยาตรงเวลา 

• มาตรวจViral 
loadตามนดั 

รกัตวัเองเตอืน
ตวัเอง  

• จติอาสาเอดส/์
พยาบาลท า
กจิกรรมกลุม่                   
และทบทวน         
“กลยทุธ ์3 รกั”  

รกัเพือ่นเตอืน
เพือ่น  

• รบัยา1เดอืน
(จากปกต ิ3 
เดอืน)หากกนิยา
ไมต่รงเวลา,ไม่
มาตรวจ Viral 
load  ตามนดั 

รกัลงทณัฑ ์ 

 
 
 
 

“กระบวนการตามรอย วฏัจกัรของชวีติ” … 
 ข ัน้ตอนทีบ่า้น 
         ผูป่้วยเอดส ์: ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กตวัเองเตอืนตวัเอง 
 
 ข ัน้ตอนที ่รพร.เดน่ชยั 
         จติอาสาเอดส ์/พยาบาล : ท ากจิกรรมการเรยีนรู ้วฏัจักรของชวีติผูป่้วยเอดส ์
                                              : ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กเพือ่นเตอืนเพือ่น 
         แพทย ์: ปฏบิตัติามกลยทุธรั์กลงทัณฑ ์ 

 
 
 
  
 

 
 

 

หวัขอ้ที ่2 ข ัน้ตอนการด าเนนิการ
(Acting): 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

2555 2556 2557 2558

การเสียชีวิตจากการขาด

ติดตามการรักษา 
30 40 55.56 0

การมาตรวจ Viral load 

ตามนัด 
64.05 74.02 92.72 95.24

การดื อยา 4.08 3.51 1.43 0.59
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กราฟแสดงผลการปฏิบัติตัวขณะกินยาตา้นไวรัส 
ผู้ป วยเอดส์ รพร.เด่นชัย ป  พ.ศ.2555-2558

สว่นที ่3 ผลการพฒันากระบวนการตามรอย วฏัจกัรของชวีติ 
ประกอบดว้ย  2 หวัขอ้(ข ัน้การสงัเกตและประเมนิผล, ข ัน้การคนืขอัมลู) 

     หวัขอ้ที ่3 ข ัน้ตอนการสงัเกตและประเมนิผล(Observing): 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

Mean SD t P-value 

Pair 1 Lost 1 .07 .248 3.421 .0005 

Lost 2 .00 

คา่เฉลีย่ของการขาดตดิตามการรักษาในผูป่้วยเอดสก์อ่นและ
หลงัด าเนนิการตาม“กระบวนการตามรอย วฏัจักรของชวีติ” 

คา่ P< .05 

 
**ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การขาดตดิตามการรักษา ก่อนและหลังด าเนนิการ 
พบวา่ลดลงจาก .07 เป็น .00 และมคีวามแตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 จงึแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการขาดตดิตามการรักษาอา้งองิและน่าเชือ่ถอืได ้ซึง่เป็น
ผลจากการแกปั้ญหาโดยการมสีว่นรว่มของผูป่้วยเอดส/์ทมีสขุภาพของ รพร.เดน่ชยั 
  



ผลการศกึษา(ตอ่)  

  
 1 ประชุมทมีสุขภาพ เพื่อทราบผลของการแกปั้ญหาจาก
การใชก้ระบวนการฯ และหารอืขอ้เสนอแนะเพือ่พัฒนางานตอ่ไป 
 2. แพทยค์นืขอ้มลูการรักษาใหก้บัผูป่้วยเอดสร์ายบคุล และ
ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั 
 3. พยาบาลคืนขอ้มูลผลการแกปั้ญหาใหก้ับผูป่้วยเอดส ์
และใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวั  

 

หวัขอ้ที ่4 ข ัน้ตอนการคนืขอ้มลู (Reflecting) : 



ผลการศกึษา(ตอ่)  

 จากผลการวจัิย พบวา่การใชก้ระบวนการตามรอย วัฏจักรของ
ชวีติเกดิผลลัพธท์ีด่ตีอ่ผูป่้วยเอดส ์ทมีสขุภาพเห็นประโยชนด์ังกลา่ว 
จงึมมีตใิหน้ ามาปฏบิตักิบัผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั ตอ่ไป  

 สว่นที ่4 การเสนอกระบวนการตามรอย วฏัจกัรของชวีติ 
              เพือ่น าไปปฏบิตักิบัชุมชนผูป่้วยเอดส ์รพร.เดน่ชยั 



สรปุและอภปิรายผลการศกึษา 

  

          **“ กระบวนการตามรอย วฎัจกัรของชีว ิต ”      
เกดิจากความร่วมมอืของทมีสุขภาพและผูป่้วยเอดส ์รพร.เด่นชัยใน
การแกปั้ญหาผูป่้วยขาดตดิตามการรักษา โดยน าแนวคดิของซาเทยีร ์ 
มาบรูณาการรว่มกบั กระบวนการแกะรอยวายรา้ย Viral load เพือ่ให ้
ป่วยเอดสม์คีวามรับผดิชอบต่อตนเอง จนเกดิผลลัพธท์ีด่ีต่อการมา
ตดิตามการรักษา,การกนิยาตอ่เนือ่งสม า่เสมอ,การมาตรวจ Viral load 
ลดการดือ้ยาและเสยีชวีติ 



สรปุและอภปิรายผลการศกึษา(ตอ่) 

  

       สอดคลอ้งกับแนวคดิการดูแลสุขภาพชมุชน ของขนิษฐา นันทบุตร.  
(2550)โดยกลา่ววา่“ในการท างานรว่มกนั ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดมสีว่นผลกัดนัทัง้ความคดิ
และการท างานในทศิทางทตีา่งกนั มาสูก่ลวธิแีกปั้ญหา ทีเ่ป็นขอ้ตกลงรว่มกนั 

       สอดคลอ้งกับปราณีพร บุญเรืองและคณะ (2552)จังหวัดขอนแก่น      
ที่พบว่ากลุ่มบ าบัดรูส้กึมีคุณค่าในตัวเองมากขึน้ มีทางเลอืกในการจัดการตนเอง 
รับผดิชอบจติใจตนเอง มเีป้าหมายทีจ่ะมชีวีติใหมท่ีด่กีวา่เดมิ 

      สอดคลอ้งกบัเกรยีงศกัดิ ์จัดของ และคณะ (2557)จังหวัดแพร่ ทีพ่บวา่
อัตราการมาตรวจ Viral load เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ74.02 เป็นรอ้ยละ 92.72, อัตราการ
ดือ้ยาลดลงจากรอ้ยละ 3.51 เป็นรอ้ยละ 1.43 



..การท างานวจิยัใหป้ระสบความส าเร็จ 

  

  “ตวัเราเอง” 
  
   1. มหีวัใจของความเป็นมนุษย ์
       (ความปราถนาดเีพือ่ใหผู้อ้ ืน่พน้ทกุขแ์ละอยูอ่ยา่งเป็นสขุ) 
   2. มจีติ-ใจ-กลา้ 
 จติ  คอื จติรูจ้รงิ(รูใ้นงาน เชีย่วชาญในงาน)                                 
         ใจ   คอื ใจใฝ่รู(้อยากเรยีนรู ้อยากแกไ้ขปัญหา) 
 กลา้ คอื กลา้คดินอกกรอบ**(คดิสรา้งสรรค ์คดิแตกตา่ง) 
    

 
 



ประโยชนข์องงานวจิยัตอ่การพฒันาการบรกิาร  

  
   1. จากความกลา้คดินอกกรอบ น าแนวคดิของซาเทียร์มา
ประยุกตใ์หเ้ห็นเป็นภาพตน้ไม ้4 ระยะ ชว่ยใหผู้ป่้วยมองเห็น
ภาพของตวัเองชดัขึน้/งา่ยตอ่การสือ่สาร และเขา้ใจ 
 
   2.“กระบวนการตามรอย วัฏจักรของชวีติ” สามารถน าไปใช ้
ดูแลผูป่้วยโรคเรื้อรังที่มีความเหมือนกันในแง่ของการมา
ตดิตามการรักษา การกนิยาและมาตรวจสขุภาพตามนัด เพือ่ให ้
เกดิผลลพัธท์ีด่ตีอ่ผูป่้วยไดใ้นทกุโรงพยาบาล 

 
 



ความสขุตอ่ผูป่้วย ผูร้บัผลงาน ผูป้ฏบิตังิาน 

  
   1. ผูป่้วยเอดส ์: สขุภาพด ีไมม่ใีครรู ้ครอบครัวเป็นสขุ 
   2. ผูรั้บผลงาน : ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
   3. ผูป้ฏบิตังิาน : เพิม่พลงัชวีติ  รา่งกายตืน่ตวัเป็นระยะๆ                        
                       : สนุกทกุครัง้ทีท่ ากจิกรรม 
                       : สขุใจทกุครัง้ทีผ่ลงานส าเร็จ 
   
    

 
 



กติตกิรรมประกาศ 

 

   ขอขอบคณุ นพ.เกรยีงศกัดิ ์ธนอศัวนนท ์(ผอ.รพร.เดน่ชยั) 
                   ทีส่นับสนุนการศกึษาวจัิย 

   ขอขอบคณุ ทมีสขุภาพ รพร.เดน่ชยั และจติอาสาเอดส ์ 
                   ทีส่นับสนุนการศกึษาวจัิย 

   ขอขอบคณุ  ดร.วัลยาภรณ์ ทังสภุตู ิ,คณุมารยีา ใจธรรม  
  ทมีงาน R2R ع KM จังหวัดแพร ่
  ทีใ่หค้วามรู ้ค าแนะน า และสนับสนุนการศกึษาวจัิย  

                          จนส าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี
                                              


