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Abstract
Failure in treatment of HIV infected pediatric patients is a more common problems leading to AIDS
and death. The objective of this analytical study was to assess the factors associated with failure in treatment
of HIV infected pediatric patients. This study conducted by reviewed the medical records of patients who
received treatment at Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, between January 2009 to December 2019.
There were 72 cases, 36 were female (50%), the median age was 57.5 months, 27 patients (37.5%) had
failure in treatment. Four factors found to be related to failure in treatment were the history of patient's
caregiver, not the father and/or mother and not a direct relative (p = 0.024), HIV infection status was
unknown (p = 0.005), had a history of hospitalization (p = 0.033) and medication discipline less than 95%
(p < 0.001). Knowing the effect of HIV infection status preventing treatment failure 0.07 times (Adj OR = 0.07,
95%CI: 0.02-0.30) and having a history of hospitalization increased 3.38 times for treatment failure
(Adj OR = 3.38, 95%CI: 1.19-9.58). In conclusion, prevention of failure in treatment of HIV-infected pediatric
patients includes having a caregiver promote antiviral drugs and older children or adolescents should be
aware of their HIV status.
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บทคัดยอ
ความลมเหลวในการรักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีเปนปญหาทีพ่ บมากขึน้ นำไปสโู รคเอดสและการเสียชีวติ
การศึกษาแบบวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับความลมเหลวในการรักษาผูปวยเด็ก
ติดเชือ้ เอชไอวี โดยทบทวนเวชระเบียนผปู ว ยทีเ่ ขารับการรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหวางเดือน
มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ มีจำนวน 72 ราย เปนเพศหญิง 36 ราย (รอยละ 50) คามัธยฐาน
ของอายุ 57.5 เดือน การรักษาลมเหลว 27 ราย (รอยละ 37.5) โดยพบปจจัยทีเ่ กีย่ วของ 4 ปจจัย ไดแก มีประวัติ
ผดู แู ลผปู ว ยไมใชบดิ าและ/หรือมารดาและไมใชญาติสายตรง (p = 0.024) ไมทราบผลภาวะติดเชือ้ เอชไอวี (p = 0.005)
มีประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล (p = 0.033) และมีวนิ ยั การกินยานอยกวารอยละ 95 (p < 0.001) โดยการทราบผล
ภาวะติดเชือ้ เอชไอวีปอ งกันการรักษาลมเหลว 0.07 เทา (Adj OR = 0.07, 95%CI: 0.02-0.30) และการเคยมีประวัติ
นอนโรงพยาบาลเพิม่ ความลมเหลวในการรักษา 3.38 เทา (Adj OR = 3.38, 95%CI: 1.19-9.58) สรุปไดวา การปองกัน
ความลมเหลวในการรักษาผูปวยเด็กติดเชื้อเอชไอวี ไดแก การมีผูดูแลสงเสริมเรื่องการกินยาตานไวรัสและผูปวย
เด็กโตหรือวัยรนุ ควรทราบภาวะการติดเชือ้ เอชไอวี
คำสำคัญ: ปจจัย, ความลมเหลวในการรักษา, ผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวี, ยาตานไวรัส
พุทธชินราชเวชสาร 2564;38(3):300-9.
บทนำ
องคการอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) ประเมินสถานการณในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีทงั้ ผใู หญและเด็กประมาณ 500,000
ราย เป น ผู ป ว ยเด็ ก อายุ น อ ยกว า 15 ป ป ระมาณ
2,400 ราย พบวาผใู หญไดรบั ยาตานไวรัสรอยละ 79
สวนผปู ว ยเด็กไดรบั ยาตานไวรัสรอยละ 761 แนวทาง
การรักษาภาวะติดเชือ้ เอชไอวีและเอดสในประเทศไทย
เริ่มใหยาตานไวรัส (highly active antiretroviral
therapy: HAART) ตัง้ แตป พ.ศ. 25452 และไดปรับปรุง
แนวทางการรั ก ษามาโดยตลอดในป พ.ศ. 2553,
2557, 2560 และลาสุดป 25633 เพื่อใหผูปวยไดรับ
ยาตานไวรัสเร็วขึ้นอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ชวยลดการติดเชื้อฉวยโอกาส ลดอัตราตาย ทำให
การเจริญเติบโตทางรางกาย สติปญ
 ญา และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น ในประเทศไทยปจจุบันถึงแมผูปวยเด็กได
ยาตานไวรัสเร็วขึน้ แตยงั พบวามีผปู ว ยเด็กทีก่ ารรักษา
ลมเหลวรอยละ 7-46.24-7 สาเหตุเกิดจากการดื้อยา
ตานไวรัสสูตรมาตรฐาน ตองเปลี่ยนเปนสูตรดื้อยา
ซึง่ กินยากขึน้ และมีราคาแพงขึน้ นำไปสกู ารทำงานของ
ระบบภูมคิ มุ กันต่ำลง เพิม่ โอกาสการติดเชือ้ ฉวยโอกาส
เกิดภาวะเอดส และเพิม่ อัตราตายในทีส่ ดุ
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกใหการรักษา
ผูปวยเด็กติดเชื้อเอชไอวีรายแรกตั้งแตป พ.ศ. 2540
จากรายงานวิจยั ผลการรักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวี
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 จำนวน 65 รายพบผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวี
อายุมากกวา 18 เดือน 52 ราย (รอยละ 80) มีอาการ
และอาการแสดงรุนแรง ไดรับยาตานไวรัส 43 ราย
(รอยละ 66.2) ในจำนวนนี้ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี
ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบดวยยาตานไวรัส
3 ชนิด (HAART) 35 ราย (รอยละ 81.4) และสูตร
ยาตานไวรัส 2 ชนิด 8 ราย (รอยละ 18.6) การไดรบั
ยาตานไวรัสชวยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและ
เพิม่ ระดับภูมคิ มุ กันใหสงู ขึน้ และพบการรักษาลมเหลว
5 ราย (รอยละ 7.7)8 การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค
เพือ่ ประเมินปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับความลมเหลวในการ
รักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีดว ยยาตานไวรัส เพือ่ เปน
ขอมูลประกอบใหทีมผูดูแลรักษาผูปวยเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีเฝาระวัง ติดตาม ปองกันไมใหเกิดความลมเหลว
ในการรักษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร
แหงชาติวาดวยการยุติปญหาเอดสในป พ.ศ. 2573
ขององคการสหประชาชาติ โดยมงุ เนน 3 เรือ่ ง ไดแก
Volume 38 No. 3 September-December 2021

302

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความลมเหลวในการรักษาผูปวยเด็กติดเชื้อเอชไอวี
Factors Associated with Failure in Treatment of HIV Infected Pediatric Patients

ไมมผี ตู ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม ไมมผี เู สียชีวติ เนือ่ งจากเอดส
รวมทั้ ง ไม ตี ต ราและเลื อ กปฏิ บั ติ (ไม ติ ด -ไม ต ายไมตตี รา)1-3 ทัง้ นี้
ผู ป ว ยเด็ ก ติ ด เชื้ อ เอชไอวี (HIV Infected
Pediatric Patients) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ
15 ปที่ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวี โดยการ
ซั ก ประวั ติ การตรวจร า งกาย และผลตรวจทาง
หองปฏิบตั กิ ารตามเกณฑวนิ จิ ฉัย ดังนี้ กลมุ เด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ 18 เดือนวินจิ ฉัยโดยมีหรือไมมอี าการแสดง
ของภาวะติดเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อฉวยโอกาส รวมกับ
ผลการตรวจเลือด PCR-DNA for HIV ใหผลบวก
เมือ่ อายุ 48 ชัว่ โมง; 1, 2 และ/หรือ 4 เดือน สวนกลมุ
อายุ 18 เดือนถึงอายุ 15 ปวินิจฉัยโดยการตรวจ
Anti-HIV ใหผลบวก3
ยาตานไวรัส (Antiviral Drugs) หมายถึง ยาตาน
ไวรัสเอชไอวีสตู รมาตรฐาน ประกอบดวยยาตานไวรัส
3 กลมุ คือ ยากลมุ nucleoside reverse-transcriptase
inhibitors (NRTI) 2 ชนิดเชน zidovudine (AZT),
lamivudine (3TC), emtricitabine (FTC) และ tenofovir
(TDF) ร ว มกั บ ยา non-nucleoside reversetranscriptase inhibitors (NNRTI) เชน nevirapine
(NVP) และ efavirenz (EFV) และ/หรือยากลมุ protease
inhibitor (PI) เชน lopinavir/ritonavir (LPV/r)3
ความลมเหลวในการรักษา (Failure in Treatment)
หมายถึ ง ผลการรั ก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ ไ ม
ตอบสนองตอยาตานไวรัส โดยปริมาณไวรัสในเลือด
มากกวา 40 copies/mL หลังกินยาตานไวรัสตั้งแต
48 สัปดาหขนึ้ ไป3
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาแบบวิเคราะหนี้ศึกษาขอมูลยอนหลัง
โดยการทบทวนเวชระเบียนผปู ว ยเด็กอายุแรกเกิดถึง
15 ปทวี่ นิ จิ ฉัยวาติดเชือ้ เอชไอวีและเอดสในโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลกระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.
2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (10 ป) ที่ไดรบั
ยาตานไวรัสเอชไอวีตั้งแต 48 สัปดาหขึ้นไปรวมกับ
การรักษาลมเหลว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบบันทึกขอมูลทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ และตรวจสอบแลววา
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

บันทึกขอมูลไดครบถวน ขอมูลทีศ่ กึ ษา ไดแก ขอมูล
สวนบุคคลและขอมูลทางคลินกิ ประกอบดวยเพศ อายุ
การศึกษา ประวัตกิ ำพรา ประวัตผิ ดู แู ลผปู ว ย ภูมลิ ำเนา
ประวัติฝากครรภ การทราบผลเปดเผยภาวะติดเชื้อ
เอชไอวี ประวัตติ ดิ เชือ้ วัณโรค ประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล
ภาวะเอดส ภาวะติดเชือ้ ฉวยโอกาส ภาวะซีด น้ำหนัก
ความยาว/สวนสูง ความรุนแรงตามเกณฑองคการ
อนามัยโลก (WHO), ความรุนแรงตามเกณฑ CDC
(Centers of Disease Control and Prevention),
คาฮีโมโกลบิน จำนวน CD4 (cluster of differentiation4)
ปริมาณไวรัสกอนเริม่ ยา และวินยั การกินยา ซึง่ ผวู จิ ยั
เปนผบู นั ทึกขอมูลดวยตนเอง
หลังจากตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล
ระบุรหัส บันทึกลงคอมพิวเตอร วิเคราะหดว ยโปรแกรม
สถิติสำเร็จรูป นำเสนอขอมูลเปนจำนวน คารอยละ
และคาพิสัย (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) เปรียบเทียบขอมูล
ระหว า งกลุ ม ที่ ก ารรั ก ษาล ม เหลวและไม ล ม เหลว
ดวยสถิติ Pearson’s chi-square, exact probability
และ Fisher’s exact กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 เปรียบเทียบสัดสวนความเสี่ยง (odds ratio)
ของปจจัยที่เกี่ยวของกับความลมเหลวในการรักษา
ระหวางทั้ง 2 กลุมดวยสถิติ univariate analysis
จากนั้นนำตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติมาวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกทวิภาคเชิงชัน้ (hierarchical multiple
logistic regression) และคาประมาณขอบเขตความ
เชือ่ มัน่ รอยละ 95 (95% confidence interval: 95%CI)
อนึ่ง การศึกษานี้ไดผานการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ตามหนังสือรับรองเลขที่ IRB
No. 053/61 ลงวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
ผลการศึกษา
ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 มีผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีทงั้ หมด 72 ราย
เปนเพศหญิง 36 ราย (รอยละ 50) คามัธยฐานของอายุ
57.5 เดือน แบงเปนรักษาลมเหลว 27 ราย (รอยละ 37.5)
และรักษาไมลมเหลว 45 ราย (รอยละ 62.5) ผูปวย
ที่รักษาลมเหลวและไมลมเหลวมีประวัติผูดูแลผูปวย
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ไมใชบดิ าและ/หรือมารดา และไมใชญาติสายตรง 14 ราย
(รอยละ 51.9) และ 10 ราย (รอยละ 22.2) ตามลำดับ
(p = 0.024) ทราบผลเปดเผยภาวะติดเชือ้ เอชไอวี 8 ราย
(รอยละ 29.6) และ 30 ราย (รอยละ 66.7) ตามลำดับ
(p = 0.005) มีประวัติเคยนอนโรงพยาบาล 18 ราย

(รอยละ 66.7) และ 17 ราย (รอยละ 37.8) ตามลำดับ
(p = 0.033) ดูรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยมีวินัย
การกินยามากกวารอยละ 95 จำนวน 2 ราย (รอยละ
7.4) และ 45 ราย (รอยละ 100) ตามลำดับ (p < 0.001)
สวนปจจัยดานคลินกิ อืน่ ๆ ดูรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีระหวางผทู รี่ กั ษาลมเหลวและไมลม เหลว (n = 72)
จำนวน (รอยละ)
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
หญิง
อายุ (เดือน)
< 18-59
60-119
≥ 120
คามัธยฐาน (Q1, Q3)
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด)
การศึกษา
ไดศกึ ษา
มีประวัตกิ ำพรา
ผดู แู ลผปู ว ย
บิดาและ/หรือมารดา
ญาติสายตรง
อื่นๆ
ภูมลิ ำเนา
อำเภอเมืองพิษณุโลก
อื่นๆ
ไมมปี ระวัตฝิ ากครรภ
ทราบผลเปดเผยภาวะติดเชือ้ เอชไอวี
มีประวัตติ ดิ เชือ้ วัณโรค
มีประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล
มีภาวะเอดส
มีภาวะติดเชือ้ ฉวยโอกาส
มีภาวะซีด
a

รวม
(n = 72)

รักษาลมเหลว
(n = 27)

รักษาไมลม เหลว
(n = 45)

p-valuea
0.330

36 (50.0)

11 (40.7)

25 (55.6)
0.511

37 (51.4)
21 (29.2)
14 (19.4)
57.5 (25, 112.5)
(1-180)

12 (44.5)
8 (29.6)
7 (25.9)
60 (30, 123)
(4-177)

25 (55.6)
13 (28.9)
7 (15.6)
49 (24, 85)
(1-180)
0.769

56 (77.8)
26 (36.1)

22 (81.5)
6 (22.2)

34 (75.6)
20 (44.4)

24 (33.3)
24 (33.3)
24 (33.3)

8 (29.6)
5 (18.5)
14 (51.9)

16 (35.6)
19 (42.2)
10 (22.2)

0.099
0.024

1.000
17 (23.6)
55 (76.4)
58 (80.6)
38 (52.8)
28 (38.9)
35 (48.6)
41 (56.9)
47 (65.3)
48 (66.7)

6 (22.2)
21 (77.8)
22 (81.5)
8 (29.6)
12 (44.4)
18 (66.7)
19 (70.4)
21 (77.8)
21 (77.8)

11 (24.4)
34 (75.6)
36 (80.0)
30 (66.7)
16 (35.6)
17 (37.8)
22 (48.9)
26 (57.8)
27 (60.0)

1.000
0.005
0.454
0.033
0.125
0.142
0.197

Pearson chi-square test
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ตารางที่ 2 ขอมูลทางคลินกิ ของผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีระหวางผทู รี่ กั ษาลมเหลวและไมลม เหลว (n = 72)
จำนวน (รอยละ)
ขอมูลทางคลินกิ

รวม
(n = 72)

รักษาลมเหลว
(n = 27)

รักษาไมลม เหลว
(n = 45)

น้ำหนักเทียบกับอายุ
≤ -2
22 (30.6)
9 (33.3)
13 (28.9)
> -2
50 (69.4)
18 (66.7)
32 (71.1)
ความยาว/สวนสูงเทียบกับอายุ
≤ -2
16 (22.2)
7 (25.9)
9 (20.0)
> -2
56 (77.8)
20 (74.1)
36 (80.0)
น้ำหนักเทียบกับความสูง
≤ -2
17 (23.6)
5 (18.5)
12 (26.7)
> -2
55 (76.4)
22 (81.5)
33 (73.3)
ความรุนแรงตามเกณฑ WHO*
1
11 (15.3)
1 (3.7)
10 (22.2)
2
13 (18.1)
7 (25.9)
6 (13.3)
3
22 (30.6)
9 (33.3)
13 (28.9)
4
26 (36.1)
10 (37.0)
16 (35.6)
ความรุนแรงตามเกณฑ CDC
N
11 (15.3)
1 (3.7)
10 (22.2)
A
14 (19.4)
7 (25.9)
7 (15.6)
B
23 (31.9)
8 (29.6)
15 (33.3)
C
24 (33.3)
11 (40.8)
13 (28.9)
ฮีโมโกลบิน (กรัม/ดล.)
< 10
42 (58.3)
18 (66.7)
24 (53.3)
≥ 10
30 (41.7)
9 (33.3)
21 (46.7)
CD4 กอนเริม่ ยา (รอยละ)
< 15
44 (61.1)
18 (66.7)
26 (57.8)
15-24.9
17 (23.6)
7 (25.9)
10 (22.2)
≥ 25
11 (15.3)
2 (7.4)
9 (22.0)
CD4 กอนเริม่ ยา (เซลล/ลบ.มม.)
< 200
33 (45.8)
14 (51.9)
19 (42.2)
200-499
16 (22.2)
7 (25.9)
9 (20.0)
≥ 500
23 (32.0)
6 (22.2)
17 (37.8)
ปริมาณไวรัสกอนเริม่ ยา (log)
<4
18 (36.0)
11 (50.0)
7 (25.0)
4-4.99
15 (30.0)
5 (22.7)
10 (35.7)
5-5.99
14 (28.0)
5 (22.7)
9 (32.1)
≥6
3 (6.0)
1 (4.5)
2 (7.1)
วินยั การกินยา (รอยละ)
> 95
47 (65.3)
2 (7.4)
45 (100.0)
≤ 95
25 (34.7)
25 (92.6)
0
a
Pearson chi-square test, bExact probability test, cFisher’s exact test
*ความรุนแรงตามเกณฑ WHO: 1 ไมมอี าการ, 2 รุนแรงนอย, 3 รุนแรงปานกลาง, 4 รุนแรงมากหรือแสดงอาการเอดส
ความรุนแรงตามเกณฑ CDC: N ไมมอี าการ, A รุนแรงนอย, B รุนแรงปานกลาง, C รุนแรงมากหรือแสดงอาการเอดส
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p-value
0.895a
0.769a
0.616a
0.139b

0.128b

0.345a
0.377b

0.389a

0.367b

< 0.001c
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สวนการวิเคราะหความเกี่ยวของของตัวแปร
ดวยสถิติ univariate analysis พบวาการทราบผลภาวะ
ติดเชื้อเอชไอวีปองกันการรักษาลมเหลว 0.21 เทา
(OR = 0.21, 95%CI: 0.07-0.59) และการมีประวัติ
เคยนอนโรงพยาบาลเพิ่มความลมเหลวในการรักษา
3.29 เทา (OR = 3.29, 95%CI: 1.21-8.97) ดูรายละเอียด
ในตารางที่ 3 หลังจากนัน้ นำตัวแปรการทราบผลภาวะ
ติดเชื้อเอชไอวีมาวิเคราะหดวยสถิติ hierarchical
multiple logistic regression analysis โดย adjusted

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร
305

ด ว ยตั ว แปรอายุ ผู ดู แ ลผู ป ว ย และประวั ติ กำพร า
พบว า การทราบผลภาวะติ ด เชื้ อ เอชไอวี ป อ งกั น
การรักษาลมเหลว 0.07 เทา (Adj OR = 0.07, 95%CI:
0.02-0.30) สวนตัวแปรการมีประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล
adjusted ดวยตัวแปรผูดูแลผูปวยและประวัติกำพรา
พบวาการมีประวัติเคยนอนโรงพยาบาลเพิ่มความ
ลมเหลวในการรักษา 3.38 เทา (Adj OR = 3.38, 95%
CI: 1.19-9.58) ดูรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 สัดสวนความเสีย่ งของปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับความลมเหลวในการรักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีดว ยยาตานไวรัส
ปจจัย

OR (95% CI)

ประวัตกิ ำพรา
ผดู แู ลผปู ว ย
บิดามารดา
ญาติสายตรง
อื่นๆ
ทราบผลเปดเผยภาวะติดเชือ้ เอชไอวี
มีประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล
มีภาวะเอดส
มีประวัตติ ดิ เชือ้ ฉวยโอกาส
มีภาวะซีด
ความรุนแรงตามเกณฑ WHO*
1
2
3
4
ความรุนแรงตามเกณฑ CDC
N
A
B
C
ปริมาณไวรัสกอนเริม่ ยา (log)
<4
4-4.99
5-5.99
≥6

2.8 (0.95-8.25)
0.53 (0.14-1.93)
2.80 (0.87-9.06)
1
0.21 (0.07-0.59)
3.29 (1.21-8.97)
2.48 (0.9-6.83)
2.56 (0.87-7.55)
2.20 (0.74-6.56)
1
11.67 (1.14-119.50)
6.92 (0.75-63.99)
6.25 (0.69-56.51)
1
9.99 (0.99-100.42)
5.33 (0.58-49.46)
8.46 (0.93-76.86)
1
0.32 (0.08-1.33)
0.35 (0.08-1.5)
0.32 (0.02-4.2)

OR: odds ratio (สัดสวนความเสีย่ ง), 95% CI: 95% confidence interval
*ความรุนแรงตามเกณฑ WHO: 1 ไมมอี าการ, 2 รุนแรงนอย, 3 รุนแรงปานกลาง, 4 รุนแรงมากหรือแสดงอาการเอดส
ความรุนแรงตามเกณฑ CDC: N ไมมอี าการ, A รุนแรงนอย, B รุนแรงปานกลาง, C รุนแรงมากหรือแสดงอาการเอดส
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ตารางที่ 4 สัดสวนความเสีย่ งของปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับความลมเหลวในการรักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีดว ยยาตานไวรัส
ปจจัย
ทราบผลเปดเผยภาวะติดเชือ้ เอชไอวี
มีประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล

Crude OR (95% CI)

Adjusted OR (95% CI)

0.21 (0.07-0.59)
3.29 (1.21-8.97)

0.07 (0.02-0.30)*
3.38 (1.19-9.58)

OR: odds ratio (สัดสวนความเสีย่ ง), 95% CI: 95% confidence interval
*adjusted by อายุ ผดู แู ลผปู ว ย และประวัตกิ ำพรา
adjusted by ผดู แู ลผปู ว ยและประวัตกิ ำพรา

วิจารณ
จากการศึกษานีม้ ผี ปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวี 72 ราย
พบการรักษาลมเหลว 1 ใน 3 ใกลเคียงกับหลายการศึกษา
ในประเทศไทยทีพ่ บรอยละ 7-46.24-7 และตางประเทศ
พบรอยละ 7.7-669-13 การศึกษานีพ้ บวาปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับความลมเหลวในการรักษา ไดแก ผูดูแลผูปวยเด็ก
ทีไ่ มใชบดิ ามารดาหรือญาติสายตรงเชนเดียวกับหลาย
งานวิจยั 6,14-15 เนือ่ งจากผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวีจำเปน
ตองกินยาตานไวรัสตรงเวลาทุกวันตลอดชีวิตและ
เด็กเล็กไมสามารถกินยาเองได ตองใหผใู หญจดั ยาใหกนิ
ทำให ผู ดู แ ลผู ป ว ยเด็ ก ที่ ไ ม ใ ช บิ ด ามารดาหรื อ ญาติ
สายตรงอาจไมมีเวลาหรือดูแลเอาใจใสไดไมดีเทากับ
บิดามารดาหรือญาติสายตรง แตมบี างงานวิจยั ทีพ่ บวา
ผปู ว ยเด็กโดยเฉพาะเด็กโตหรือวัยรนุ ถึงแมผดู แู ลไมใช
บิดามารดาหรือญาติสายตรงแตมคี วามรับผิดชอบและ
มีวนิ ยั ในการกินยาทีด่ 16-18
ี นอกจากนัน้ การศึกษานีพ้ บวา
การมีประวัติเคยนอนโรงพยาบาลพบความลมเหลว
ในการรักษาถึง 3.38 เทาเชนเดียวกับผลงานวิจยั ของ
Teasdale CA และคณะ19 เนื่องจากภาวะเจ็บปวยที่
ตองนอนโรงพยาบาลของผูปวยติดเชื้อเอชไอวี เชน
ติดเชือ้ ฉวยโอกาส มีผลขางเคียงจากยาทีร่ กั ษา รับการ
ผาตัดหรือเจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ ทำใหผูปวยเด็กขาด
ยาตานไวรัสหรือกินยาตานไวรัสไมสม่ำเสมอ แตบาง
ผลงานวิจยั พบวาเมือ่ ผปู ว ยขาดยาตานไวรัส หรือกินไม
ตรงเวลาทำใหปริมาณไวรัสสูงขึน้ และนำไปสกู ารดือ้ ยา
ตานไวรัสและเกิดความลมเหลวในการรักษาในทีส่ ดุ 20-21
สวนปริมาณไวรัสกอนเริม่ ยาตานไวรัสทีส่ งู เปนปจจัยที่
หลายงานวิจยั พบวาเกีย่ วของกับความลมเหลวในการ
รักษา7,10,22-23 เนื่องจากปริมาณไวรัสที่สูงมีแนวโนมที่
ตำแหนงยีนที่ดื้อยาตานไวรัสของเชื้อไวรัสเอชไอวี
ปที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔

จะกลายพันธุโดยเฉพาะยากลุม NNRTI ซึ่งเปนยา
มาตรฐานสูตรแรก ทำใหตองเปลี่ยนเปนยาสูตรที่ 2
โดยมียากลมุ PI เปนตัวหลัก ซึง่ Chhim และคณะ14
พบวาปริมาณไวรัสทีม่ ากกวา 628 copies/mL เปนปจจัย
ที่ทำใหเกิดความลมเหลวในการรักษาถึง 2.95 เทา
(OR = 2.95, 95%CI: 1.56-5.59) แตจากงานวิจยั นี้
พบวาปริมาณไวรัสกอนเริม่ ยาตานไวรัสทีส่ งู ไมเกีย่ วของ
กับความลมเหลวในการรักษา
อนึง่ ผลการศึกษานีพ้ บวาปจจัยทีป่ อ งกันการเกิด
ความลมเหลวในการรักษามี 2 ปจจัย ไดแก การทราบ
ผลเปดเผยภาวะติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะในเด็กโต
หรือวัยรนุ เชนเดียวกับหลายงานวิจยั 6,16,22,24 เนือ่ งจาก
ผูปวยเด็กโตหรือวัยรุนเมื่อทราบภาวะติดเชื้อเอชไอวี
ของตนเอง ทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับตัวโรคและ
การดำเนิ น โรค ทำให ต ระหนั ก และร ว มมื อ ในการ
ดู แ ลตั ว เองโดยมี วิ นั ย ในการกิ น ยาที่ ดี ขึ้ น ภายหลั ง
ทราบผลภาวะติดเชือ้ 14,19.21,25 สวนอีกหนึง่ ปจจัย ไดแก
วิ นั ย ในการกิ น ยาต า นไวรั ส ที่ ดี ม ากกว า ร อ ยละ 95
ไดแก กินยาตรงเวลา ไมขาดยา มาติดตามการรักษา
และตรวจเลือดตามนัด ตรงกับหลายผลงานวิจยั 7,20,23,25
แตแตกตางจากบางผลงานวิจยั 21,26 เมือ่ ผปู ว ยเด็กมีวนิ ยั
การกินยาทีด่ สี ง ผลใหหลังจากเริม่ ยาตานไวรัส 24 ถึง
48 เดือนสามารถกดปริมาณไวรัสในเลือดใหต่ำกวา
40 copies/mL ไดและเพิม่ ระดับภูมคิ มุ กัน (คา CD4)
ใหสงู ขึน้ ชวยเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ในผปู ว ยเด็กติดเชือ้
เอชไอวีได23-25
จากขอมูลที่นำเสนอนี้สรุปไดวาปจจัยที่เกี่ยวของ
กับความลมเหลวในการรักษาผปู ว ยเด็กติดเชือ้ เอชไอวี
ดวยยาตานไวรัส ไดแก ผูดูแลผูปวยเด็กที่ไมใชบิดา
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มารดาหรือญาติสายตรงและประวัตเิ คยนอนโรงพยาบาล
สวนปจจัยทีป่ อ งกันการเกิดความลมเหลวในการรักษา
ไดแก ผูปวยเด็กโตหรือวัยรุนควรทราบผลเปดเผย
ภาวะติดเชื้อเอชไอวีและมีวินัยการกินยาที่ดีมากกวา
ร อ ยละ 95 อย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้ มี ข อ จำกั ด
เนือ่ งจากศึกษาขอมูลยอนหลังและศึกษาในโรงพยาบาล
เพี ย งแห ง เดี ย วทำให จำนวนผู ป ว ยที่ ศึ ก ษามี จำกั ด
และทำใหบางปจจัยไมครบถวน ซึ่งการศึกษาอื่น ๆ
พบปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับความลมเหลวในการรักษา เชน
ระดับสติปญ
 ญาของผปู ว ยเด็ก รายไดครอบครัว และ
การศึกษาของผดู แู ลผปู ว ยเด็ก ดังนัน้ ควรศึกษาเพิม่ เติม
ในหลายโรงพยาบาลและศึกษาขอมูลไปขางหนา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่งานเวชระเบียนและสถิติ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกสำหรับการสืบคน
เวชระเบียน ขอขอบคุณนายแพทยโกษา สุดหอม
สำหรั บ คำปรึ ก ษาในการทำวิ จั ย และอาจารย จ ตุ พ ร
เสือมี สำหรับคำปรึกษาเรือ่ งการวิเคราะหทางสถิติ
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