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บทคัดย่อ

การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 7 - 12 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
และผู้ดูแลจ�ำนวน 130 คู่ คัดเลือกแบบเจาะจงจากโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบประเมิน
ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส แบบสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก ความเชื่ออ�ำนาจ
ในการควบคุมสุขภาพของเด็ก แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลเกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กและความคาดหวังในการใช้ยา
ของเด็ก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ  .72, .73, .74,
.79 และ .81 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยเรียนทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ มีความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพของเด็ก ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล อายุเมื่อเด็กทราบอาการป่วยของ
ตนเองและความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ร้อยละ 77.3 (R2 = .773)

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยท�ำนาย ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส ยาต้านไวรัส เด็กวัยเรียน  

Abstract

The purpose of this research was to examine the predictors of antiretroviral drug adherence in
school-age children with HIV-infection/AIDS.  Subjects were 130 children aged 7 to 12 years with HIV
positive/AIDS and caregivers.  They were purposively selected from 3 government hospitals.  Research
instruments included the antiretroviral drug adherence appraisal; the interview questionnaires of child’s
health belief, health locus of control and caregiver’s belief of child health and expectation of child’s
medication uses.   The instruments were tested for content validity and had Cronbach’s alpha
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reliability of .72, .73, .74, .79 and .81, respectively. Data were analyzed by mean, standard deviation,
Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple regression analysis.
The study results revealed that school-aged children with HIV positive/AIDS had moderate
adherence to the retroviral drug behavior.  The child’s health belief, caregiver’s belief of child’s health,
disclosure age and caregiver expectation of child’s medication uses were significant predictors of
antiretroviral drug adherence in school-age children with HIV positive/AIDS.  These predictors accounted
for 77.3 percent of the variance (R2 = .773)
Keywords: Selected Factors, Adherence, Antiretroviral Drug, School-Aged Children
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เอดส์ยงั เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำคัญ  แม้วา่ จะ
ประสบความส�ำเร็จระดับหนึ่งในการป้องกัน แต่ยังมีผู้ติด
เชือ้ รายใหม่ 3,000 รายต่อเนือ่ งกันในแต่ละปี (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2553) แม้ ว ่ า เอดส์ จ ะรั ก ษา
ไม่หายขาด แต่ยาต้านไวรัสถือเป็นทางเลือกทีด่ ใี นการรักษา
ทีช่ ว่ ยลดปริมาณเชือ้ เอชไอวี และท�ำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันกลับ
สู่ระดับใกล้เคียงปกติ Martino (2000) cite in Steele
and Greauer, 2003 ซึง่ ผูป้ ว่ ยต้องมีวนิ ยั ในการรับประทานยา
คือต้องรับประทานอย่างสม�่ำเสมอ ครบถ้วน และตรงเวลา
(รวิวรรณ   หาญสุทธิเวชกุล, 2547) เพื่อให้ระดับยาใน
กระแสเลือดสูงพอที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี
และควบคุมปริมาณเชือ้ ในกระแสเลือดให้อยูใ่ นระดับต�่ำ ซึง่
สามารถช่ ว ยยื ด อายุ ข องผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ และ
ลดโอกาสป่วยจากการติดเชือ้ ฉวยโอกาส ทัง้ นีย้ งั ป้องกันการ
เกิดเชื้อดื้อยาด้วย (Resino, Maria Bellón, Micheloud,
Gutiérrez, de José, Ramos, Fontelos, Ciria, MuñozFernánde, 2006) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัญหา
การรับประทานยาของเด็กที่ส�ำคัญ ได้แก่ เด็กขาดการรับรู้
ถึงโรคที่เป็นจากการปกปิดของผู้ดูแล ท�ำให้ไม่ตระหนัก
ในเหตุผลที่ต้องรับประทานยา ไม่รับรู้ประโยชน์ในการ
รับประทานยา และไม่รบั รูค้ วามรุนแรงของโรค จึงเกิดปัญหา
การรับประทานยาของเด็ก (เอื้อมพร โอเบอร์ดอร์เฟอร์,
2547; Paranthaman, Kumarasamy, Bella & Webster,
2009) รวมทัง้ ความทรมานทีเ่ กิดจากอาการข้างเคียงจากยา
เด็ ก วั ย เรี ย นที่ ติ ด เชื้ อ และผู ้ ดู แ ลเกิ ด ความท้ อ แท้ ท� ำ ให้

รับประทานยาไม่สม�่ำเสมอ (นันทกา สวัสดิพานิช, 2547)
เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการรู้คิด
และสติปัญญา จึงมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี
(Wong, 2001) ทั้งนี้ยังต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน
จากผู้ใหญ่ ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองให้
เหมาะสมกับภาวะเบีย่ งเบนทางสุขภาพ ดังนัน้ การส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อควบคุมปริมาณไวรัส ป้องกันการดื้อยา จะ
ท� ำ ให้ เ ด็ ก สามารถควบคุ ม ภาวะสุ ข ภาพได้ ด ้ ว ยตนเอง
ลดความรุ น แรงของโรค การพยากรณ์ ข องโรคดี ขึ้ น
(Reddington, Cohen & Baldillo, 2000) ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยท�ำนายโดยเฉพาะปัจจัยภายในบุคคล ที่ส่งผล
ให้เกิดความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของ
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ส�ำคัญ ในการออกแบบการพยาบาลเพื่อการ
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองและมีวนิ ยั ในการรับประทานยาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสม�่ำเสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสเอดส์ ได้แก่ การรับประทานยาถูกต้องตามชนิด
จ�ำนวน ตรงตามเวลา ของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์
2. เพื่อศึกษาอ�ำนาจในการท�ำนายของปัจจัย
คัดสรร ประกอบด้วย อายุของเด็ก อายุเมือ่ ทราบอาการป่วย
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ของเด็ก ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก ความเชื่ออ�ำนาจใน
การควบคุมสุขภาพของเด็ก ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก
ในผู้ดูแล และความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล
ต่อความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของ
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้ประยุกต์ Children’s health belief
model (CHBM) (Bush and Iannotti, 1990) เป็นกรอบ
การวิจัยดังนี้             

ปัจจัยด้านตัวเด็ก
อายุเด็ก
อายุเมื่อเด็กทราบอาการป่วยของตนเอง

ความสม�่ำเสมอ

ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก

ในการรับประทาน

ความเชื่ออ�ำนาจในการควบคุมสุขภาพของเด็ก

ยาต้านไวรัสเอดส์
ของเด็ก

ปัจจัยด้านผู้ดูแล
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล
ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงท�ำนาย (predictive research)
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลและเด็กวัยเรียนที่แพทย์
วินจิ ฉัยว่าติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ทไี่ ด้รบั การแจ้งผลเลือดแล้ว
มีอายุ 7 - 12 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย ที่มารับการตรวจและ
ได้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ ที่ ค ลิ นิ ก ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ ที่
โรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทีค่ ดั เลือกจากการสุม่ โรงพยาบาลแบบไม่แทนที่ (sampling
without replacement) แบบ 1 : 2 ได้ตวั แทนโรงพยาบาล
3 แห่ง คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สถาบัน
บ� ำ ราศนราดู ร จากนั้ น เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(purposive sampling) เป็นรายคู่ คือ เด็กวัยเรียน 1 คน
กับผู้ดูแล 1 คน ถือเป็น 1 ตัวอย่าง โดยก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามวิธีของ Thorndike (1978) จนครบ 130 คู่
หรือเท่ากับ 260 คน
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เครื่องมือ

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และคุ ณ ภาพของ

เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 4 ชุด
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในเด็กคือ ชุดที่ 1) แบบประเมิน
ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก
วัยเรียน แบบ visual analog scale ปรับจากวันทนา
มณีศรีวงศ์ ที่สร้างตามแนวคิดของ Walsh et al. (2002,
อ้างถึงใน วันทนา  มณีศรีวงศ์, 2546) โดยผู้วิจัยปรับเป็น
3 ข้อ ตามมิติของความสม�ำ่ เสมอ และใช้ตัวเลือก visual
analog scale จาก 1 - 100 เป็น 1 - 10 เพื่อให้เหมาะกับ
การประเมินในเด็กวัยเรียน ชุดที่ 2) แบบสัมภาษณ์เด็ก
เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพ จ�ำนวน 15 ข้อ สร้างขึ้นตาม
แนวคิด Children’s Health Belief Model (CHBM)
ของ Bush and Iannotti (1990)  แบ่งเป็น 3 ด้าน ด้านละ
5 ข้อ คือ  การรับรู้ภาวะเจ็บป่วยของตนเอง การรับรู้ภาวะ
คุกคามจากการเจ็บป่วยของตนเอง และการรับรู้ประโยชน์
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ของการรั บ ประทานยาต้ า นไวรั ส ค� ำ ตอบเป็ น มาตรวั ด
ประมาณค่า 3 ระดับ ชุดที่ 3) แบบสัมภาษณ์ความเชื่อ
อ�ำนาจในการควบคุมสุขภาพของเด็ก 12 ข้อ ผูว้ จิ ยั ดัดแปลง
มาจาก Children’s Health Locus of Control Scale
ของ O’Brien, Bush & Parcel (1989) ค�ำตอบเป็นมาตร
วัดประมาณค่า 3 ระดับ และเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลจาก
ผู้ดูแลคือ ชุดที่ 4) มี 2 ตอน คือ ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ
ของเด็กในผู้ดูแล จ�ำนวน 12 ข้อ และความคาดหวังในการ
ใช้ยาของเด็กในผูด้ แู ล จ�ำนวน 4 ข้อ ผูว้ จิ ยั สร้างจากแนวคิด
CHBM ค�ำตอบเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
แบบสัมภาษณ์ทั้ง 4 ชุด ผ่านการตรวจสอบด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพยาบาลเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้ยาต้านไวรัส
จ�ำนวน 5 ท่าน และหาความเทีย่ งของเครือ่ งมือ (reliability)
โดยการทดสอบในเด็กวัยเรียนและผู้ดูแลที่มีคุณลักษณะ
เหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คู่ ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha coefficient)
ของแบบสัมภาษณ์ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสของเด็กวัยเรียน แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพ
เด็ก แบบสัมภาษณ์ความเชื่ออ�ำนาจในการควบคุมสุขภาพ
เด็ก  แบบสัมภาษณ์ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพเด็กในผู้ดูแล
และแบบสัมภาษณ์ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กใน
ผู้ดูแล เท่ากับ .72, .73, .74, .80 และ .81 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทกั ษ์สทิ ธิข์ อง
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเสนอโครงร่างงานวิจัยและเครื่องมือ
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วิจัยทั้งหมดต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ของแต่ละโรงพยาบาล เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 แห่ง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างโดย
ผ่ า นการแนะน� ำ จากพยาบาลประจ� ำ คลิ นิ ก เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั แจ้งสิทธิในการตอบ
รับหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ โดย
ไม่มีผลใด ๆ ในการรักษาทั้งสิ้น ข้อมูลและค�ำตอบของกลุ่ม
ตัวอย่างจะเป็นความลับ ผลการวิจยั ถูกน�ำเสนอโดยภาพรวม
และมีการใช้รหัสแทนชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่าง รวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างตามข้อค�ำถามของ
แบบสัมภาษณ์ ในห้องที่เป็นส่วนตัวบริเวณของคลินิกที่
ให้บริการ ใช้เวลาในการตอบ 30 นาทีต่อราย โดยแยก
สัมภาษณ์เด็กและผู้ดูแลคนละครั้ง

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่างประกอบ
ด้ ว ยผู ้ ดู แ ลและเด็ ก วั ย เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส เอดส์
จํานวน 130 คู่ เด็กวัยเรียนเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.9  
เพศชายร้อยละ 43.1 มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ( = 11.08)
ส่วนใหญ่มอี ายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.2 ทราบอาการป่วย
ของตนเองเมื่ออายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ดูแลในการ
รับประทานยาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นญาติ รองลง
มาเป็นบิดาหรือมารดา คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ 25.4
ตามล�ำดับ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ�ำแนกตามเพศ อายุของเด็ก อายุเมื่อทราบ
อาการป่วยของเด็ก ผู้ดูแลในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก (n = 130 คู่)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

เพศเด็ก
ชาย
56
หญิง
74
อายุเด็ก
8 ปี
2
9 ปี
14
10 ปี
20
11 ปี
30
12 ปี
64
อายุเมื่อทราบอาการป่วยของเด็ก		
7 ปี
1
8 ปี
7
9 ปี
33
10 ปี
52
11 ปี
28
12 ปี
9
ผู้ดูแลในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก 		
รับประทานยาด้วยตนเอง
19
บิดา/มารดา
37
ญาติ
83
ผู้อื่น
7

43.1
56.9
1.5
10.8
15.4
23.1
49.2
0.8
5.4
25.4
40.0
21.5
6.9
13.0
25.4
56.8
4.8

ของความสม�่ำเสมอ พบว่ารับประทานยาถูกต้องตามชนิด
และถูกต้องตามจ�ำนวนอยู่ในระดับดี ( = 98.80, SD =
6.361 และ = 98.62, SD = 4.618 ตามล�ำดับ) แต่
รับประทานยาตรงเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)

ส่วนที่ 2 ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยา
ต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
กลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
มีความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 87.38 SD = 13.51) พิจารณาตามลักษณะ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสและ
ลักษณะของความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ความสม�่ำเสมอ

min

max

mean

SD

ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
87.38
13.51
ลักษณะของความสม�่ำเสมอในการ
		 รับประทานยาต้านไวรัส					
- ตรงตามเวลา
40
100 87.77
13.27
- ถูกต้องตามชนิด
60
100 98.08
6.36
- ถูกต้องตามจ�ำนวน
70
100 98.62
4.62
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ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
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ส่วนที่ 3 อ�ำนาจในการท�ำนายของปัจจัยคัดสรร
ต่อความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของ
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ขั้ น ที่ 1 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปัจจัยทั้งหมดที่ศึกษา ไม่พบปัจจัยท�ำนายซึ่งเป็นตัวแปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ในระดั บ สู ง (high
multicollinearity, r ≥ .80) (The Pennsylvania State
University, 2004) โดยปัจจัยท�ำนายคือ ความเชื่อด้าน
สุขภาพของเด็กในผู้ดูแล ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก
ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล และความเชื่อ
อ�ำนาจในการควบคุมสุขภาพของเด็ก มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของ
เด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = .576, .844, .317, .532 ตามล�ำดับ)
(ตารางที่ 3)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความเชื่อด้านสุขภาพ
ของเด็ก ความเชือ่ ด้านสุขภาพของเด็กในผูด้ แู ล อายุทที่ ราบ
อาการป่วยของเด็ก ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กใน
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ผู ้ ดู แ ลสามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความสม�่ ำ เสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ได้ร้อยละ 77.4 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีค่า Beta สูงสุดคือ
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก (Beta = 0.754) แสดงว่า
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก มี น�้ ำ หนั ก สู ง สุ ด ในการ
พยากรณ์ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของ
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  รองลงมาคือ ความเชื่อ
ด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล (Beta = 0.306) อายุที่ทราบ
อาการป่วยของเด็ก (Beta = 0.132) และความคาดหวังใน
การใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล (Beta = -0.180)  โดย t-test
ทุกค่ามีนัยส�ำคัญที่ระดับร้อยละ 95 และสูงกว่า หมายถึง
ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Beta > 0) และ
มีประสิทธิภาพทีจ่ ะท�ำการร่วมกันพยากรณ์ความสม�ำ่ เสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ (ตารางที่ 4) โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์
ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัย
เรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้

ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
= .754 Z ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก + .306 Z ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล  +.132 Z อายุเมื่อทราบอาการป่วย
- .180Z ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก
วัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (n= 130 คู่) ในรูปของเมตริกสหสัมพันธ์
		
ความเชื่อ ความเชื่อ ความ
อายุ อายุเมื่อ
ลักษณะข้อมูล
ด้าน
ด้าน คาดหวัง เด็ก
ทราบ
		
สุขภาพ สุขภาพ การใช้ยา		
อาการ
		
ของเด็ก ของเด็ก ของเด็ก		 ป่วยของ
		
ในผู้ดูแล		
ในผู้ดูแล		
เด็ก
							
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก
ความคาดหวังการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล
อายุเด็ก
อายุเมื่อทราบอาการป่วยของเด็ก
ความเชื่ออ�ำนาจในการควบคุมสุขภาพของเด็ก
ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
*p <.05

1.000
.512*
.682*
-.021
.045
.331*
.576*

1.000
.372**
- .085
- .003
.506*
.844*

1.000
.042
.052
.170
.317*

1.000
.629*
-.015
.003

1.000
.124
.135

ความเชื่อ ความ
อ�ำนาจ สม�่ำเสมอ
ในการ
ในการ
ควบคุม รับประทาน
สุขภาพ ยาต้าน
ของเด็ก
ไวรัส

1.000
.532*

1.000
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน (Beta) ทดสอบความมีนยั ส�ำคัญ
ของ b และแสดงสมการถดถอยพหุคูณที่ใช้พยากรณ์ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก
วัยเรียน (n = 130)
ปัจจัยท�ำนาย
1.
2.
3.
4.

ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล
อายุที่ทราบอาการป่วยของเด็ก
ความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล

b

S.Eb

Beta

t

p-value

2.366
.716
1.755
-1.059

.156
.147
.566
.343

.754
.306
.132
-.180

15.205
4.868
3.103
-3.084

.000
.000
.002
.003

8.175
-5.039
Constant = -41.197
Overall F = 316.31

.000

Constant

-41.197
R = 0.880
R2 = 0.774

*p <.05

สรุปและอภิปรายผล

วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 ความสม�่ ำ เสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยสามารถรับประทาน
ยาถู ก ต้ อ งตามชนิ ด และจ� ำ นวนอยู ่ ใ นระดั บ ดี แต่ ก าร
รับประทานยาตรงเวลาอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ มีผลต่อการ
ลดประสิทธิภาพของยาในการออกฤทธิ์ในกระแสเลือด
เพราะความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสทั้ง
3 มิติ ต้องเกิดควบคู่กันไปตามแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผล
ทางการรักษาทีด่ ี (Puthanakit, Oberdorfer, Akarathum,
Kanjanavanit, Wannarit, Sirisanthana, 2005; Resino
et al., 2006) การเพิม่ ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยา
ในเด็กวัยเรียนจึงจ�ำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยก�ำกับ เพราะทั้ง
วุฒิภาวะของเด็กวัยเรียน 7 - 12 ปี และการรู้สถานะการ
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นปัจจัยอุปสรรคต่อความเข้าใจใน
การรับประทานยาต้านไวรัสที่ต้องสม�่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็น
เวลายาวนาน และต้องประสบกับการเกิดอาการข้างเคียง
(Paranthaman et al., 2009; Muller, Bode, Myer,
Stahl & Steinbuchel, 2011)  
วัตถุประสงค์ที่ 2 อ�ำนาจในการท�ำนายของปัจจัย
คัดสรร พบว่าอายุของเด็ก อายุเมือ่ ทราบอาการป่วยของเด็ก
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก ความเชื่ออ�ำนาจในการ
ควบคุมสุขภาพของเด็ก ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กใน
ผู้ดูแล และความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล
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มีอ�ำนาจในการร่วมกันท�ำนายความแปรปรวนของความ
สม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของเด็กวัย
เรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ถึงร้อยละ 77.3 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ มีรายละเอียดของการอภิปรายตามล�ำดับ
ความส�ำคัญของตัวพยากรณ์ ดังนี้
2.1 ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก เป็ น
ตัวแปรตัวแรกทีส่ ามารถเข้าสมการพยากรณ์ความสม�่ำเสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี / เอดส์ สามารถอธิ บ ายความสม�่ ำ เสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 อธิบายความ
แปรปรวนของความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสได้ร้อยละ 71.2 (R2 = .712) มีความสัมพันธ์ทางบวก
และมีน�้ำหนักมากที่สุด (Beta = .754) แสดงว่าเด็กที่มี
ความเชื่อด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี จะมีความสม�่ำเสมอใน
การรับประทานยาต้านไวรัสดีด้วย อธิบายได้ว่าความเชื่อ
ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้าน
สุขภาพอนามัยของบุคคล
2.2 เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ความเชื่อด้าน
สุขภาพของเด็กในผู้ดูแล เข้ามาในสมการพยากรณ์เป็น
อันดับที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มเป็น .740
(R2 = .740) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพของเด็ ก และความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก ใน

ปัจจัยคัดสรรที่ท�ำนายความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
ของเด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ผู้ดูแล ร่วมกันอธิบายความสม�่ำเสมอในการรับประทาน
ยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 2.8
(R2 change = .028) เมื่อพิจารณาน�้ำหนักและทิศทาง
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสม�่ำเสมอในการ
รับประทานยาต้านไวรัส (Beta = .306) แสดงว่าผู้ดูแลเด็ก
ทีม่ คี วามเชือ่ ด้านสุขภาพเด็กทีด่ จี ะสามารถดูแลให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
รับประทานยาต้านไวรัสได้สม�่ำเสมอดีด้วย
2.3 เพิ่ ม ตั ว แปรพยากรณ์ อ ายุ เ มื่ อ ทราบ
อาการป่วยของเด็กเข้ามาในสมการพยากรณ์เป็นอันดับที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มเป็น 0.756 (R2 = 0.756)
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์ได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ความเชื่อด้านสุขภาพ
ของเด็ก ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็กในผู้ดูแล และอายุ
เมือ่ ทราบอาการป่วยของเด็ก ร่วมกันอธิบายความสม�ำ่ เสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนได้เพิม่ ขึน้ อีก
เป็น 1.6 (R2 change = .016) เมื่อพิจารณาน�้ำหนักและ
ทิศทางพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสม�่ ำเสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียน แสดงว่า
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ทราบอาการป่วยเมื่อ
อายุทมี่ ากขึน้ จะเห็นความส�ำคัญ และให้ความร่วมมือในการ
รับประทานยาที่สม�่ำเสมอเพิ่มขึ้น
2.4 เมือ่ เพิม่ ตัวแปรพยากรณ์ความคาดหวัง
ในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล เข้ามาในสมการพยากรณ์
เป็นอันดับที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เพิ่มเป็น 0.773
(R2 = 0.773) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ความเชื่อ
ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก ใน
ผูด้ แู ล อายุเมือ่ ทราบอาการป่วยของเด็ก และความคาดหวัง
ในการใช้ยาของเด็กในผูด้ แู ล ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็ก
วัยเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 1.7 แต่พบว่ามีความ
สัมพันธ์ทางลบ (Beta = -.180) แสดงว่าหากผู้ดูแลมีความ
คาดหวังในการรับประทานยาของเด็กน้อย จะคอยดูแลให้
เด็กรับประทานยาอย่างสม�่ำเสมอเคร่งครัด ส่งผลให้เด็ก
มีความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาที่ดีขึ้น
สรุ ป ได้ ว ่ า ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก เป็ น
ตัวท�ำนายที่ดีที่สุด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความสม�่ำเสมอ
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ในการรับประทานยาต้านไวรัสของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
สม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในเด็กได้สูงถึง
ร้อยละ 71.2 ในขณะที่ตัวท�ำนายอื่น ๆ คือ ความเชื่อด้าน
สุขภาพของเด็กในผู้ดูแล อายุเมื่อทราบอาการป่วยของเด็ก
และความคาดหวังในการใช้ยาของเด็กในผู้ดูแล สามารถ
อธิบายความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของ
เด็กเพิ่มขึ้นได้อีกเพียงร้อยละ 6.2 เท่านั้น ซึ่งกลุ่มตัวแปร
พยากรณ์พฤติกรรมความสม�่ำเสมอในการรับประทานยา
ต้านไวรัสทั้ง 4 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Wiener,
Mellins, Marhefka & Battles, 2007; Muller et
al., 2011; Paranthaman et al., 2009; Vreeman,
Nyandiko, Ayaya, Walumbe, Marrero & Inui, 2009)
ดั ง นั้ น พยาบาลผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ยา
ต้านไวรัส ควรออกแบบแผนการพยาบาล ทีเ่ น้นการส่งเสริม
ความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก เนื่องจากเป็นตัวท�ำนายที่ดี
ที่ สุ ด ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการรั ก ษาด้ ว ยการ
รับประทานยาต้านไวรัส ส่งผลให้ประสบผลส�ำเร็จในการ
รักษามากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

การปฏิบัติการพยาบาล ควรออกแบบแผนการ
พยาบาลที่เน้นเรื่องความเชื่อด้านสุขภาพของเด็ก โดย
ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมให้เด็กรับรู้และเข้าใจภาวะ
เจ็บป่วยของตนเอง ภาวะคุกคามจากการเจ็บป่วย และ
ประโยชน์ของการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม�่ำเสมอ
ความเชือ่ ของผูด้ แู ลเกีย่ วกับสุขภาพของเด็ก อายุทเี่ หมาะสม
ของเด็กที่จะได้รับทราบอาการป่วยของตนเอง และความ
คาดหวังที่ถูกต้องของผู้ดูแลในการใช้ยาต้านไวรัสของเด็ก
เพื่อพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพและความเข้าใจของเด็ก
ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามสม�ำ่ เสมอในรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยน�ำ
ปัจจัยท�ำนายที่มีอิทธิพลไปออกแบบกิจกรรมการพยาบาล
เพื่อส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพที่ครอบคลุมประเด็นของ
การรับประทานยาต้านไวรัส การรับรู้การเกิดภาวะคุกคาม
ของโรค และประโยชน์ที่จะได้รับต่อความสม�่ำเสมอในการ
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ปัจจัยคัดสรรที่ท�ำนายความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
ของเด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

รับประทานยาต้านไวรัส ในเด็กและผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการ
แจ้งผลเลือดแล้ว เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลรักษา
สุขภาพและวินัยในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วย
เด็กที่ยังไม่ทราบผลการเจ็บป่วยของตนเอง ตลอดจนการ
แจ้งผลการเจ็บป่วยแก่เด็กวัยเรียน (disclosure) เพื่อให้
ค�ำปรึกษาแก่ผู้ดูแล ที่เหมาะสมทั้งด้านระยะพัฒนาการ
ด้ า นสติ ป ั ญ ญาตามความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ เ ป็ น นามธรรม
(concrete operational) และศักยภาพในการดูแลตนเอง
ของเด็ก ที่ท�ำให้ผู้ป่วยเด็กสามารถดูแลสุขภาพตนเองและ
รักษาความลับได้อย่างเหมาะสม มีอทิ ธิพลต่อการเพิม่ ความ
สม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาของเด็ก เพือ่ ประโยชน์ในการ
ให้ค�ำปรึกษาทางการพยาบาลต่อผู้ดูแล และการออกแบบ
แผนการพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (2553). วิเคราะห์
สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย. กลุ่มโรค
เอดส์. นนทบุรี : ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
นันทกา  สวัสดิพานิช. (2547). ความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ
เอชไอวี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต การ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล. (2547). การท�ำงานเป็นทีมใน
การให้ยาต้านไวรัสเอดส์. ใน พีรมน นิงสานนท์,
สัญชัย ชาสมบัติ, ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล และ
สุวนีย์ ใหม่สวุ รรณ. (บรรณาธิการ). สรุปบทเรียน
การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
อย่างสม�่ำเสมอส�ำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์,
หน้า 91-93. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
วันทนา   มณีศรีวงศ์กุล, สมจิตร์ ตุลาทอง, เยาวเรศ ดีคง
และแอน วิ ล เลี่ ย ม (2546). การพั ฒ นาและ
ทดสอบเครื่ อ งมื อ วั ด ความสม�่ ำ เสมอในการ
รับประทานยา ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์ และแรง
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค.) 2555
Volume 13 No.3 (Sep - Dec) 2012

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

สนับสนุนทางสังคมของผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาด้วยยาต้าน
ไวรัสและผู้ดูแล. ม.ป.ท.
เอื้อมพร  โอเบอร์ดอร์เฟอร์. (2547). จะช่วยเด็กอย่างไรให้
กินยาต้านไวรัส. ใน พีรมน  นิงสานนท์, สัญชัย
ชาสมบัติ, ธิดาพร  จิรวัฒนะไพศาล และสุวนีย์
ใหม่สุวรรณ. (บรรณาธิการ). สรุปบทเรียนการ
ส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่าง
สม�่ำเสมอส�ำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์, หน้า
43-63.
องค์อร  ประจันเขตต์. (2551). ผลของการให้การปรึกษา
โดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อ
ความต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาต้าน
ไวรัสเอดส์ วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2; 56-68.
อรวรรณ จุลวงษ์. (2552). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย คั ด สรรการสนั บ สนุ น ครอบครั ว กั บ
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยหญิง
ไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. วารสารพยาบาล
ทหารบก ปีที่ 10 ฉบับที่ 2; 72-79.
Bush, P. and Iannotti, R.J. (1990). A Children’s
Health Belief Model. Medical Care,
28 (1) : 69-83.
Muller, A. D., Bode, S., Myer, L., Stahl. & von
Steinbuchel, N. (2011). Predictors of
adherence to antiretroviral treatment and
therapeutic success among children in
South Africa. AIDS Care, 23 (2) : 129-38.
O’Brien, R. W., Bush, P. J., Parecel, G.S. (1989).
Stability in a Measure of Children’s Health
Locus of Control. Journal of Health,
59 (4) : 161-164.
Paranthaman K, Kumarasamy N, Bella D.  & Webster
P. (2009). Factors influencing adhererence
to anti-retroviral treatment in children
with human immunodeficiency virus in
South India qualitative study. AIDS Care,
21 (8) : 1025-31.

ปัจจัยคัดสรรที่ท�ำนายความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส
ของเด็กวัยเรียนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

Puthanakit T, Oberdorfer A, Akarakhum N,
Kanjanavanit S, Wannarit P, Sirisanthana
T, Sirisanthana V. (2005). Efficacy of
highly active antiretroviral therapy in
HIV-infected children participating in
Thailand’s National Acess to Antiretroviral
Program. Clin Infect Dis, 41 (1) : 100-7.
Reddington, C., Cohen, J., Baldillo, A. (2000).
Adherence to medication regimens
among children with human immunodeficiency virus infection. Pediatric Infectious Disease Journal, 19 (12) : 1148-53.
Resino S, Resino R, Maria Bellón J, Micheloud D,
Gutiérrez MD, de José MI, Ramos JT,
Fontelos PM, Ciria L, Muñoz-Fernández
MA; Spanish Group of Pediatric HIV
Infection. (2006).
Clinical outcomes improve with highly active
antiretroviral therapy in vertically HIV
type-1-infected children. Clin Infect Dis,
43 (2) : 243-52.
Steele, R.G., and Grauer, D. (2003). Adherence to
Antiretroviral Therapy for Pediatric HIV
Infection: Review of the Literature and
Recommendation for research. Clinical
Child and Family Psychology Review,
6 (1) : 17-30.

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

37

Thorndike, R.M. (1978). Correlation procedures for
research. New York: Gardner press Inc.
Vreeman, R. C., Nyandiko, W. M., Ayaya, S. O., Walumbe, E. G., Marreo, D. G., &. Inui, T. S.
(2009). Factors Sustaining Pediatric Adherence to Antiretroviral Therapy in Western
Kenya. Qualitative Health Research,
19 (12) : 1716-1729.
Wiener, L., Mellins, C. A., Maehefka, S. & Battles, H.
B. (2007). Disclosure of an HIV diagnosis
to children: history, current research, and
future directions. Dev Behav Pediatr,
28 (2) : 155-166.
Wong, D., Heckenberry, M., Wilson, D., Winkelstein,
M. & Schwartz, P. (2000). Wong’s
essentials of pediatric nursing. 6th ed. St.
Louis: West Publishing Company action.
95-106.

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค.) 2555
Volume 13 No.3 (Sep - Dec) 2012

