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ผลงานทีเ่ปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ช่ือผลงาน การพยาบาลผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุน

: กรณีศึกษาติดเชื้อเอชไอวีรวมกับโรคหนองใน
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 - วันท่ี 20 กันยายน 2554
3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 100 %
4. ผูรวมจัดทําผลงาน (ไมมี)
5. บทคัดยอ

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมวัยรุนชายท่ีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งตรวจ
พบวามีการติดเชื้อเอชไอวีรวมกับโรคหนองใน ใหการดูแลรักษาพยาบาลอยางถูกตองและเหมาะสม ท้ังทาง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใหผูปวยวัยรุนและครอบครัว ยอมรับผล
การตรวจเลือดของตนเอง มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินของโรค การกินยาตานไวรัสเอดสและ
อาการขางเคียงของการกินยา การดูแลรักษาตนเอง ปองกันการแพรเชื้อสูผูอ่ืน ดูแลตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข การศึกษานี้ เปนกรณีศึกษา 1 ราย วัยรุนชายอายุ 17 ป มารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 - วันท่ี 20 กันยายน 2554
แพทยวินิจฉัยการวินิจฉัยโรค HIV positive and Gonorrhea ไดใหการปรึกษา เพ่ือใหวัยรุนชาย สามารถ
เผชิญกับความจริง ท่ีตนติดเชื้อเอชไอวี ยอมรับผลการตรวจอยูในสังคมไดอยางปกติ และไดวางแผนรวมกันใน
การดูแลวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษารายนี้ ไดมีการศึกษาโดย รวบรวมขอมูล ผลการรักษา  ทบทวน
ความรูทางวิชาการเรื่องการใหการปรึกษาผูปวยติดเชื้อเอชไอวี  ความรูเรื่องโรคเอดส การกินยาตานไวรัสเอดส
อาการขางเคียงของการกินยาตานไวรัส ขอมูลท่ีไดนํามาวางแผนการพยาบาล และตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา
พบปญหาดังนี้
ปญหาท่ี 1 ความรูสึกมีคุณคาในตัวเองลดลงเนื่องจากเศราเสียใจจากการสูญเสียภาวะสุขภาพดีจากการติดเชื้อ

เอชไอวี
ปญหาท่ี 2 ขาดความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกรณีท่ีพบการติดเชื้อเอชไอวีและโรคหนองใน
ปญหาท่ี 3 ทองเสียเนื่องจากมีการติดเชื้อของทางเดินอาหาร

จากปญหาท่ีพบดังกลาวไดหาแนวทางในการแกไขปญหา ดูแลรักษา ใหคําปรึกษา แกวัยรุน จากการ
ใหการปรึกษารูสึกวาตัวเองมีคุณคาเปนท่ียอมรับจากพยาบาล รูสึกปลอดภัย และกลาท่ีจะเปดเผยตนเองมาก
ข้ึน ซึ่งมีผลทําใหผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจตนเองและปญหาของตนเองไดดีข้ึน ครอบครัวยอมรับและเขาใจมากข้ึน
มีความรูในเรื่องโรคเอดส การกินยาตานไวรัส ทราบวิธีการปองกันการแพรเชื้อโรคสูผูอ่ืน และการปฏิบัติตนให
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข

ในการศึกษากรณีศึกษารายนี้ พบวา วัยรุนมีปญหาในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
มีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และไมมีการปองกันทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือ ติดเชื้อเอชไอวีและเปน
โรคหนองใน ผูจัดทําจึงไดสรุปแนวทางการดูแลตนเองเพ่ือใหหางไกลจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพ่ือเปน
แนวทางในสรางกระแสความตื่นตัวในสังคม ใหตระหนักวาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการติดเชื้อเอชไอวี
เปนปญหาใกลตัว หากมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัยแมเพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสรับเชื้อดังกลาวได
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6. บทนํา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนโรคท่ีสามารถเปนไดทุกเพศ ทุกวัย แตพบมากในวัยรุน เนื่องจาก

วัยรุนในปจจุบัน นิยมมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน โดยท่ีขาดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการปองกันตัวเอง
รวมท้ัง โรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ โรคติดตอทางเพศสัมพันธอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อไวรัส
ซึ่งโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาไดโดยการใหยาปฏิชีวนะ แตสําหรับเชื้อไวรัส
นั้นไมสามารถรักษาใหหายได ไดเพียงแตรักษาตามอาการเทานั้น สําหรับผูท่ีมีเพศสัมพันธสามารถท่ีจะ
แพรกระจายเชื้อไดถึงแมวาจะไมมีอาการเกิดข้ึน โรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีสําคัญและเปนปญหาระดับโลก
คือ โรคเอดส เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี พบไดในสารคัดหลั่งจากสวนตาง ๆของรางกาย เชน เลือด เยื่อเมือก
ในชองคลอด น้ําอสุจิ และน้ําลาย เปนตน ดังนั้น เชื้อเอชไอวีจึงสามารถติดตอเขาสูรางกายไดโดยการสัมผัสกับ
สารคัดหลั่ง  การมีเพศสัมพันธ

วัยรุน เปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการทางรางกายโดยเฉพาะในทางเพศ
เปนชวงท่ีมีแรงขับทางเพศสูง ประกอบกับสภาพสังคมและแวดลอมในปจจุบัน ท่ีทําใหคานิยมทางเพศดั้งเดิม
ของสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเยาวชนมีเพศสัมพันธครั้งแรกเร็วข้ึน ทําใหมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงตอการติด
เชื้อเอชไอวีเพ่ิมข้ึน เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมีคูนอนหลายคน การมีเพศสัมพันธโดยไมได
ปองกัน และยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีเขามาเสริม หรือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ หรือการติด
เชื้อเอชไอวีมากยิ่งข้ึน เชน การมีสถานเริงรมย ผับ บาร การเสพสื่อลามก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
การใชสารเสพติด ซึ่งกระตุนอารมณทางเพศ ทําใหขาดการยับยั้งชั่งใจ หรือขาดการปองกันตนเอง
จากรายงานสถานการณผูปวยเอดสและผูติดเชื้อท่ีมีอาการในประเทศไทย โดย สํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข รายงานวามีจํานวนผูปวยเอดสท้ังสิ้น จํานวน 372,874 ราย เสียชีวิตแลว จํานวน 98,153 ราย
แนวโนมของผูปวยเอดสและผูท่ีเสียชีวิตดวยโรคเอดสลดลงกวาในอดีตท่ีผานมา เนื่องจากการรักษาผูปวยเอดส
ดวยยาตานไวรัส ทําใหผูปวยมีชีวิตท่ียืนยาว และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (จากสถานการณโรคเอดสในประเทศ
ไทย รายงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 http://www.aidsthai.or.th ) จากรายงานสถานการณโรคเอดสใน
ประเทศไทยในกลุมเยาวชนอายุระหวาง 15 - 24 ป พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2549 พบวา มีผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ปวยเปนเอดสถึง 101,724 คน คิดเปนรอยละ 34 ของผูปวยท้ังหมด ซึ่งตัวเลขการติดเชื้อในกลุมเยาวชน
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 เปนท่ีนาสังเกตวากลุมประชากรท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ เปลี่ยนแปลงไปจากชวง
เริ่มตนของการระบาดท่ีเริ่มจากกลุมรักรวมเพศ กลุมผูใชสารเสพติด กลุมผูขับรถบรรทุก กลุมผูขายบริการ
มาเปนกลุมแมบาน และกลุมวัยรุนในปจจุบัน (วารสารโรคเอดส ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553)

ดังนั้น ผูจัดทําจึงสนใจจัดทํากรณีศึกษา ในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุนติดเชื้อเอชไอวี
รวมกับโรคหนองใน เพราะผูท่ีติดเชื้อมักมีปญหาดานจิตสังคมอยางมาก ซึ่งกอใหเกิดความทุกขทรมานท่ี
คุกคามดานจิตใจอยางรุนแรง และมักจะสงผลตอการดูแลตนเองท่ีไมเหมาะสมได

7. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหผูปวยวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวีรวมกับโรคหนองใน ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ อยางถูกตองและเหมาะสม
2. เพ่ือใหผูปวยวัยรุนและครอบครัว มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินของโรค ภาวะแทรกซอน

การดูแลรักษาและสามารถประเมินสภาพเพ่ือดูแลตนเองได

http://www.aidsthai.or.th
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8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
8.1 วิธีการศึกษา

1. คัดเลือกผูปวยวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวี
2. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาการสําคัญ  ประวัติการรักษาพยาบาล  ประวัติการเจ็บปวย

ท้ังในอดีตและปจจุบัน  ประวัติครอบครัว  แบบแผนการดําเนินชีวิต
3. ศึกษาเอกสารทบทวนความรูทางวิชาการเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
4. วางแผนการใหการพยาบาล
5. ปฏิบัติการพยาบาลและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงาน

8.2. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากรณีรายบุคคล ในวัยรุนชาย อายุ 17 ป พบวามีการติดเชื้อเอชไอวี

รวมกับโรคหนองใน ไดมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา โดยเริ่ม
ศึกษาตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 - วันท่ี 20 กันยายน 2554

9. ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา
9.1. พยาธิสรีรวิทยา/สาเหตุ/อาการ/การดูแลรักษา
โรคเอดส (AIDS) หรือ โรคภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS)

เปนกลุมอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน เพราะรางกายไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus,
HIV) ซึ่งจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว ท่ีเปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค ทําใหภูมิคุมกันโรคลดนอยลง จึงทําให
ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสแทรกซอนเขาสูรางกายไดงายข้ึน เชน วัณโรคในปอด หรือตอมน้ําเหลือง เยื่อหุมสมอง
อักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเปนมะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิต
มักเกิดข้ึนจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตางๆ เหลานี้ ทําใหอาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอยางรวดเร็ว

การติดเช้ือ
1. การรวมเพศโดยไมใชถุงยางอนามัย ไมวาชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ท้ังทางชอง

คลอดหรือทางทวารหนัก ก็ลวนมีโอกาสติดเชื้อท้ังสิ้น จากขอมูลของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
พบวา รอยละ 84 ของผูปวยเอดส ไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ

2. การรับเชื้อทางเลือด
- ใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอดส มักพบมากในกลุมใชสารเสพติด
- รับเลือดในขณะผาตัด หรือเพ่ือรักษาโรคบางชนิด ซึ่งในปจจุบันเลือดท่ีไดรับบริจาคตองผาน
การตรวจหาการติดเชื้อเอดส และจะปลอดภัยเกือบ 100%

3. ทารกติดเชื้อจากแมท่ีติดเชื้อเอดส การแพรเชื้อจากแมสูลูก โดยผูหญิงท่ีติดเชื้อเอดส หากตั้งครรภ
และไมไดรับการดูแลท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะแพรเชื้อไปยังลูกไดในอัตรารอยละ 30
อาการของเอดส มี 2 ระยะ

1. ระยะไมมีอาการ ผูติดเชื้อจะมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีอาการผิดปกติแตอยางใด ผูติดเชื้อสวนใหญจะ
อยูในระยะนี้ และบางคนไมทราบวา ตัวเองติดเชื้อ จึงอาจแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนได
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2. ระยะมีอาการ ผูติดเชื้อสวนใหญจะเริ่มแสดงอาการ ภายหลังจากไดรับเชื้อประมาณ 7-8 ป
แบงเปน 2 ระยะ คือ

- ระยะเริ่มปรากฏ อาการ อาการท่ีพบคือ มีเชื้อราในปาก ตอมน้ําเหลืองโต งูสวัด มีไข
ทองเสีย น้ําหนักลด มีตุมคันบริเวณผิวหนัง
- ระยะโรคเอดส เปนระยะท่ีมีภูมิตานทานลดลงมาก ทําใหติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสไดงายข้ึน
เชน วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.thaiall.com/aids)

การดูแลรักษาผูติดเช้ือเอชไอวี
1. การตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินระดับเม็ดเลือดขาว CD4
2. การรักษาดวยยาตานไวรัส โดยการใชยาตานไวรัสเอดสท่ีเหมาะสมในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี

มีความปลอดภัยและมีประโยชน ท่ีสําคัญ คือ
- การใชยาตานไวรัสเอดสจะยืดอายุขัยของผูปวย
- สามารถลดอัตราตาย
- ลดอัตราปวยจากการติดเชื้อฉวยโอกาส
- ลดการรักษาดวยยาปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาส
- ลดโอกาสท่ีตองรักษาตัวในโรงพยาบาล
- เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวย

3. สงเสริมใหสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติ  โดยสวนมากผูปวยสามารถทํางานและใชชีวิตในสังคม
ตามปกติ

4. การปองกัน และการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสท่ีพบบอย
5. ติดตามการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี

โรคหนองใน (Gonorrhea) เปนโรคท่ีติดตอทางเพศสัมพันธจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria
gonorrhoea เชื้อนี้จะทําใหเกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก mucous membrance เชน เยื่อเมือกในทอปสสาวะ
ชองคลอด ปากมดลูก และเยื่อบุมดลูก ทอรังไข ทวารหนัก เยื่อบุตา คอ

การติดตอ
ติดตอทางเพศสัมพันธไมวาจะทางปาก ชองคลอด หรือทางทวาร การรวมเพศทางปากจะทําใหเชื้อ

สามารถติดตอจากปากไปอวัยวะเพศหรือจากอวัยวะเพศไปยังปาก หากชองคลอดหรืออวัยวะดังกลาวปนเปอน
หนองท่ีมีเชื้อ ก็สามารถติดเชื้อนี้ไดโดยท่ีไมจําเปนตองมีการรวมเพศ การมีคูนอนมากก็จะมีโอกาสติดเชื้อนี้
เพ่ิมข้ึน

อาการ
ผูชายมักจะเกิดอาการหลังจากไดรับเชื้อไปแลว 2-5 วัน อาการเริ่มจะมีอาการระคายเคืองทอปสสาวะ

หลังจากนั้นจะมีอาการปวดแสบเวลาปสสาวะ แลวจึงตามดวยอาการมีหนองสีเหลืองไหลออกจากทอปสสาวะ
ผูหญิงสวนใหญจะไมมีอาการ หากจะมีอาการมักจะเกิดใน 10 วัน การติดเชื้อท่ีคออาจจะไมมีอาการ หรือ
อาจจะมีอาการเจ็บคอ ไข หากติดเชื้อท่ีตาจะมีหนองไหลและระคายเคืองตา

http://www.thaiall.com/aids
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ผูชาย
- อาจจะไมมีอาการ
- มีหนองสีเหลืองไหลออกจากอวัยวะเพศ
- ปสสาวะขัด
- อัณฑะบวม หรือมีการอักเสบ
ผูหญิง
- ผูหญิงท่ีไดรับเชื้อนี้จะมีอาการชากวาผูชายโดยเฉลี่ยจะเกิดอาการหลังไดรับเชื้อแลว 1-3 สัปดาห

อาการท่ีพบไมมากจนกระท่ังผูปวยไมใหความสนใจ จะสงสัยวาเปนโรคนี้เม่ือคนท่ีรวมเพศดวย
ปวยเปนโรคนี้

- ตกขาว หรือเลือดผิดปกติ
- ปสสาวะขัด

การวินิจฉัย
- นําหนองหรือปสสาวะมาตรวจ PCR
- นําหนองมายอมหาเชื้อ
- นําหนองไปเพาะเชื้อ
- อาจจะตองตรวจหาโรคท่ีติดตอทางเพศสัมพันธชนิดอ่ืนรวมดวย

การรักษา
- การรักษาดวยยา

o ยาในกลุม Cephalosporin ไดแก Cefixime 400 มิลลิกรัมรับประทานครั้งเดียว หรือ
Ceftriaxone 250 มิลลิกรัมฉีดครั้งเดียว

o ยาในกลุม Quinolone ไดแกยา Ciprofloxacin 500 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ
Ofloxacin 400 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ Levofloxacin รับประทานครั้งเดียว

o หากแพยาดังกลาวอาจจะให spectinomycin
o การรักษาหนองในแทมักจะรักษาหนองในเทียมรวมดวยโดยการให doxycycline 1 เม็ด

เชาเย็นเปนเวลา 7 วัน
- เนื่องจากเชื้อมีการดื้อยามากข้ึน ตองรับประทานยาใหครบ ตรวจซ้ําตามท่ีแพทยแนะนํา และตอง

พาคูนอนไปตรวจรักษาดวย

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1. โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถเปนไดทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น แตพบมากในวัยรุน
2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดตอทางเพศสัมพันธพบมากข้ึน เนื่องจากวัยรุนมีคานิยมท่ีจะอยูกอน

แตงงาน หรือนิยมมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอย และท่ีสําคัญมีการหยารางสูงทําใหคนมีสามีหรือ
ภรรยาหลายคน ทําใหโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมมากข้ึน

3. โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยมากมักจะไมเกิดอาการ ดังนั้น โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถ
ติดตอโดยท่ีไมรูตัว แพทยบางประเทศจึงแนะนําใหมีการตรวจคนหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สําหรับคนท่ีมีคูนอนหลายคน

4. โรคติดตอทางเพศสัมพันธยังกอใหเกิดปญหาทางสาธารณสุขอยางมาก
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- โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรือทอรังไข ทําใหเกิดการอักเสบในชองทอง Pelvic
inflammatory disease ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการเปนหมัน หรือตั้งครรภนอกมดลูก
- โรคติดตอทางเพศสัมพันธอาจจะทําใหเกิดโรคมะเร็ง เชน การติดเชื้อ human papilloma
virus infection (HPV) ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกโรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถติดตอไปยัง
ทารกในครรภ

กลุมท่ีเสี่ยงตอการติดโรค
- การมีเพศสัมพันธกับชายหรือหญิงบริการใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การมีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การมีเพศสัมพันธกับคูคนใหมใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การท่ีมีประวัติปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน 1 ปท่ีผานมา
- การท่ีสามีหรือภรรยามีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การท่ีคูครองอยูกันคนละท่ี

อาการของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- ปสสาวะขัด
- มีผื่น แผล  หรือตุมน้ําท่ีอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
- มีหนอง  หรือสารคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ
- มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร
- มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
- ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน
- เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ
- ตกขาวบอย

การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีดีท่ีสุด คือ การไมมีเพศสัมพันธ หากยังมีเพศสัมพันธตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก ไดแก
- ไมเปลี่ยนคูนอน ใหมีสามีหรือภรรยาคนเดียว
- ใสถุงยางใหถูกตองหากจะมีเพศสัมพันธกับคนท่ีไมทราบวามีการติดเชื้อหรือไม
- อยามีเพศสัมพันธเม่ืออายุนอยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธอายุนอยจะมีโอกาสติดโรคสูง
- ใหตรวจประจําปเพ่ือหาเชื้อโรคแมวาจะไมมีอาการ โดยเฉพาะผูท่ีตองการแตงงานใหม
- หาขอมูลอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- หลีกเลี่ยงการรวมเพศขณะมีประจําเดือน เพราะจะทําใหเกิดโรคติดตอไดงาย
- อยามีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หากจําเปนใหสวมถุงยางอนามัย
- อยาสวนลางชองคลอดเพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย

การปฏิบัติตัวสําหรับผูท่ีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- ใหรักษาอยางรวดเร็วเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ
- แจงใหคูนอนทราบวาเปนโรคเพ่ือท่ีจะปองกันโรคมิใหแพรสูคนอ่ืน และใหไดรับการรักษา
- เม่ือมีอาการรักษาตามคําแนะนําของแพทย  และรับประทานยาสมํ่าเสมอ
- งดรวมเพศ
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9.2. ขอมูลท่ัวไป
กรณีศึกษาเปนวัยรุนเพศชาย อายุ 17 ป เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การวินิจฉัยโรค HIV positive and Gonorrhea
อาการสําคัญ ตองการตรวจเลือด Anti HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน มีปสสาวะขัด

รวมกับมีหนองไหลจากอวัยวะสืบพันธุ มีอาการคัน 3 เดือนกอนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน วัยรุนเพศชาย อายุ 17 ป 3 เดือนกอนมาโรงพยาบาลมีปสสาวะขัด

รวมกับมีหนองไหลจากอวัยวะสืบพันธุ และมีอาการคัน ไดไปซื้อยามารับประทานเอง ยังมีปสสาวะขัดอยู
เล็กนอย ใหประวัติมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ตองการตรวจเลือด Anti HIV

ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว บุคคลในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงดี  ปฏิเสธโรคประจําตัว
การประเมินสภาพรางกาย รูปรางสมสวน  ศีรษะไมมีบาดแผล  ตาไมซีดและไมเหลือง  ปากสีคล้ํา

เล็กนอย  หูไดยินชัดเจน  ผิวหนังมีความตึงตัวดีไมมีบวม การเดินทรงตัวไดปกติ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554
- Anti HIV ผล Positive
- VDRL ผล Non reactive
- U/A ผล color   Yellow  WBC  20-30  Blood Trace

นัด 6 เดือน ตรวจเลือด ซ้ํา
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2554

- VDRL ผล reactive 1:32
- Anti HIV ผล Positive
- CD4 ผล 326

ประวัติการรักษา
วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 วัยรุนชายมารับบริการครั้งแรก มาดวยสีหนาท่ีวิตกกังวล มากับพ่ีสาวซึ่ง

เปนลูกพ่ีลูกนอง  ขอตรวจเลือด Anti HIV เนื่องจากมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน เคยมีอาการปสสาวะแสบ
ขัดรวมกับมีหนองไหล คัน ไดไปซื้อยากินเอง มีอาการปสสาวะขัดเล็กนอย ใหประวัติวา เม่ือ 3 เดือนท่ีผานมา
ไปมีเพศสัมพันธ โดยไมไดปองกัน รูสึกไมสบายใจกลัวติดเชื้อเอชไอวีจึงตองการมาตรวจเลือด ไดใหคําปรึกษา
ในการตรวจเลือด Anti HIV พรอมกับเซ็นยินยอมตรวจเลือด และสงพบแพทย แพทยสั่งตรวจ U/A VDRL
และ Anti HIV วัยรุนชายและญาติรอผลประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ทางหองปฏิบัติการไดมีการตรวจ Anti
HIV ซ้ํา 2 ครั้ง เพ่ือยืนยันผล Anti HIV พบวาผล Positive เม่ือแจงผล วัยรุนชาย นิ่งอ้ึง  คิดวาตนเองไมนาจะ
ติดเชื้อ แตก็คิดตลอดวาตัวเองอาจจะติดเชื้อก็ได วิตกกังวลมาตลอด เพราะหลังจากมีเพศสัมพันธ ก็มีอาการ
ปสสาวะมีหนองไหล คันอวัยวะเพศ แตก็ไมคิดวาจะเปนความจริง รูสึกกลัว เสียใจ ไมนาไปเท่ียวเลย และ
จะตองทําตัวอยางไร การใหการปรึกษา เพ่ือใหวัยรุนชาย สามารถเผชิญกับความจริง ท่ีตนติดเชื้อเอชไอวี
ยอมรับผลการตรวจอยูในสังคมไดอยางปกติ วัยรุนชายตัดสินใจบอกผลเลือดกับญาติ ผูใหการปรึกษาจึงได
พูดคุยกับญาติ ญาติยอมรับได และไดวางแผนรวมกันในการดูแลวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวี ใชเวลาในการใหการ
ปรึกษาประมาณ 1 ชั่วโมง สงพบแพทย ผล VDRL Non reactive ผลของ U/A WBC = 20-30 แพทยวินิจฉัย
HIV Positive and  Gonorrhea ใหการรักษาโดย ฉีด Ceftriaxone250 mg IM นัดครั้งตอไป ในวันท่ี 30
กรกฎาคม 2554
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วันท่ี 5 มีนาคม 2554 มารับบริการกอนวันนัด เนื่องจากมีอาการถายเหลว 6 ครั้ง ปวดทองกอน
มาโรงพยาบาล 8 ชั่วโมง ใหประวัติวาไปรับประทานสุก้ี แลวมีอาการปวดทองมาก แลวถายเหลวจึงรีบมา
โรงพยาบาล ตรวจรางกายเบื้องตน  อุณหภูมิรางกาย 37.7 º C ความดันโลหิต 120/80 mmHg ชีพจร 78
ครั้ง/นาที   อัตราการหายใจ 24 ครั้ง/ นาที ไดรับยาไปรับประทาน ดังนี้ Norflox (400) 1x2 pc Buscopan
1 tab prn  M.carminative 15 cc AM 30 cc และ ORS ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัว

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 มารับบริการตามนัด แพทยนัดตรวจเลือดซ้ํา โดยตรวจ Anti HIV  VDRL
และ CD4 ไดพูดคุยกับผูติดเชื้อวัยรุน ผูปวยบอกวา ยอมรับไดวาตนติดเชื้อ แตบางครั้งก็คิด เสียใจท่ีตนเปน
เอดส ผูใหการปรึกษาไดแนะนําใหมาตรวจตามนัดทุกครั้งและจะไดรับยาไปรับประทานเพ่ือตานเชื้อไวรัส
ปจจุบันคนท่ีติดเชื้ออยูไดนานถาดูแลตนเองดีปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล

วันท่ี 20 กันยายน 2554 มารับบริการตรวจตามนัด ฟงผลการตรวจเลือด ผล CD4 = 326 แพทย
สั่งใหยาตานไวรัสเอดส สูตรท่ี 1 d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR ) VDRL ผล reactive 1 : 32
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาพบปญหาทางการพยาบาลดังนี้

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล

ปญหาท่ี 1 ความรูสึกมีคุณคาในตัวเองลดลงเนื่องจากการสูญเสียภาวะสุขภาพดีจากการติดเชื้อเอชไอวี
ขอมูลสนับสนุน

S : ผูปวยวัยรุน บอกวา  สงสัยกลัวจะติด เพราะปสสาวะมีหนองไหล แตก็ไมคิดวาจะเปน
ความจริง รูสึกกลัว  เสียใจ ไมนาไปเท่ียวเลย ทําไมตองเกิดกับผม กลัวพอแมผิดหวังกับตนเอง และ
จะตองทําตัวอยางไร

O : Anti HIV ผล Positive
: ตกใจ นิ่งอ้ึง กลัว เสียใจ

วัตถุประสงคการพยาบาล
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนไปในทางบวก

เกณฑการประเมินผล
1. มีสีนาสดชื่นข้ึนไมเศรา เสียใจ
2. ผูติดเชื้อบอกวาสบายใจข้ึน
3. สามารถตั้งเปาหมายในชีวิตได
4. ครอบครัวยอมรับและเขาใจผูติดเชื้อวัยรุน

กิจกรรมการพยาบาล
1. ใหการปรึกษา การใหการปรึกษาหลังการเจาะเลือด มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการแจง

ขาวรายใหรับทราบความจริงจะทําใหผูปวยมีความเครียดสูง ดังนั้นการใชเทคนิคการใหการปรึกษาจะชวยใหผู
ติดเชื้อสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางเหมาะสม สามารถสรางขวัญและกําลังใจ รวมท้ังลดความเครียด ความ
กังวลและความทุกข สามารถเขาใจสถานการณหรือปญหาท่ีกําลังประสบอยู และคนพบทางเลือกหรือทางออก
ของตนเอง สามารถชวยเหลือใหผูติดเชื้อเกิดความสบายใจข้ึนเม่ือไดพูดคุยระบายความรูสึก
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2. สอน/แนะนําเทคนิคการจัดการกับปญหาดานอารมณและจิตใจ บางครั้งปญหาตาง ๆก็ไมสามารถ
แกไขไดท้ังหมด โดยเฉพาะความรูสึกไมสบายใจ เครียดและปญหาเรื่องคิดมาก  นับวาเปนเรื่องท่ีบั่นทอนความ
ปกติสุขและคุณภาพชีวิตไดมาก กิจกรรมท่ีแนะนําผูติดเชื้อจัดการกับปญหานี้ คือ การออกกําลังกาย เชน เตะ
ฟุตบอลซึ่งผูปวยชอบเตะฟุตบอล การฟงเพลง ดูทีวี การสวดมนต ฝกสมาธิ การหากิจกรรมท่ีเพลินเพลิดทํา
การออกไปพักผอนหยอนใจ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือสภาพท่ีอยูอาศัย การหลีกเลี่ยงท่ีจะรับรูเรื่องราวท่ี
ทําใหไมสบายใจท่ีไมจําเปน

3. ประเมินผลรวมกันเปนระยะ ในการมารับบริการแตละครั้ง พยาบาลตองประเมินความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองของผูติดเชื้อวัยรุน และรวมกันพิจารณาปญหา อุปสรรค หรือปจจัยท่ีตองจัดการตอไป เพ่ือเพ่ิม
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองใหแกผูติดเชื้อเอชไอวีวัยรุน

4. ยอมรับพฤติกรรมท่ีผูติดเชื้อแสดงออก เพ่ือใหรูสึกวาพยาบาลเขาใจ ยอมรับความรูสึกของผูติดเชื้อ
และยินดีใหความชวยเหลือตลอดเวลา

5. ใหการพยาบาลโดยใชคําพูดท่ีสุภาพและการสัมผัสท่ีนุมนวล เพ่ือเปนการสนับสนุนใหผูติดเชื้อวัยรุน
มีกําลังใจและมีความรูสึกท่ีดีตอพยาบาล

6. ใหการปรึกษาครอบครัว และแนะนําไมกลาวโทษ เก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือใหมีกําลังใจใน
การปรับตัวไดอยางเหมาะสม

7. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการติดเชื้อเอชไอวีวาผูติดเชื้อวัยรุนเพียงติดเชื้อเอชไอวียังไมพัฒนาไปเปนโรค
เอดส ถาดูแลสุภาพใหแข็งแรงก็จะไมพัฒนาไปเปนโรคเอดสไดเร็ว อาจมีเชื้อโดยไมมีอาการใดๆ เปนเวลา
10 - 20 ป ได โดยใหคําแนะนําเก่ียวกับการรับประทานยาตานไวรัส ตรวจเช็ครางกาย มาพบแพทยตามนัด
ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารเสริมสุขภาพเพราะจะเปนการสรางภูมิคุมกันแกรางกายดวยอาหาร รับประทาน
ขาวซอมมือ เมล็ดถ่ัว งา ผลไม ผักพ้ืนบานเปนประจํา เพราะปราศจากสารเคมีปนเปอน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ี
มีแอลกอฮอล ของหมักดอง  ออกกําลังกายและนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ เพ่ือสงเสริมใหรางกายแข็งแรง

การประเมินผลการพยาบาล
จากการใหการปรึกษามารดารูสึกวาตัวเองมีคุณคาเปนท่ียอมรับจากพยาบาล รูสึกปลอดภัยและ

กลาท่ีจะเปดเผยตนเองมากข้ึน ซึ่งมีผลทําใหผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจตนเองและปญหาของตนเองไดดีข้ึน ครอบครัว
ยอมรับและเขาใจมากข้ึน

ปญหาท่ี 2 ขาดความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกรณีท่ีพบการติดเชื้อเอชไอวีและโรคหนองใน
ขอมูลสนับสนุน

S : ผูติดเชื้อ บอกวา เวลาปสสาวะมีหนองไหล คันอวัยวะเพศ
: กลัวเปนโรคเอดส เพราะมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน
: เม่ือเปนแลว ผมจะตองทําอยางไร ผมจะตายไหม
: ผูติดเชื้อ บอกวา จะตองกินยาไหม กินยังไง
: กินยาแลวมีอาการขางเคียงไหม

O : เปนวัยรุน อายุ 17 ป ขาดความรูเรื่องโรคเอดสและโรคหนองใน การใชยาตานไวรัส
และอาการขางเคียง
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วัตถุประสงคการพยาบาล
1. เพ่ือใหผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจเรื่องโรคเอดสและโรคหนองใน
2. เพ่ือใหผูติดเชื้อวัยรุนสามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตัวไดถูกตอง
3. เพ่ือใหผูปวยมีความรู ความเขาใจเรื่องการกินยาตานไวรัสอยางสมํ่าเสมอ และทราบถึงอาการ

ขางเคียงของการใชยา

เกณฑการประเมินผล
1. ผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจถึงโรคเอดสและโรคหนองใน
2. ผูติดเชื้อวัยรุนมีความรู  สามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตัวไดถูกตอง
3. ผูติดเชื้อมีความรู  ความเขาใจเรื่องการกินยาตานไวรัสอยางสมํ่าเสมอ  และทราบถึงอาการ

ขางเคียงของการใชยา
กิจกรรมการพยาบาล

1. สรางสัมพันธภาพท่ีดีแกผูติดเชื้อวัยรุนเพ่ือใหเกิดความไววางใจ เปดโอกาสไดพูดคุยถึงปญหาและ
ซักถามเรื่องท่ีสงสัย

2. ใหขอมูลเก่ียวกับโรคเอดส การดูแลตนเอง มาพบแพทยตามนัด ตรวจเลือด CD4 รับประทานยา
ตานไวรัสอยางตอเนื่อง

3. ไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูติดเชื้อเอชไอวีควรปฏิบัติตนดังนี้
3.1 กินอาหารตามเวลาและกินอาหารท่ีมีประโยชน
3.2 ออกกําลังกายสมํ่าเสมอเพ่ือใหรางกายแข็งแรง
3.3 นอนหลับใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง
3.4 งดดื่มเหลา สูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด เพราะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให ภูมิตานทาน
ของรางกายลดลง
3.5 ใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีทุกครั้งเม่ือมีเพศสัมพันธเพ่ือปองกันการรับเชื้อใหกับตัวเอง
และไมแพรเชื้อไปสูผูอ่ืน
3.6 พยายามรักษาความสะอาดรางกายอยางสมํ่าเสมอ เชน อาบน้ําอยางนอย วันละ 1 ครั้ง

แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
3.7 เม่ือมีอาการเจ็บปวยตองรีบพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขโดยเร็ว แมการเจ็บปวย

เพียงเล็กนอย เชน ไขหวัด เพ่ือปองกันโรคลุกลาม อันเปนเหตุใหสุขภาพรางกายออนแอ
4. ผลการตรวจพบมีการติดเชื้อท่ีทางเดินปสสาวะ WBC 20-30 แพทยจึงใหการรักษาโดยการฉีดยา

Ceftriaxone 250 mg IM
5. เตรียมผูปวยกอนไดรับยาตานไวรัสซักประวัติยาท่ีกําลังใชอยูและประวัติการไดรับยาตานไวรัสเอดส

เพ่ือตรวจสอบวาไมเคยไดรับยามากอนจริงเปนการปองกันปญหาการดื้อยาและเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกสูตรยา ถาไดรับยาท่ีถูกตองและเหมาะสมตั้งแตในระยะเริ่มแรก จะชวยการรักษาไดผลดี ลดอาการ
ขางเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปญหาการดื้อยา

6. เลือกสูตรยาท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละรายตามแผนการรักษาของแพทย โดยในผูปวยรายนี้ยัง
ไมไดรับยาตานไวรัสมากอน จึงไดรับยาสูตรท่ี 1 ไปรับประทาน แนวทางกรมควบคุมโรค ไดแนะนําสูตรยา
ตานไวรัสเอดสของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
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สูตรท่ี 1 d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR )
สูตรท่ี 2 2.1 d4T + 3TC + EFV ใชในกรณีท่ีมีอาการแพยา NVP

2.2 AZT + 3TC + NVP ใชในกรณีท่ีมีอาการแพยา d4T
ในกรณีท่ีมีผลขางเคียงจากยา d4Tแตสามารถควบคุมระดับปริมาณไวรัสในกระแส

เลือดให < 50 copies/ml อาจพิจารณาลดชนาดยา d4T ลง เชน จาก GPO-VIR S40 ลดเปน GPO-VIR S30
หรือตองแยกยาออกเปน d4T, 3TC และ NVP และลด d4T เปน 15 หรือ 20 mg ทุก 12 ชั่วโมง

2.3 AZT + 3TC + EFV ใชในกรณีท่ีมีอาการแพยา NVP และ d4T
สูตรท่ี 3 3.1 d4T + 3TC + IDV / RTV หรือ

3.2 AZT + 3TC + IDV / RT (สูตรยาตานไวรัสเอดสของกระทรวงสาธารณสุข)
7. อธิบายถึงความสําคัญของความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาตานไวรัสเอดส

7.1 การใชยาตานไวรัสไดผลดี จะตองกินยาสมํ่าเสมอมากกวา 95% ข้ึนไป นั่นคือ ถากินยา
วันละ 2 ครั้ง ใน 1 เดือนจะลืมกินยามากกวา 3 ครั้งไมได
7.2 ความสมํ่าเสมอในการกินตานไวรัสเอดสเปนหัวใจสําคัญของการกินยา
7.3 วางแผนรวมกันกับผูปวยและญาติ ในการกินยาเพ่ือแกไขปญหา อุปสรรค และผูรับ
การปรึกษา สามารถกินยาครบถวน ถูกตองสมํ่าเสมอ
7.4 การใชยาตานไวรัส มีขอแมวาหากมีความไมครบถวนและถูกตอง หมายถึงตัวผูปวยจะ
สูญเสียโอกาสท่ีจะควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อจะเกิดการดื้อยา และมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะ
ตอบสนองตอการใชยาตานไวรัสตัวอ่ืน ๆอีกตอไป

8. ประเมินและติดตามความสมํ่าเสมอในการกินยาตานไวรัสเอดส  เนนวาการกินยาตานไวรัสไมใชทํา
ใหโรคหาย ตองกินยาตลอดไป การกินยาไมถูกขนาด  ความถ่ี  หรือกิน ๆหยุดๆ อาจทําใหเชื้อดื้อยาได  อธิบาย
ผลขางเคียง และเนนวาตองปรึกษาแพทยเสมอ ไมควร หยุดกิน หรือปรับขนาดยาเอง

9. อาการขางเคียงของยาตานไวรัส สูตรท่ี 1 d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR )
- d4T และ 3TC เปนยาท่ีมีอาการขางเคียงไมรุนแรง แตอาจพบอาการคลื่นไส  อาเจียน ชา
หรือ รูสึกแสบรอนบริเวณปลายมือปลายเทา ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ออนเพลีย ถาใชเปนระยะ
เวลานานเปนป อาจเกิดภาวะ Lactic acidosis ผูปวยท่ีมีอาการจะมาดวยเหนื่อยงาย
น้ําหนักลด ปวดทอง  คลื่นไส  อาเจียน หายใจลําบาก มีภาวะความเปนกรดในเลือดสูง พบ
ไมบอย แตอัตราตายสูง
- NVP จะพบผื่นแพไดบอย สวนใหญมักไมรุนแรงอาจหายเองไดหรืออาจใชยาแกแพ  โดยไม
ตองหยุดยา แตผูปวยประมาณ 5 % อาจเกิดผื่นแพยาอยางรุนแรง ผิวหนังลอกท้ังตัว
นอกจากนี้ NPV ยังอาจทําใหเกิดตับอักเสบได ถาไมรุนแรงอาจไมตองหยุดยา แตถารุนแรง
(SGPT>5 เทาของปกติ) ควรตองหยุดยา

10. ติดตามอาการขางเคียงของการรับประทานยา
11. เปดโอกาสผูติดเชื้อและครอบครัวไดซักถามขอสงสัยตาง ๆ
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ประเมินผลการพยาบาล
ผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจเรื่องโรคเอดสเพ่ิมมากข้ึน และทราบถึงวิธีการดูแลตนเอง และสัญญาวาจะไม

แพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน คลายความวิตกกังวลลง หลังจากฉีดยาแลวอาการดีข้ึนไมมีปสสาวะเปนหนองหรือ
แสบขัดแลว มีความรูความเขาใจในเรื่องการรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ และทราบถึงอาการขางเคียงท่ี
อาจจะเกิดกับการรับประทานยา

ปญหาท่ี 3 ทองเสียเนื่องจากมีการติดเชื้อของทางเดินอาหาร
ขอมูลสนับสนุน

S : ผูปวยวัยรุน บอกวา  เหนื่อยออนเพลีย ปวดทองไมมีแรง
: ผมกิน สุก้ีแลวถายเหลวแลวมีอาการปวดทองดวย

O  : วันท่ี 5 มีนาคม 2552 มีอาการถายเหลว 6 ครั้ง ปวดทองกอนมาโรงพยาบาล 8 ชั่วโมง
ใหประวัติวาไปรับประทานสุก้ี แลวมีอาการจึงรีบมาโรงพยาบาล  สีหนาไมสดชื่น จาก
อาการปวดทอง  และออนเพลีย

: อุณหภูมิรางกาย 37.7 º C ความดันโลหิต 120/80 mmHg ชีพจร 78 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 24 ครั้ง/ นาที

วัตถุประสงคการพยาบาล
1. เพ่ือใหผูปวยสดชื่นข้ึน อาการเหนื่อยออนเพลียและปวดทองลดลง
2. เพ่ือใหผูปวยมีความรูในเรื่องการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม

เกณฑการประเมินผล
1. มีสีหนาสดชื่น อาการเหนื่อยออนเพลียและปวดทองลดลง
2. ผูปวยมีความรูในเรื่องการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม

กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินสัญญาณชีพ
2. ดูแลใหยาตามแผนการรักษา
3. แนะนําใหสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ถามีอาการเหนื่อยเพลียมาก อาการไมดีข้ึน ใหรีบมาพบ

แพทย
4. แนะนําเรื่องการรับประทานอาหาร เนื่องจากอาหารเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี

เพ่ือรักษาระดับภูมิคุมกันใหเพียงพอ ผูติดเชื้อเอดสมักจะเปนโรคขาดสารอาหาร โดยเกิดจาก
หลายสาเหตุ  ไดแก เบื่ออาหาร กินลําบากเพราะลิ้นฝา ชองปากเปนแผล เจ็บคอ กลืนไม
สะดวก มีอาการทองเสีย อาหารไมยอย สูญเสียสารอาหาร รวมท้ังเกลือแรจากรางกาย ผลท่ี
ตามมา คือ น้ําหนักตัวลดลง  ออนเพลีย มีโรคผิวหนัง ทําใหระบบภูมิคุมกันยิ่งลดลง ไวรัสยิ่ง
เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ความตานทานตอโรคลดลง อาการปวยอาจจะรุนแรงข้ึน หากไดรับ
อาหารท่ีดีและเหมาะสมจะทําใหอาการปวยบรรเทาลงได (สภาการพยาบาล,วิชาความรู
เก่ียวกับเอดสและการจัดการดูแลรักษา) สารอาหารท่ีควรไดรับไดแก

4.1 อาหารท่ีบํารุงรางกายและเพ่ิมน้ําหนักตัว ไดแก ขาวโอต ขาวกลอง ขาวสาลี
ธัญพืชท่ีไมขัดสี เมล็ดงา เมล็ดแปะกวย
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4.2 อาหารท่ีเสริมสรางภูมิคุมกัน ไดแก โปรตีน ซึ่งควรไดจากพืชมากกวา เชน
ถ่ัวเหลือง เตาหู  นมถ่ัวเหลือง และถ่ัวทุกชนิด ถาเปนโปรตีนจากสัตวควร
รับประทานเนื้อปลา

4.3 ผลไม ผักพ้ืนบานเปนประจํา เพราะปราศจากสารเคมีปนเปอน
4.4 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และของหมักดอง

5. เปดโอกาสใหผูปวยซักถามขอสงสัย

ประเมินผลการพยาบาล
1. ผูปวยมีสีหนาสดชื่นข้ึน มีอาการเหนื่อยออนเพลียนอยลง จะรับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง
2. ผูปวยมีความรูในเรื่องการรับประทานอาหารมากยิ่งข้ึน และจะระมัดระวังในการรับประทาน

อาหาร

สรุปกรณีศึกษา
กรณีศึกษา เปนวัยรุนชายอายุ 17 ป มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วัยรุนชายมารับ

บริการครั้งแรก มาดวยสีหนาท่ีวิตกกังวลมากับพ่ีสาวลูกพ่ีลูกนอง ขอตรวจเลือด Anti HIV เนื่องจากมี
เพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน เคยมีอาการปสสาวะแสบขัดรวมกับมีหนองไหล คัน ไดไปซื้อยากินเอง ยังมี
ปสสาวะขัดอยูเล็กนอย   ใหประวัติวา เม่ือ 3 เดือนท่ีผานมาไปมีเพศสัมพันธ โดยไมไดปองกัน รูสึกไมสบายใจ
กลัวติดเชื้อเอชไอวีจึงตองการขอตรวจเลือด Anti HIV แพทยสั่งตรวจ U/A VDRL และ Anti HIV ผล Anti
HIV  Positive เม่ือแจงผล วัยรุนชาย นิ่งอ้ึง  คิดวาตนเองไมนาจะติดเชื้อ รูสึกกลัว และเสียใจ ไดใหการ
ปรึกษา เพ่ือใหวัยรุนชายสามารถเผชิญกับความจริงท่ีติดเชื้อเอชไอวี ยอมรับผลการตรวจ และอยูในสังคมได
อยางปกติ วัยรุนชายตัดสินใจบอกผลเลือดกับญาติ ผูใหการปรึกษาจึงไดพูดคุยกับญาติ ญาติยอมรับได และ
ไดวางแผนรวมกันในการดูแลวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวี แพทยวินิจฉัยการวินิจฉัยโรค HIV positive and
Gonorrhea ใหการรักษาโดย ฉีด Ceftriaxone 250 mg เพ่ือรักษาโรคหนองใน ผลตรวจ CD4 = 326
ไดรับยาตานไวรัสเอดส  สูตรท่ี 1 d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR ) กรณีศึกษารายนี้ ไดมีการศึกษาโดย
รวบรวมขอมูลผลการรักษา   ทบทวนความรูทางวิชาการเรื่องการใหการปรึกษาผูปวยติดเชื้อเอชไอวี  ความรู
เรื่องโรคเอดส การกินยาตานไวรัสเอดส อาการขางเคียงของการกินยาตานไวรัส ขอมูลท่ีไดนํามาวางแผนการ
พยาบาลระหวางการดูแลวัยรุนรายนี้ จากปญหาท่ีพบดังกลาว ไดหาแนวทางในการแกไขปญหา การดูแล
รักษา ใหคําปรึกษาแกวัยรุน จากการใหการปรึกษารูสึกวาตัวเองมีคุณคาเปนท่ียอมรับจากพยาบาล รูสึก
ปลอดภัยและกลาท่ีจะเปดเผยตนเองมากข้ึน ซึ่งมีทําใหผูติดเชื้อวัยรุนเขาใจตนเองและปญหาของตนเองไดดี
ข้ึน ครอบครัวยอมรับและเขาใจมากข้ึน มีความรูในเรื่องโรคเอดส การกินยาตานไวรัส ไมแพรเชื้อโรคสูผูอ่ืน
และปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
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10. การนําไปใชประโยชน
1. เปนแนวทางการพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวีในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทางการพยาบาล

ในการดูแล ใหการปรึกษาแกผูติดเชื้อ
2. เพ่ือใชเปนเอกสารในการประกอบการศึกษา และวางแผนการพยาบาล สําหรับ

เจาหนาท่ีทุกระดับในหนวยงาน
3. ใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวี
4. เพ่ือนําความรูไปใชในการใหคําแนะนําแกผูติดเชื้อเอชไอวี
5. ใชเปนแนวทางในการแนะนําผูรับบริการในการดูแลตนเองในการปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

11. ยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
จากการดําเนินงานศึกษาวัยรุนท่ีติดเชื้อเอชไอวี กรณีแจงผลเลือดบวก จะตองใชกระบวนการท่ีถูกตอง

ครบถวน ในการใหการปรึกษาตั้งแตการสรางสัมพันธภาพ การใชทักษะตาง ๆในการใหการปรึกษา การประเมิน
สภาพ   การวินิจฉัยการพยาบาล  วัตถุประสงคการพยาบาล  การใหการพยาบาลและประเมินผล โดยยึดหลักแบบ
องครวม เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีดี  สามารถดูแลตนเองได จึงจําเปนตองใชหลักการทางวิชาการ  การศึกษา
จากตํารา  ประสบการณ คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ปญหาวัยรุนตั ้งครรภเปน
ปญหาระดับประเทศ ตองรวมมือกันในการดูแลในเรื่องการมีเพศสัมพันธในวัยรุน และตองรณรงคถึง
วิธีปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตองอาศัยความรวมมือกันทุกภาคสวน

12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ
1. ทุกภาคสวนควรสงเสริมสนับสนุนใหวัยรุนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพ่ือใหมีกิจกรรมสรางสรรค

แทนการหมกมุนทางเพศ มุงเนนใหสถานศึกษามีมาตรการควบคุมสื่ออินเตอรเน็ต/เว็บไซตเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนใหมากข้ึน

2. สงเสริมการรณรงคเรื่องการใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธกับคูนอนทุกประเภท สรางคานิยม
การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย ใหวัยรุนไดรับรูถึงความเสี่ยงท่ีรุนแรงของการมีเพศสัมพันธซึ่งเปนผลเสียท่ีเกิด
ข้ึนกับตนเอง ครอบครัวและสังคม

3. บุคลากรดานสาธารณสุขตองมีการศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

13. กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทําเอกสารวิชาการนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณนายแพทยสุเทพ  เพชรมาก  ผูอํานวยการ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  แพทยหญิงวีณา  มงคลพร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
คุณสมประสงค พิพัฒนฐากร อดีตรองผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ คุณนพวรรณ  หมื่นนอย
หัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตลอดจนผูมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทําเอกสารวิชาการนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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14. เอกสารอางอิง
กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการใหการปรึกษาเพ่ือการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสท่ีไดรับยา

ตานไวรัส. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคกรการสงเคราะหทหารผานศึก, 2549.
วิไลพรรณ   สวัสดิ์พาณิชย. การพยาบาลมารดาติดเชื้อเอชไอวี: โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
วิไลพรรณ   สวัสดิ์พาณิชย ตติรัตน  สุวรรณสุจริต และ สรัลพร ศรีวัฒน.การใหครอบครัวมีสวนรวมใน

การพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการสงเสริมพฤติกรรมปองกันการแพรกระจาย
เชื้อของมารดาหลังคลอดท่ีติดเชื้อเอชไอวี. รายงานวิจัยภาควิชาการพยาบาลแมและเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

สมนึก สังฆานุภาพ. การดื้อยาตานเอชไอวีหลักการพ้ืนฐานและการใชทางคลินิก. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพหมอชาวบาน, 2551.

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับสภาการพยาบาล. วิชาความรูเก่ียวกับเอดสและการจัดการ
ดูแลรักษา, 2550.

ศูนยพัฒนาระบบบริการยาตานไวรัสสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในประเทศไทย. แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสระดับชาติ. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2553.

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................................................
(นางณิชกมล  กรึ่มพิมาย)

ผูเสนอผลงาน
............/..................../.................

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................. ลงชื่อ...............................................
(นางสาวนพวรรณ  หม่ืนนอย) (นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก)
หัวหนากลุมการพยาบาล ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา
............/................/.............. ............./................./..............


