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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรและการรอดชีพในผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ HIV/AIDS ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย  
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บทคัดย่อ 

บทน า : โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นปัญหาสาธารณสุข และท าให้มีอัตราการป่วยและตายในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา และปัจจุบัน
ทางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบต่อการเสียชีวิตของผู้ช่วย 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรและการรอดชีพในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS  
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดไปข้างหน้า ท าการศึกษาในโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเช้ือ HIV/AIDS ที่ขึ้นทะเบียนรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดยะลา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2553 ผู้ติดเช้ือจ านวน 1,575 คน ได้รับการติดตามการรักษาพยาบาลใน
จังหวัดยะลา โดยมีตัวแปรตามคือระยะเวลาจากการวินิจฉัยว่าป่วยหรือติดเช้ือจนกระทั่งเสียชีวิต ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ  
Cox’s proportional hazard model  
ผลการศึกษา : พบว่า ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ HIV/AIDS มีระยะเวลาการรอดชีพเท่ากับ 46.6 เดือน (95%CI: 46.2 ถึง 46.9 เดือน) 
และมีปัจจัยทางประชากรที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV/AIDS ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน
มีโอกาสตายเป็น 2 เท่า (HR: 1.66;95%CI: 1.05 ถึง 2.62) อย่างไรก็ตามผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาพยาบาลที่อ่ืนร่วมด้วยจะมี
การรอดชีวิตนานขึ้นประมาณ 53% (0.47; 0.28 ถึง 0.76) และในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในจะมีโอกาสการเสียชีวิตเป็น 9 เท่า 
(8.94; 5.47 ถึง 14.60) ส าหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมีโอกาสการเสียชีวิตเป็น 2 เท่า (1.86; 
1.32 ถึง 2.63) และผู้ป่วยท่ีมีการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสียชีวิตเป็น 2 เท่า (1.98; 1.12 ถึง 3.48)  
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการรอดชีพของผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV/AIDS มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
ประชากร ได้แก่ การประกอบอาชีพการรักษาพยาบาลร่วม ประเภทของผู้ป่วย พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยเสี่ยงในการติด
เชื้อ  
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Demographic factors associated to survival of HIV/AIDS patients in southernmost  
province of Thailand 
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Abstract 
Introduction : HIV/AIDS is a serious public health problem that has globally caused severe illnesses and 
deaths within the past two decades.  However, a little is known about the impact on demographaphic 
factors which is changes over time. 
Objective : To investigate the demographic factors associated to survival of HIV/AIDS patients.  
Methods :  This prospective, hospital- based cohort study conducted in provincial and community 
hospitals. Samples were HIV/AIDS patients registered in both provincial an community hospitals between 
January 1992 and April 2010. In total, 1,575 patients with HIV/AIDS infection were observed and followed-
up in one regional and other six community hospitals, Yala province, Thailand. The outcome was timed 
from diagnosis of HIV/AIDS infection to death. Cox’s proportional hazard model was used to analyze and 
investigate the association between demographic factors and death among HIV/AIDS patients. 
Results :  The median survival among the HIV/ AIDS patients from diagnosis to death was 46. 6 months 
(95%CI: 46.2 to 46.9 months). Statistically a sighnificant correcponding risk of time from HIV/AIDS diagnosis 
to death was found among HIV/ AIDS patients.  Primarily, patients who were emplyees had double the 
chance to die (HR:1.66;95%CI: 1.05 to 1.62). In contrast, patients with complementary care were more 
likely to have longer life by about 53%  ( 0. 47; 0. 28 to 0. 76) .  Regarding the in- patients who had 
heterosexual behavior also had double risk of death (1.86; 1.3. to 3.48). 
Conclusion : An association between demographic factors and survival time from HIV/AIDS diagnosis to 
death among patients with HIV/ AIDS infection was found.  The factors are namely:  employment, 
complementary care, type of patients, sexual behavior, and risk of infection.  
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ตารางที่ 1 ...................................................................................................................................................................... 

Demographic factors  Crude HR Adjusted HR   95%CI  p-value* 

Sex           0.747 
 - Female  1             
 - Male   1.06               1.07                   0.78-1.44                
Age(years)    1.00               0.99                   0.98-1.01               0.522 
Marital status          0.323 
 - Single   1            1                        
 - Couple  1.25               1.32                   0.81-2.16                

- Separate  0.98               1.09                   0.68-1.73                
Race           0.108 
 - International   1            1                        

- Thai   0.36            0.39                       0.14-1.06 
Occupation          0.043 
 - Government and                                     

  Company officers 1            1                        
- Agriculturists  1.01            1.09                       0.65-1.84 
- Employees  1.87            1.66                       1.05-2.62 
- Unidentified  1.25            1.40                       0.83-2.36 

Complementary care        0.010 
 - No    1            1                        

- Yes   0.24            0.47                       0.28-0.76 
- Unknown  0.38            0.59                       0.40-0.87 

Type of Patient         <0.001 
 - International   1            1                        

- Thai   11.49            8.94                       5.47-14.60 
 

Note: * p-value calculated by using partial likelihood ratio method  
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