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บทคัดยอ

การวิจยั เชิงบรรยายนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
สุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี โดยใชกรอบแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร กลุมตัวอยางเปนผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี 6 เดือนขึ้นไป จํานวน 120 คน
เครื่องมือคือแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเอดสที่ไดรับยาตานไวรัสเอดส คาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟารครอนบาค เทากับ 0.86 วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยทีศ่ กึ ษา
กับพฤติกรรมสุขภาพ โดยใชคาสหสัมพันธพอยทไบซีเรียล และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจยั พบวา 1) ระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของกลุม ตัวอยางอยูใ นระดับดี ( =3.19, SD=0.26)
2) ระดับพฤติกรรมสุขภาพรายดานของกลุม ตัวอยางอยูใ นระดับดีทงั้ 6 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพ
ดานความรับผิดชอบตอภาวะสุขภาพขณะไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี ( = 3.49, SD = 0.26) พฤติกรรมสุขภาพดาน
การพัฒนาจิตวิญญาณ ( = 3.39, SD = 0.40) พฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการ ( = 3.24, SD = 0.42) พฤติกรรม
สุขภาพดานการจัดการกับความเครียด ( = 3.22, SD = 0.62) พฤติกรรมสุขภาพดานการมีสมั พันธภาพระหวางบุคคล
( = 2.90, SD = 0.44) และพฤติกรรมสุขภาพดานการมีกิจกรรมและการออกกําลังกาย ( = 2.90, SD = 0.44)
และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยทีศ่ กึ ษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลีย่ ของครอบครัว
ระยะเวลาที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ (r = 0.09; p = 0.33, r = 0.05,
p = 0.95; r = 0.03, p = 0.75; r = -0.02, p=0.83; r = 0.37, p = 0.69 และ r = 0.06, p = 0.49 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ยาตานไวรัสเอชไอวี ชายแดนไทย-ลาว
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

โรคเอดสยังไมมีวิธีการรักษาใหหายขาดได
เชื้อจะทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกายทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรม ติดเชื้อฉวยโอกาสและเสียชีวิตไดงาย ผูติด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสจึงเกิดความหวาดกลัวและกลัว
ความตาย เกิดภาวะโศกเศรา ทําใหเกิดความทุกขทรมาน
ทางด า นจิ ต ใจและจิ ต วิ ญ ญาณตามมา 1,2 นอกจากนี้
รั ฐ บาลต อ งใช ง บประมาณจํ า นวนมากสํ า หรั บ สถาน
พยาบาล คาเวชภัณฑตางๆ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตลอดจนการคิดคนวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรยาตานไวรัสที่
เหมาะสมสําหรับทําการรักษาผูปวยกลุมนี้ จะเห็นไดวา
โรคเอดสไมเพียงแตสงผลกระทบตอดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณเทานั้น แตยังสงผลกระทบตอ
ภาพรวมของเศรษฐกิจ และระบบบริการสาธารณสุขของ
ประเทศ1,2 ปจจุบันผูปวยเอดสทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ทุกป สถิติผูปวยเอดสในป ค.ศ. 2551-2553 มีจํานวน
33.3; 32.9 และ 34 ลานคน ตามลําดับ3 ผูปวยเอดสใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2552-2554 มีจํานวน 359,807;
366,945 และ 376,690 คน ตามลําดับ สวนใหญอยู
ในวัยแรงงาน ประกอบอาชีพรับจาง และเกษตรกรรม4,5
บุคลากรสุขภาพจึงควรตระหนักและใหความสําคัญ ทัง้ นี้
เพราะกลุมคนวัยแรงงานเปนวัยที่เปนกําลังแรงงานที่
สําคัญของประเทศ สงผลตอรายไดและภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวม1,2
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีเปนวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพในปจจุบัน เปาหมายของการ
รักษาเพื่อลดจํานวนไวรัสในกระแสเลือด (Viral load)
ใหนอยกวา 50 copies/ml ชวยใหระดับ CD4 cell count
ในรางกายสูงขึน้ ผูป ว ยมีสขุ ภาพแข็งแรง ชะลอการดําเนินโรค
ลดอัตราการติดเชื้อฉวยโอกาส อัตราตาย มีชีวิตยืนยาว
และคุณภาพชีวิตที่ดี1,2,6,7 จํานวนผูปวยเอดสที่สูงขึ้น
สงผลใหมีผูทําการรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้น
การสํารวจขอมูลผูป ว ยเอดสทรี่ กั ษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี
ทั่วโลกในป พ.ศ. 2551-2553 พบวามีจํานวน 4.05;
5.25 และ 6.65 ลานคน ตามลําดับ3 จากตัวเลขพบวามี
จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ประเทศไทยมีผูที่รักษาดวยยาตาน
ไวรัสเอชไอวีป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 158,521 คน1
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ความสําเร็จในการรักษาระยะยาวนั้นผูปวยตองมีความ
สมํา่ เสมอในการรับประทานยา (Medication adherence)
อยางนอยรอยละ 951,2,6 การขาดยาเพียงมือ้ เดียวสามารถ
กอใหเกิดการดื้อยาตามมาได8 การศึกษาภาวะดื้อยา
ตานไวรัสเอชไอวีในตางประเทศ พบวา อัตราดื้อยา
รอยละ 5.5-11.49 ซึ่งเปนอัตราคอนขางสูง สําหรับ
ประเทศไทยคาดวาในป พ.ศ. 2563 จะมีผปู ว ยดือ้ ยาตาน
ไวรัสเอชไอวีสงู ถึงรอยละ 3010 หากมีการดือ้ ยาคาใชจา ย
จะสูงขึ้น 20-50 เทา1 ซึ่งเปนภาระที่รัฐบาลตองแบกรับ
คาใชจายนี้ แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาหากการรักษาดวยยา
ตานไวรัสลมเหลว ผูปวยจะติดเชื้อฉวยโอกาส และเสีย
ชีวติ เร็วขึน้ 1,2,6,8 ดังนัน้ การสงเสริมใหผปู ว ยเอดสมคี วาม
สมํ่าเสมอในการรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวีจึงมี
ความสําคัญยิง่ แตจากการทบทวนวรรณกรรมกลับพบวา
ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวี
มากกวารอยละ 95 มีเพียงรอยละ 30-70 เทานั้น และที่
สําคัญคือความสมํา่ เสมอในการรับประทานยาตานไวรัส
เอชไอวีตํ่าสุดอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
การแพรระบาดของการติดเชือ้ เอชไอวี/ผูป ว ย
เอดส มีสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือการยายถิ่นฐาน
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยทีเ่ ปนทัง้ ประเทศสง
ประเทศรั บ และประเทศทางผ า น มี ก ารอพยพย า ย
ถิ่ น ฐานข า มพรมแดนระหว า งประเทศส ง ผลให เ กิ ด
ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดสอันเปนผลมาจาก
การยายถิ่นฐานของประชากร11 จังหวัดนครพนมเปน
จังหวัดชายแดนที่มีชองทางการยายถิ่นของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบานที่หลากหลายทั้งการเดินทางดวยเรือ
และทางบกผานสะพานขามแมนาํ้ โขง กอใหเกิดการแพร
ระบาดของโรคเอดสจากการอพยพยายถิ่นฐานระหวาง
ประเทศ11 ขอมูลสถิติของดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
นครพนมปพ.ศ. 2555 รายงานวา ประชากรที่เดินทาง
เขาออกราชอาณาจักรไทยบริเวณดานตรวจคนเขาเมือง
มีมากกวาหนึง่ แสนคนตอปและมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ 12 การ
เดินทางยายถิน่ ฐานระหวางประเทศมีทงั้ การเดินทางเขา
มาติดตอเพือ่ คาขาย ทองเทีย่ ว แอบแฝงเขามาทํางานใน
ประเทศไทย รวมทัง้ การมาขายบริการทางเพศโดยแฝงตัว
ทํางานในรานอาหารหรือราน คาราโอเกะ11 นอกจากนี้
แรงงานยายถิ่นสวนใหญมักมีความรูนอย ขาดอํานาจ
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ในการตอรอง ดืม่ สุราสูงถึงรอยละ 84 และเทีย่ วโสเภณีสงู
ถึงรอยละ 57.313 สถานการณเหลานี้ลวนเพิ่มความ
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสมที่อาจทําใหมี
การแพรระบาดของโรคเอดส ซึ่งนับวาปญหาโรคเอดส
ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ยังคงเปนสถานการณ
ปญหาทีบ่ คุ ลากรทางดานสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลตอง
ใหความสําคัญอยางยิ่ง
โรงพยาบาลนครพนมมีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีจาํ นวน
716 คน รับยาตานไวรัสเอชไอวี 410 คน แนวโนมการ
ดือ้ ยาในป พ.ศ. 2552-2554 เพิม่ ขึน้ จาก 7 เปน 10 คน
ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวี
ในป พ.ศ. 2552-2554 ลดลงจากรอยละ 98 เปน
รอยละ 9314 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตาน
ไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวคิดของ Pender et al15 กลาววา เปนการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมของบุคคลในการปองกันโรคและสงเสริม
สุขภาพเพื่อใหดํารงสุขภาพที่ดี ไมใชแคหลีกหนีจาก
โรคเทานั้น แตเปนพฤติกรรมที่เนนความตองการที่จะ
ดํารงชีวิตและเพิ่มความผาสุกใหคงอยูในระดับสูงสุด
เมื่อบุคคลมีการผสมผสานเขากับแบบแผนการดําเนิน
ชี วิ ต ในทุ ก ด า น ได แ ก 1) ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สุขภาพ 2) ดานกิจกรรมและการออกกําลังกาย 3) ดาน
โภชนาการ 4) ดานการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
5) ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ และ 6) ดานการจัดการ
กับความเครียด อันจะสงผลใหบคุ คลมีสขุ ภาพทีด่ ตี อ ไป
Pender et al15 ยังกลาววา ระยะเวลา 6 เดือน เปนระยะที่
บุคคลมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและมีการคงไวซงึ่ การ
มีพฤติกรรมนัน้ ๆ นอกจากนี้ พฤติกรรมสุขภาพของผูต ดิ
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวียังขึ้น
อยูกับปจจัยสวนบุคคลซึ่ง Pender et al15 กลาววา ปจจัย
ดังกลาวมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมสุขภาพ การศึกษาที่
ผานมาของพัชรา ตันธีรพัฒน16 ลัดดา พลพุทธา17อุดมรัตน
นิยมนา18 พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา รายไดของครอบครัว และระยะเวลาที่รับยาตาน
ไวรัสเอชไอวี บางปจจัยมีความสัมพันธและไมมีความ
สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี /
ผูปวยเอดส ซึ่งยังไมมีขอสรุปชัดเจน ถึงแมวาบางปจจัย
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ไมสามารถปรับเปลี่ยนได แตเปนปจจัยที่บุคลากรทาง
ดานสุขภาพควรใหความสําคัญ เพื่อนําผลการศึกษาที่
ไดมาใชในการวางแผนใหการดูแลผูป ว ยไดเหมาะสมกับ
ลักษณะที่แตกตางกันของแตละบุคคล นอกจากนี้ยังใช
เปนขอมูลพืน้ ฐานในการวางแผนเชิงรุกสําหรับบุคลากร
ทางดานสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลในการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูป ว ยเอดสทรี่ บั ยาตานไวรัสเอชไอวี ใหดาํ รงชีวติ ไดอยาง
ยืนยาวและมีความผาสุก ตลอดจนปองกันปญหาการ
ดื้อยาตานไวรัสเอชไอวี ในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูต ดิ เชือ้
เอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว
และระยะเวลาที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี กับพฤติกรรม
สุขภาพผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัส
เอชไอวี

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว จิ ยั นํารูปแบบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตาม
แนวคิดของ Pender et al15 มาเปนกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง
6 ดาน นอกจากนีย้ งั ศึกษาปจจัยทีอ่ าจมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมสุขภาพผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับยา
ตานไวรัสเอชไอวีดังกรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายไดของ
ครอบครัว
- ระยะเวลาที่รับยา
ตานไวรัสเอชไอวี

พฤติกรรมสุขภาพ
1. ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
2. กิจกรรมและการออกกําลังกาย
3. โภชนาการ
4. สัมพันธภาพระหวางบุคคล
5. การพัฒนาดานจิตวิญญาณ
6. การจัดการความเครียด
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม
ประชากร ได แ ก ผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี /
ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี 6 เดือน ขึ้นไป
เข า รั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / ผู ป ว ยเอดส
ป พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
จํานวน 500 คน
กลุมตัวอยาง คุณสมบัติตามกําหนด ไดแก
1) เป น ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / ผู ป ว ยเอดส รั บ ยาต า น
ไวรัสเอชไอวี 6 เดือน ขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชาย
2) อายุระหวาง 15-60 ป 3) เปนผูติดเชื้อที่ดื้อยาและ
ไมมกี ารดือ้ ยา 4) สามารถพูดและฟง สือ่ สารภาษาไทยได
และ 5) สมัครใจเขารวมวิจัย
กํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง โดยใช สู ต ร
คํานวณเพื่อทดสอบอํานาจทํานายของตัวแปรแตละตัว
ของ Green19 คือ n = 104+m เมื่อ m คือจํานวนตัวแปร
ทัง้ หมด ดังนัน้ กลุม ตัวอยางอยางนอยเปน 110 คน ผูว จิ ยั
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 120 คน
การสุ ม ตั ว อย า ง ด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม อย า งง า ย
(Simple random Sampling) โดยการจับฉลากแบบไมใส
คืนจากกรอบทะเบียนรายชื่อผูปวย (Sampling frame)
ที่ผูปวยมาเขารับบริการทุกวันอังคารที่คลินิกผูติดเชื้อ
เอชไอวี/ผูปวยเอดส แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
นครพนม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1) แบบบันทึกสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว
และระยะเวลาที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี เปนตน ตัวบงชี้
ภาวะสุขภาพ ไดแก ระดับ CD4cell นํา้ หนักตัว ดัชนีมวลกาย
Karnofsky’s score กอนรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวี
และครั้งหลังสุด รวมถึงระดับ Viral load และความสมํ่า
เสมอในการรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวี
2) แบบสอบถามพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสเอชไอวี พัฒนาขึ้นโดย สุวรรณา บุญยะลีพรรณ20
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
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จํ า นวน 55 ข อ ประกอบด ว ย 6 ด า น ได แ ก ด า น
ความรับผิดชอบตอภาวะสุขภาพ (ขอที่ 1-23) ดานการ
มีกิจกรรมและการออกกําลังกาย (ขอที่ 24-27) ดาน
โภชนาการ (ขอที่ 28-34) ดานการมีสมั พันธภาพระหวาง
บุคคล (ขอที่ 35-43) ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ (ขอที่
44-50) และดานการจัดการความเครียด (ขอที่ 51-55)
แบบสอบถามนี้เปน Likert scale 4 ระดับ (ปฏิบัติไม
ไดเลย = 1 ปฏิบัติบางครั้ง = 2 ปฏิบัติบอยครั้ง = 3
ปฏิบตั เิ ปนประจํา = 4) แปลผลคะแนนโดยใชเกณฑของ
ชูศรี วงศรัตนะ21 ดังนี้ 3.50-4.00 คะแนน (พฤติกรรม
สุ ข ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ม าก) 2.50-3.49 คะแนน
(พฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี) 1.50-2.49 คะแนน
(พฤติกรรมสุขภาพอยูใ นระดับพอใช) และ 1.00-1.49
คะแนน (พฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับนอย)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ 9 คน ผูวิจัยจึงทดสอบเฉพาะความเชื่อมั่น
ของเครื่ อ งมื อ โดยใช กั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ลั ก ษณะ
คลายคลึงกันจํานวน 30 คน โดยใชสมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ
แอลฟาครอนบาคไดเทากับ 0.86
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางที่เขารับบริการทุกวันอังคาร ระหวางเดือน
มกราคม-เมษายน 2556 ณ คลินิกผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดส แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครพนม
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยการชี้แจง
วัตถุประสงคการวิจัย การยินยอมเขารวมการวิจัย การ
เก็บรักษาความลับ สิทธิใ์ นการถอนตัวจากการเขารวมวิจยั
โดยไมมผี ลกระทบตอการรักษาทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
การนําเสนอขอมูลในภาพรวมและทําลายขอมูลทั้งหมด
ดวยการเผา ภายหลังจากวิเคราะหขอมูลสิ้นสุดลง
การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย เพศ สถานภาพสมรส
และระดั บ การศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยใช ส ห
สัมพันธพอยทไบซีเรียล และทดสอบความสัมพันธของ
ปจจัย อายุ รายไดของครอบครัว และระยะเวลาที่รับยา
ตานไวรัสเอชไอวีกบั พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชสมั ประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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ผลการวิจัย

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
62.5 อายุเฉลีย่ 41.25 ป นับถือศาสนาพุทธรอยละ 95.8
มีภมู ลิ าํ เนาอยูจ งั หวัดนครพนมรอยละ 96.7 สวนใหญจบ
การศึกษาชัน้ ประถมศึกษารอยละ 65 สถานภาพสมรสคู
รอยละ 47.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 44.2 คา
มัธยฐานรายไดของครอบครัวเทากับ 5,000 บาท/เดือน
ใชสทิ ธิบตั รทองในการรักษารอยละ 85.8 ระยะเวลาเฉลีย่
ทีท่ ราบผลการติดเชือ้ 8.36 ป ระยะเวลาเฉลีย่ ทีร่ บั ยาตาน
ไวรัสเอชไอวี 5.66 ป เคยเปลีย่ นสูตรยาตานไวรัสเอชไอวี
ใหมรอ ยละ 43.3 เนือ่ งจากเกิดผลขางเคียงจากยารุนแรง
รอยละ 35.8 ไดรบั ยาตานไวรัสสูตรพืน้ ฐานรอยละ 93.3
เปนยาสูตร d4T + 3TC + NVP (GPO VIR S) มากที่สุด
รอยละ 47.5 เกิดอาการขางเคียงจากการรับประทานยา
รอยละ 51.7 อาการขางเคียงบอย คือ แกมตอบ/แขน
ขาลีบ/กนลีบรอยละ 24.2
จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ โดยใชสถิติ paired
t-test พบวา กลุม ตัวอยางภายหลังรับยาตานไวรัสเอชไอวี
มีคาเฉลี่ยของตัวบงชี้ภาวะสุขภาพ ไดแก ระดับ CD4 cell
นํา้ หนักตัว ดัชนีมวลกาย และ Karnofsky’s score เพิม่ ขึน้
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001, p < 0.001,
p < 0.001, p < 0.001 ตามลําดับ) ระดับ Viral load
นอยกวา 50 copies/ml รอยละ 90 และมีคา Medication
adherence³ 95% รอยละ 94.2
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ผูปวยเอดสที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี กลุมตัวอยาง
มี ค ะแนนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี
( = 3.19, S.D. = 0.26) และพฤติกรรมสุขภาพทุกดาน
อยูใ นระดับดี ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพขณะ
ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี ( = 3.49, SD = 0.26) ดาน
กิจกรรมและการออกกําลังกาย ( = 2.89, SD = 0.52)
ดานโภชนาการ ( = 3.24, SD = 0.42) ดานการมี
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ( = 2.90, SD = 0.44) ดาน
การพัฒนาดานจิตวิญญาณ ( = 3.39, SD = 0.40) และ
ดานการจัดการกับความเครียด ( = 3.22, SD = 0.62)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ที่ ศึ ก ษากั บ
พฤติกรรมสุขภาพ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
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การศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และระยะเวลาที่
รับยาตานไวรัสเอชไอวี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส (r = 0.09; p
= 0.33, r = 0.05, p = 0.95; r = 0.03, p = 0.75; r =
-0.02, p=0.83; r = 0.37, p = 0.69 และ r = 0.06, p
= 0.49)

การอภิปรายผล

1. พฤติกรรมสุขภาพของผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี/
ผู ป ว ยเอดส ที่ รั บ ยาต า นไวรั ส เอชไอวี พบวา คะแนน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ ดี
สอดคล อ งกั บ หลายการศึ ก ษา 1,2,11,17,18,22,23 ที่ พ บว า
พฤติกรรมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับ
ยาตานไวรัสเอชไอวีโดยรวมอยูในระดับดี อธิบายไดวา
กลุมตัวอยางสวนใหญสถานภาพสมรสคูรอยละ 47.5 ซึ่ง
คูสมรสเปนแหลงสนับสนุนสําคัญในการชวยเหลือและสง
ี
เสริมใหกลุม ตัวอยางปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีด่ 1,2,11,17,18
16
เช น การศึ ก ษาของพั ช รา ตั น ธี ร พั ฒ น พบว า การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมสุขภาพ
ของผูปวยเอดส และNcama et al24 พบวา การสนับสนุน
ทางสังคมที่ดีมีผลตอความสมํ่าเสมอในการรับประทาน
ยาตานไวรัสเอชไอวี
นอกจากนี้ ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษาของ
โรงพยาบาลและมี เ จ า หน า ที่ เ ฉพาะสํ า หรั บ ดู แ ลผู ติ ด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพในระยะกอนและขณะรับยาตานไวรัสอยาง
ตอเนื่อง ทําใหกลุมตัวอยางนําความรูไปสูการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพได1,2,17,18,22
ปจจุบันการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โรคเอดส โดยใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ มีมากขึ้น เชน
โทรทัศน วิทยุ หนังสือตางๆ ทําใหกลุมตัวอยางเขาถึง
ขอมูลที่จําเปนในการดูแลสุขภาพไดงายขึ้น สงผลให
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี1,2,11,17,18,22,23,25 สอดคลองกับ
แนวคิดของ Pender et al15 ที่กลาววาวา อิทธิพลระหวาง
บุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน และผูใหบริการสุขภาพ
มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้แลวกลุม
ตัวอยางมีการเพิม่ ขึน้ ของตัวบงชีภ้ าวะสุขภาพอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติ ไดแก ระดับ CD4 cell count นํ้าหนักตัว
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ดัชนีมวลกายและคะแนน Karnofsky’s score บงชีถ้ งึ การ
มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองได จึงสนับสนุน
ใหผูปวยมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี
การศึกษาครั้งนี้ พบวา พฤติกรรมสุขภาพดาน
ความรับผิดชอบตอสุขภาพอยูใ นระดับดี สอดคลองกับการ
ศึกษาของเบญจมาภรณ ชุมแสง22 และอุดมรัตน นิยมนา18
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสุขภาพดานความรับผิดชอบ
ต อ ภาวะสุ ข ภาพของผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี อ ยู ใ นระดั บ ดี
Pender et al15 กลาววา ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
เป น ความสนใจและเอาใจใส แ สวงหาข อ มู ล ความรู
ที่เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพจากบุคลากรสุขภาพ
และการใชระบบบริการสุขภาพ การไดรับคําแนะนํา
จากบุคลากรสุขภาพทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
มี ค วามรู แ ละความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
เอาใจใสในการดูแลสุขภาพของตน1,2,11,17,18,22
การศึกษาครั้งนี้พฤติกรรมสุขภาพดานการมี
กิจกรรมและการออกกําลังกายอยูในระดับดี สอดคลอง
กับหลายการศึกษา1,2,11, 17,18,22 อธิบายไดวา ผูติดเชื้อ
เอชไอวี/ผูป ว ยเอดสจะปฏิบตั กิ จิ กรรมทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
รางกายเพือ่ เสริมสรางและฟน ฟูสมรรถภาพของรางกาย
ไดแก การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การ
รับประทานอาหาร การทําความสะอาดรางกาย การ
ทํางานบานและการออกกําลังกาย โดยใหเหตุผลวาการ
ออกกํ า ลั ง กายอย า งสมํ่ า เสมอจะยื ด ระยะเวลาการ
เป น ผู ป ว ยเอดส ไ ด ทํ า ให สุ ข ภาพแข็ ง แรง ร า งกาย
กระชุมกระชวย ทําใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
และคลายเครียด สุชาดา คงแกว เพลินพิศ ฐานิวฒ
ั นานนท
26
และพั ช รี ไชยลั ง กา พบว า ผู ติ ด เชื้ อ /ผู ป ว ยเอดส
ใช วิ ธี ก ารออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ จั ด การป ญ หาอ อ นเพลี ย
สอดคลองกับแนวคิดของ Pender et al15 ที่กลาววา การ
ออกกําลังกายเปนพฤติกรรมสุขภาพดานหนึ่งที่มีผลตอ
ความผาสุกของบุคคล บุคคลควรมีการออกกําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นโภชนาการของการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ อ ยู ใ นระดั บ ดี สอดคล อ งกั บ หลายการ
ศึกษา1,2,11,17,18,22,23,27 ที่พบวา พฤติกรรมสุขภาพดาน
โภชนาการของผูติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับดี อธิบาย
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ไดวา การไดรับคําปรึกษาทั้งในระยะกอนและขณะรับยา
ตานไวรัสเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและมีการ
ประเมินภาวะโภชนาการทุกครั้งที่เขารับบริการมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีดานโภชนาการของกลุมตัวอยาง
สอดคลองแนวคิด Pender et al15 ที่กลาววา โภชนาการที่
ดีจะทําใหสขุ ภาพแข็งแรง ชะลอความเสือ่ มของรางกายได
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ด า นการมี สั ม พั น ธภาพระหว า งบุ ค คลอยู ใ นระดั บ ดี
สอดคลองกับหลายการศึกษา1,2,11,17,18,22,23,27 อธิบาย
ได ว า การรั ก ษาด ว ยยาต า นไวรั ส เอชไอวี ทํ า ให ก ลุ ม
ตัวอยางมีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงขึน้ สงผลใหภาพลักษณ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ผูปวยเกิดความมั่นใจในการเขา
สูสังคม และมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น นอกจากนี้การ
รณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดส ทําใหประชาชนคุนเคย
และเขาใจเรื่องโรคเปนอยางดี สงผลใหสังคมยอมรับ
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสมากขึ้น ผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดสจึงสามารถอยูรวมกับบุคคลในสังคม
ได เ ป น อย า งดี 24 นอกจากนี้ ก ารได รั บ คํ า ปรึ ก ษาจาก
บุคลากรดานสุขภาพ การสนับสนุนจากญาติ การพูด
คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ กั บ กลุ ม ผู ติ ด เชื้ อ ทํ า ให
ผู ป ว ยมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น 1,2,11, 17,18,22
สอดคลองแนวคิด Pender et al15 ที่กลาววา อิทธิพล
ระหว า งบุ ค คลมี ผ ลต อ ความมุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพดานการพัฒนาจิตวิญญาณ
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบวาอยูใ นระดับดี สอดคลองกับการ
ศึกษาของ เบญจมาภรณ ชุมแสง22 อุดมรัตน นิยมนา18
และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Abel et al 23 และ
การศึกษาของ Riley et al27 พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดสมีความผาสุกดานจิตวิญญาณอยูในระดับดี
อธิบายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินชีวิตอยาง
อยางมีจุดมุงหมายและประพฤติตนใหมีคุณคา สามารถ
ประกอบอาชีพได เนือ่ งจากเมือ่ ไดรบั ยาตานไวรัสเอชไอวี
แลวทําใหมีสุขภาพแข็งแรง ผูติดเชื้อสวนใหญจะตัดสิน
คุ ณ ค า ในตนเองจากการที่ ส ามารถทํ า งานหารายได
เลี้ ย งดู ต นเองและครอบครั ว ได ดั ง เดิ ม จึ ง เกิ ด ความ
รูสึกวาตนเองยังเปนบุคคลที่มีคุณคาตอครอบครัวและ
สังคม1,2,11,17,18,22 นอกจากนี้กลุมตัวอยางผานการให
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คําปรึกษาจากเจาหนาที่หลายครั้งในระบบการเขารับคํา
ปรึกษาและการรักษาพยาบาลผูป ว ยจึงมีการเตรียมความ
พรอมกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุมตัวอยาง
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธมากถึงรอยละ 95.8 ความ
เชื่ อ ทางศาสนาโดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรม
ทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวภายในจิตใจ อันเปน
สวนหนึ่งของความผาสุกดานจิตวิญญาณที่จําเปนใน
การมีชีวิตอยูของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส28,29 จึง
สอดคลองกับแนวคิดของ Pender et al15 ที่กลาววา การ
พัฒนาดานจิตวิญญาณเปนกิจกรรมที่บุคคลแสดงออก
เกีย่ วของกับการใหความหมายและความสําคัญของชีวติ
ความรัก ความหวัง การใหอภัย และการเตรียมพรอมใน
วาระสุดทายของชีวิต รวมถึงการยึดในหลักคําสอนทาง
ศาสนา เพื่อใหเกิดความสงบและความผาสุกของชีวิต
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว า กลุ ม ตั ว อย า ง
มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการจั ด การกั บ ความเครี ย ด
อยู ใ นระดั บ ดี สอดคล อ งกั บ หลายการศึ ก ษาที่ ผ า น
มา1,2,11,17,18,22 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
สถานภาพสมรสคู อาศัยอยูกับครอบครัว เมื่อมีปญหา
หรือมีเรื่องไมสบายใจจะพูดระบายหรือปรึกษาปญหา
กับสามีหรือภรรยา สําหรับในรายที่มีสถานภาพโสดก็
จะปรึกษาคนในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูป ว ยเอดส16 อีกทัง้ กลุม ตัวอยางสวนใหญนบั ถือศาสนา
พุทธรอยละ 95.8 จึงไดนําหลักคําสอนทางพระพุทธ
ศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อเปนสิ่งลด
และคลายความเครียด เชน การไปวัดทําบุญ สวดมนต
หรือนัง่ สมาธิ การอานหนังสือธรรมะ ซึง่ สิง่ เหลานีจ้ ะทําให
จิตใจของผูปวยสงบ ยอมรับความจริงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
และปรับตัวกับสิ่งที่มาคุกคามได รวมทั้งการเขารับการ
รักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีตองผานการใหคําปรึกษา
ทุกราย1,2,11,17,18,22 สงผลใหพฤติกรรมสุขภาพดานนี้อยู
ในระดับดีสอดคลองแนวคิด Pender et al15 ที่กลาววา
ความเครียดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและ
รบกวนการทําหนาที่ของรางกาย ดังนั้นบุคคลตองมีการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมในการลดความตึงเครียดเพือ่ กอใหเกิด
ความผอนคลาย
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2. ความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ที่ ศึ ก ษากั บ
พฤติกรรมสุขภาพ
เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
สอดคลองกับหลายการศึกษาที่ผานมา16,17,18,20 อธิบาย
ไดวา เมื่อเกิดการติดเชื้อแลวผูติดเชื้อเอชไอวีทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงไดรบั ผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณเหมือนกัน สงผลใหมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงทุกคนตองผานการใหคําปรึกษา
การใหสุขศึกษา มีการติดตามทั้งในระยะกอนและหลัง
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี1,2,11,17,18,22 สงผลให
พฤติกรรมสุขภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายไมมีความ
แตกตางกัน ผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษา
ของ Johnson29 พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพดาน
ความรับผิดชอบตอสุขภาพสูงกวาเพศชาย
อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
สอดคลองกับการศึกษาของสุวรรณา บุญยะลีพรรณ20
ลัดดา พลพุทธา17 อธิบายไดวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปน
วัยผูใ หญตอนกลางอายุเฉลีย่ 41.25 ป ซึง่ พัฒนาการดาน
รางกายและดานจิตใจมีความสมบูรณ ทําใหมีศักยภาพ
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม รวมทัง้ มีความ
เขาใจเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล แต
ผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของอุดมรัตน
นิ ย มนา 18 ที่ พ บว า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ
พฤติกรรมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่
รับยาตานไวรัสเอชไอวี
สถานภาพสมรส ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของพัชรา
ตันธีรพัฒน16 และอุดมรัตน นิยมนา18อธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมสี ถานภาพสมรสคู ซึง่ เปนแหลงทีช่ ว ย
สรางเสริมกําลังใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพและ
การชวยเหลือในดานตางๆ16,17,22 อีกทัง้ บริบทสังคมไทย
ที่เปนครอบครัวขยายอาศัยอยูรวมกับคนในครอบครัว
จึงเปนแหลงสรางเสริมกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แตแตกตางจากการศึกษาของถวนันท
สัจจเจริญพงษ30 ทีพ่ บวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเอดส
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ระดั บ การศึ ก ษา ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของพัชรา
ตันธีรพัฒน16 อุดมรัตน นิยมนา18 อธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางไดรบั คําแนะนํา การใหความรู และคําปรึกษาจาก
แพทย พยาบาล เภสัชกร หรืออาสาสมัครผูต ดิ เชือ้ ทําให
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ กีย่ วกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพ การเขารับบริการยาตานไวรัส การติดตามระดับ
CD4 cell count ทุก 6 เดือน และติดตามระดับ Viral load
ทุก 1 ป ผูปวยจะไดรับคําแนะนําทุกครั้งขณะมาตรวจ
ตามนั ด 17,18 แต แ ตกต า งจากการศึ ก ษาของสุ ว รรณา
บุญยะลีพรรณ20 ที่พบวา ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอ
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู ป ว ยที่ รั บ ยาต า น
ไวรัสเอดส
รายไดของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของลัดดา
พลพุทธา17 อุดมรัตน นิยมนา18 อธิบายไดวา กลุม ตัวอยาง
สวนใหญอยูในวัยแรงงานอายุเฉลี่ย 41.25 ป สามารถ
ประกอบอาชีพได รายไดของครอบครัว 5,000 บาทตอ
เดือน และมีสิทธิ์ในการรักษาที่ครอบคลุมคาใชจายใน
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี นอกจากนี้สวนใหญ
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครพนมรอยละ 96.7 ทําใหมี
ความสะดวกในการเขารับบริการ แตแตกตางจากการ
ศึกษาของพัชรา ตันธีรพัฒน16 ที่พบวา รายไดมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยเอดส
ระยะเวลาที่รับยาตานไวรัสเอชไอวี ไมมีความ
สัมพันธกบั พฤติกรรมสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ
ลัดดา พลพุทธา17 อุดมรัตน นิยมนา18 อธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางขณะมาตรวจตามนัดจะไดรับคําแนะนําทุกคน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ ทําใหเกิดการ
เรี ย นรู ปรั บ ตั ว และมี ป ระสบการณ ใ นการดู แ ลตนเอง
กลุมตัวอยางรับยาตานไวรัสเฉลี่ย นาน 5.66 ป ระยะเวลา
ดังกลาวยาวนานพอที่ผูปวยจะคงไวซึ่งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้นอยาง
ตอเนือ่ งจนเปนแบบแผนในการดําเนินชีวติ 15,17,18 แตกตาง
จากการศึกษาของพุทธวรรณ ศิวเวทพิกลุ 31 ทีพ่ บวา ผูต ดิ
เชื้อเอชไอวีที่รับยาตานไวรัสในระยะเวลาที่แตกตางกัน
คือ ในระยะ 25-36 เดือน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดีกวาผูที่ไดรับยาตานไวรัสในระยะ 13-24 เดือน
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ขอเสนอแนะ

1. ควรติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้ง 6 ดานอยางตอเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนหรือคงไวซึ่ง
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของผูปวยเปน
ระยะๆ
2. ควรพั ฒ นาโปรแกรมหรื อ รู ป แบบการ
สร า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพทั้ ง 6 ด า นโดยเฉพาะ
ดานที่มีระดับคะแนนตํ่ากวาดานอื่น ไดแก ดานการมี
สัมพันธภาพระหวางบุคคลและดานการมีกิจกรรมและ
การออกกําลังกายโดยเนนการมีสวนรวมใหสามารถ
สอดแทรกและปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
3. ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว า เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา รายได เ ฉลี่ ย ของ
ครอบครัว ระยะเวลาที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาปจจัยอื่นเพิ่มเติมตามแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร ตัวแปรทีค่ วรศึกษาเพิม่ เติม ไดแก การรับรู
สมรรถนะของตนเอง การรับรูป ระโยชน การรับรูอ ปุ สรรค
และการสนับสนุนทางสังคมวามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
หรือไม
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิผลของรูปแบบที่ชวยสงเสริมเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผูป ว ยทีไ่ ดรบั ยาตานไวรัสเอชไอวี ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 6 ดาน
5. ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่ชวย
สงเสริมผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีที่มีพฤติกรรม
สุขภาพอยูระดับดีและมี Medication adherence 100%
เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก มาใช ใ นการวางแผนใน
การดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่มี Medication
adherence ตํ่ากวา 95% ตอไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลนครพนม
และเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของทุกทาน ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป ว ย
เอดสทุกคน และคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนมที่อนุมัติทุนสนับสนุนการทําวิจัย
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Abstract

The purposes of descriptive study were to study 1) health behavior of HIV/AIDS patients who had
received HIV antiretroviral therapy, and 2) the relationship between personal factors and health behavior. The
research framework was based on Pender’s Health Promotion Model. The sample group consisted of HIV and
AIDS patients (n = 120) who had received antiretroviral therapy for at least six months. The research instrument
used was the HIV/AIDS patients’ health behavior questionnaire which the Cronbach’s alpha coefficient testing
for reliability was 0.86. Descriptive statistics were used for data analysis. To examine the relationships between
selected factors and health behavior of HIV/AIDS patients, the Point biserial correlation and Pearson’ s product
moment correlation were applied.
The result of study: 1) Overall health behavior level was good ( =3.19, SD=0.26) 2) Factor each
aspect, it was found that the level of health behavior was good for all six aspects: health responsibility ( = 3.49,
SD = 0.26), spiritual growth ( = 3.39, SD = 0.40), nutrition ( = 3.24, SD = 0.42), stress management
( = 3.22, SD = 0.62), interpersonal relations ( = 2.90, SD = 0.44), and exercise ( = 2.90, SD = 0.44), and
3) with regard to the relationships between health behavior of HIV/AIDS patients who had received antiretroviral
therapy and gender, age, marital status, education level, family income and length of receiving antiretroviral
therapy were no significant correlation (r = 0.09; p = 0.33, r = 0.05, p = 0.95; r = 0.03, p = 0.75; r = -0.02,
p=0.83; r = 0.37, p = 0.69 and r = 0.06, p = 0.49 respectively)
Keywords: health behaviors, HIV/AIDS, antiretroviral therapy, Thai-Laos border region
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