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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงบรรยายคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูความตองการการดูแลตนเอง พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดีและความสัมพ ันธระหวางการรับรูความตองการการดูแลตนเองและ
พฤตกิรรมการดแูลตนเองผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่สีขุภาพด ีโดยใชทฤษฎกีารดูแลตนเองของโอเร็มเปนกรอบแนวคดิใน
การวิจัย กลุมตัวอยางคือ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการรักษา ณ นภาคลินิก โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี จํานวน 114 
ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยใชสถิติ
พรรณนาและสถิติอางอิง สหสัมพันธแบบสเปยรแมน
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายในอัตราสวน 2.2: 1 มีอายุระหวาง 
35-44 ป มีระยะเวลาท่ีไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีอยูระหวาง 9-12 ป และพบวากลุมตัวอยางมีการรับรู
ความตองการการดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับดี (M=38.5, SD=.68) เมื่อจําแนกรายดานพบวา การรับรูความ
ตองการการดูแลตนเองเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การรับรูความตองการการดูแลตนเองตามบทบาท หนาที่ของ
ตนเอง และการรับรูความตองการการดูแลตนเองที่จําเปนเมื่อเปนผูติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับดีเชนกัน (M=16.9, 
SD=.38 M=7.0, SD=.18 M=14.6, SD=.48 ตามลําดับ) และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับปฏิบัติ
เปนประจํา (M=110.9, SD=2.52) เมื่อจําแนกรายดานพบวา ดานพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
ดานพฤตกิรรมการดแูลตนเองตามบทบาทหนาทีข่องตนเอง และดานพฤติกรรมการดูแลตนเองทีจ่าํเปนเม่ือเปนผูตดิ
เช้ือเอชไอวีอยูในระดับปฏิบัติเปนประจําเชนกัน (M=49.5, SD=1.05 M=20.3, SD=1.08 M=41.2, SD=1.94 ตาม
ลาํดบั) จากการวเิคราะหสหสมัพนัธแบบสเปยรแมน พบวา การรบัรูความตองการการดแูลตนเองของกลุมตวัอยาง
ในการวิจัยครั้งน้ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

คําสําคัญ : การรับรูความตองการการดูแลตนเอง  พฤติกรรมการดูแลตนเอง  ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 องคการเอดสโลกแหงสหประชาชาติ มีการ
คาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 32.2 ลานคน มี
ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมทั้งสิ้น 2.5 ลานคน สําหรับ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีผูเสียชีวิตจากเอดส
ประมาณ 300,000 ราย และพบวาการแพรระบาดใน

ประเทศไทย ประมาณรอยละ 85 ของผูปวยโรคเอดส
เกิดขึ้นในประชาชนวัยแรงงาน อายุระหวาง 15-45 ป 
ซึง่เปนทรพัยากรหลกัในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ1 
 ปจจุบันการติดเช้ือเอชไอวียังไมสามารถรักษา
ใหหายขาด แตการรักษาดวยยาตานไวรัสสูตรที่มี
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โรคเอดส (zero death)6 พบวา การตีตราและการ
แบงแยกมกัสรางปญหาใหผูตดิเชือ้เปนอยางมากในการ
 รกัษาทีย่าวนานประกอบกบัอาการขางเคยีงของ
ยา จะสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ
และทําใหมีการเสียชีวิตจากโรคเอดสเพิ่มขึ้น5 ดังนั้น
การสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองควบคูไปกับการ
รักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีจึงมีความสําคัญตอการ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดส จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการ
รับรูการดูแลตนเองในผูที่มีการติดเชื้อที่มีสุขภาพดี
ไมติดเช้ือฉวยโอกาสในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
ยงัไมพบการศกึษา การศกึษาสวนใหญมุงศกึษาเกีย่วกบั
พฤติกรรมการรับประทานยา ประสิทธิภาพการรับ
ประทานยา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อที่
มีตอระบบการบริการ ผูวิจัยในฐานะพยาบาลซึ่งเปน
บุคคลากรหนึ่งในทีมสุขภาพ จึงมีความสนใจศึกษา
ตวัแปรสาํคญัทีจ่ะทาํใหผูตดิเชือ้เอชไอวมีสีขุภาพดแีละ
ไมติดเชื้อฉวยโอกาสระยะเวลา 5 ปที่ผานมา เปนชวง
ระยะเวลาท่ียาวนานพอจะเกิดการเรียนรู รบัรูพฤติกรรม
การดแูลตนเองทีเ่หมาะสมสงผลใหมสีขุภาพดยีาวนาน 
ไมติดเช้ือฉวยโอกาสในระยะเวลา 5 ปขึ้นไป11 โดย
ศึกษาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ เขารับบริการนภาคลินิก
โรงพยาบาลศูนยอดุรธานี ซึง่โรงพยาบาลศูนยอดุรธานี 
เปนโรงพยาบาลตติยภูมิใหบริการผูติดเช้ือเอชไอวีใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เฉลี่ยประมาณ 2000 ราย/ป โดย
มีหนวยงาน นภาคลินิก ดูแลผูติดเช้ือเอชไอวีเฉพาะ 
มีผูรับบริการท่ีมีระยะดําเนินอาการติดเช้ือเอชไอวีที่
หลากหลาย ทั้งนี้ยังพบวาจังหวัดอุดรธานีเปน 1 ใน 4 
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ทีม่แีนวโนม
ของอัตราความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีเพิ่มสูง12 
โดยขอมูลที่ไดอาจนําไปสูการวางแผนเชิงลึกสําหรับ
บุคลากรทีมสุขภาพในการดูแลผูติดเช้ือไวรัสเอชไอวีที่
มคีวามตองการการดแูลตนเองทีแ่ตกตางกนั ซึง่จะชวย
สงเสริมผูตดิเชือ้เอชไอวีทีม่พีฤติกรรมการดูแลตนเองดี
คงไวซึ่งภาวะสุขภาพดีใหยาวนานขึ้น และพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลตนเองใหเหมาะสมในผูติดเช้ือ
เอชไอวีที่มีความพรองในการดูแลตนเอง เพื่อสนอง
นโยบายการเขาใกลเปาหมายที่เปนศูนยตอไป

ประสิทธภิาพสงู (Highly Active Antiretroviral Therapy: 
HAART) หมายถึง การใชยาตานไวรัสอยางนอย 3 ตัว
ในการรักษา สามารถยับยั้งกระบวนการเพ่ิมเชื้อไวรัส
เอชไอวี ไมใหทําลายภูมิคุมกันของรางกาย สงผลให
ภูมิตานทานโรคของผูติดเช้ือเอชไอวีดีขึ้น ชะลอการ
ดาํเนินของโรค ลดอตัราการติดเช้ือฉวยโอกาส ลดอตัรา
การเจ็บปวยและลดอตัราการตายไดอยางชัดเจน ทาํให
ผูตดิเชือ้เอชไอวมีคีณุภาพชวีติและอายยุนืยาวมากขึน้2,3

แตอยางไรก็ตามผูติดเชื้อตองมีความสม่ําเสมอในการ
รับประทานยาตานไวรัสเอชไอวีตอเน่ืองสมํ่าเสมอและ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหผูติด
เชือ้เอชไอวมีสีขุภาพด ีไมตดิเชือ้ฉวยโอกาสไดงายและ
มอีายยุนืยาวมากขึน้4 การปฏบิตัพิฤตกิรรมดแูลตนเอง
ทีเ่หมาะสม ประกอบดวย การปฏิบตัติามแผนการรักษา
อยางเครงครัด การรับประทานยาตานไวรัสสมํ่าเสมอ 
การสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น การออกกําลัง
กายสมํ่าเสมอ พักผอนอยางเพียงพอ การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา การเผชิญ
ความเครียดอยางเหมาะสม การมีจุดมุงหมายในการ
ดําเนินชีวิตและการเห็นคุณคาในตนเองจะทําใหผูติด
เชื้อเอชไอวี มีระดับภูมิคุมกันดีกวาผูที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ไมเหมาะสม5,6,7 ซึ่งการกระทําพฤติกรรม
การดูแลตนเอง บุคคลตองมีการรับรูถึงความตองการ
ในการดแูลตนเอง โดยการรบัรูความตองการในการดแูล
ตนเอง เกิดขึ้นดวยกระบวนการ รับรู คิด ตัดสินใจ ที่จะ
รกัษาไวซึง่ชวีติ สขุภาพและสวัสดภิาพของตนเอง8 โดย
เฉพาะผูตดิเชือ้เอชไอวทีีต่องดํารงชวีติอยูกบัการตดิเชือ้ 
และการรักษาที่ยาวนานได จึงตองมีการเรียนรู รับรูถึง
การดูแลตนเองท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมการดูแล
ตนเองท่ีเหมาะสม ซึ่งจะสอดคลองกับการมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองท่ีเหมาะสมจะทําใหมสีขุภาพดี ไมตดิเช้ือ
ฉวยโอกาสและมอีายยืุนยาวมากขึน้4,7,9 ทัง้นีป้จจบุนัยงั
มกีารรณรงคปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและสงเสริมใหผู
ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรง โดยนโยบายการเขา
ใกลเปาหมายที่เปนศูนย (getting to zero) ไดแก การ
ทําใหไมมีผูติดเชื้อรายใหม (zero new infection) การ
ทําใหการตีตราและการแบงแยกหมดไป (zero stigma 
and discrimination) และการไมมีผูเสียชีวิตจาก
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ดังนี้ ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเปนผูติดเชื้อเอชไอวี
ไดรับยาตานไวรัส และไมเคยไดรับการวินิจฉัยวามีการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีอายุ
ตัง้แต 18 ปขึน้ไป และสามารถอาน เขยีนรวมท้ังส่ือสาร
ไดเขาใจ
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม 
4 ชุดเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับมาจากการศึกษา
คนควาและทบทวนวรรณกรรม9,14,15  ตามกรอบแนวคดิ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ประกอบดวย ชุดที่ 1 
แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ชุดท่ี 2 ขอมูลดาน
สุขภาพ ชุดที่3แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความ
ตองการการดูแลตนเอง ครอบคลุมทั้ง 3 ดานของการ
ดูแลตนเอง จํานวน 39 ขอ ดังตอไปนี้ 1) ดานการรับ
รูความตองการการดูแลตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจํา
วัน จํานวน 17 ขอ 2) ดานการรับรูความตองการการ
ดูแลตนเองตามบทบาทหนาที่ของตนเอง จํานวน 7 ขอ 
3) ดานการรับรูความตองการการดูแลตนเองท่ีจําเปน
เมื่อติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 15 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 
2 ตัวเลือก (dichotomous scale) เกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ รู เทากับ 1 คะแนน ไมรู เทากับ 0 คะแนน การ
แปลผล แบงเปน 3 ระดบั16 จากรอยละของคาเฉล่ีย ดงันี ้
คาเฉล่ีย รอยละ 66.8-100 หมายถึง การรับรูความ
ตองการการดูแลตนเองอยูในระดับดี คาเฉล่ีย รอยละ 
33.4-66.7 หมายถึง การรับรูความตองการการดูแล
ตนเองอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย รอยละ 0-33.3 
หมายถึง การรับรูความตองการการดูแลตนเองอยูใน
ระดับไมด ีชดุที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ดแูลตนเอง จาํนวน 39 ขอ ดงัตอไปนี ้ 1) ดานพฤติกรรม
การดแูลตนเองเกีย่วกบักิจวตัรประจาํวัน จาํนวน 17 ขอ
2) ดานพฤติกรรมการดูแลตนเองตามบทบาท หนาท่ี
ของตนเอง จํานวน 7 ขอ 3) ดานพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่จําเปนเมื่อติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 15 ขอ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 4 ระดับมีเกณฑ
การใหคะแนน17 ดังนี้ ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง มี
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเร่ืองนั้นๆ เปน
ประจําสมํ่าเสมอทุกครั้งเทากับ 3 คะแนนปฏิบัติบอย
ครั้ง หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรม

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการรับรูความตองการการดูแล
ตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
ความตองการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี 

สมมติฐานการวิจัย
 การรับรูความตองการการดูแลตนเองมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่มีสุขภาพดี

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชกรอบแนวคิดจากทฤษฎีการ
ดูแลตนเอง (theory of self- care) ของโอเร็ม ซึ่งโอเร็ม
ใหความหมายของการดูแลตนเองวาเปนการปฏิบัติใน
กิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเองเพ่ือที่จะ
รักษาไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตน การ
ดแูลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเปาหมาย กระทํา
ตามการรับรูและการใหความหมายของการกระทํานั้น
ตอตนเอง13 ผูติดเช้ือเอชไอวีจะตองรับรูความตองการ
การดูแลตนเองจึงจะปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรม
เพ่ือสนองตอความตองการการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม 
เพื่อปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งจะนําไปสูการมี
สุขภาพดีและลดอัตราการตายจากโรคเอดส7,9 

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิ จั ยครั้ ง น้ี เปนการ วิจั ย เ ชิ งบรรยาย
(descriptive study)
 กลุมตวัอยาง ไดแก ผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่สีขุภาพ
ดี เขารับการักษา ณ นภาคลินิก โรงพยาบาลศูนย
อุดรธานี จํานวน 114 ราย เก็บขอมูลระหวาง เดือน
พฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557 คัดเลือกกลุม
ตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตาม
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง (inclusion criteria) 
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ในเร่ืองน้ันๆ เปนสวนมากหรือเกือบทุกคร้ังเทากับ 2 
คะแนน ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง มีพฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นๆ นอยครั้งหรือเกือบไม
ปฏิบัติเลยเทากับ 1 คะแนน ไมปฏิบัติเลย หมายถึง 
ไมมพีฤติกรรมหรือไมมกีารปฏิบตักิจิกรรมในเร่ืองน้ันๆ 
เทากับ 0 คะแนน 
 การแปลระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง แบง
เปน 4 ระดับ17 จากคาเฉล่ียดังนี้ คาเฉล่ีย 2.26 - 3 
หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปฏิบัติ
เปนประจํา คาเฉล่ีย 1.51-2.25 หมายถึง พฤติกรรม
การดูแลตนเองอยูในระดับปฏิบัติบอยคร้ัง คาเฉล่ีย 
.76-1.50 หมายถึง พฤตกิรรมการดูแลตนเองอยูในระดับ
ปฏิบัตินานๆคร้ัง คาเฉล่ีย 0-.75 หมายถึง พฤติกรรม
การดูแลตนเองอยูในระดับไมปฏิบัติเลย เครื่องมือผาน
การตรวจสอบคุณภาพ ดานความตรงของเนื้อหา โดย
ผูทรงคุณวฒุ ิ3 ทาน ประกอบดวย ผูเชีย่วชาญดานการ
ดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญ
ดานทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 1 ทาน ไดคา
ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity index) เทากับ 
.95 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม
นําไปทดลองใชกับผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณสมบัติคลาย
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย คํานวณหาคาความ
เที่ยง (reliability) โดยใชสูตรของคูเดอร- ริชารดสัน 
(Kuder Richardson : KR) ไดคาความเท่ียงเทากับ 
.87 สวนแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูตดิเช้ือเอชไอวีทีม่สีขุภาพดี พจิารณาตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนือ้หาของเครือ่งมือ (content validity index) ได
ความตรงเชงิเนือ้หาเทากบั .95 คาํนวณหาคาความเทีย่ง
( re l iab i l i ty)  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ
ครอนบาค (cronbach,s alpha coeffi cient) ไดคาความ
เที่ยงเทากับ .85
 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง การวิจัย
คร้ังน้ี ไดผานการพิจารณาดานจริยธรรมจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล โรงพยาบาล
ศูนยอุดรธานี และผูวิจัยอธิบายถึงการพิทักษสิทธิของ
กลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัยครั้งน้ีอยางละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย การนําเสนอ

ผลการวิจัยโดยนําเสนอในภาพรวม การเก็บขอมูล
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางแบบมิดชิดและทําลาย
แบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย กลุมตัวอยางมีสิทธิ
ปฏิเสธและถอนตัวจากการวิจัยแมไดตอบรับเขารวม
การวิจัยไปแลว การตอบแบบสอบถามจะไมมีผลตอ
การรักษา เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัย 
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางลงนามในแบบฟอรมการพิทักษ
สิทธิกอนตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนตางๆในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดดําเนินการในสถานท่ีที่จัดเตรียมไว
และเปนสวนตัว
 การเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่ประจํานภา
คลินิกสํารวจขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการและ
ขออนุญาตเปดเผยขอมูลการวินจิฉยัโรคของผูรบับริการ
แกผูวิจัย เมื่อผูรับบริการยินยอมจึงแนะนําผูรับบริการ
กับผูวิจัย เพื่อเขาสูขั้นเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
 การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดวย ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาพิสัยที่เปนไปได (possible scores) 
คาพิสัยที่ไดจากขอมูลแบบสอบถาม (actual scores) 
สถิติอางอิง คือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน 
(Spearman,s rank correlation coeffi cient)

ผลการวิจัย
  ขอมูลสวนบุคคล จากการศึกษาวิจัยกลุม
ตัวอยาง จํานวน 114 คน เกี่ยวกับ การรับรูความ
ตองการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดีพบวา สวนใหญ 
รอยละ 68.4 เปนเพศหญิง มอีายุเฉล่ีย 41.3 ป สวนใหญ
กลุมตัวอยางรอยละ 57 มอีายรุะหวาง 35-44 ป รอยละ 59.6 
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 80.7 มีภูมิลําเนาในจังหวัด
อุดรธานี รอยละ 47.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รอยละ 52.6 ประกอบอาชีพรับจางและ รอยละ 48.2 
มีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-
30,000 บาท
 ขอมูลสุขภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
43.9 มีระยะเวลาท่ีไดรับการวินิจฉัยวาติดเช้ือเอชไอวี 
อยูระหวาง 9-12 ป รอยละ 92.1 มีสาเหตุการติดเชื้อ
เอชไอวจีากการ มเีพศสมัพนัธตางเพศกนั รอยละ 45.6 
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มีระดับเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ มากกวา 500-1000 เซลล/
ลูกบาศกมิลลิลิตร รอยละ 54.4 มีระยะเวลาท่ีไดรับยา
ตานไวรัสเอชไอวีอยูระหวาง 5-9 ป 
 ขอมลูการรับรูความตองการการดูแลตนเอง
ของผูติดเช้ือเอชไอวีที่มีสุขภาพดี จากการวิเคราะห
ทางสถิติ การรับรูความตองการการดูแลตนเองของ
กลุมตวัอยางโดยภาพรวมพบวา การรับรูความตองการ
การดูแลตนเองอยูในระดับดี (M =38.5, SD =.68) เมื่อ
จําแนกรายดานพบวา การรับรูความตองการการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การรับรูความตองการ
การดูแลตนเองตามบทบาท หนาที่ ของตนเอง และ
การรับรูความตองการการดูแลตนเองท่ีจําเปนเม่ือเปน
ผูตดิเชือ้เอชไอวอียูในระดบัด ี(M =16.9, SD = .38  M =7, 
SD =.18  M =14.6, SD =.48 ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)

ขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูตดิเชือ้เอชไอวีทีม่สีขุภาพดี จากการวเิคราะหทางสถติิ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางโดยภาพ
รวม พบวาพฤตกิรรมการดแูลตนเองอยูในระดับปฏบิตัิ
เปนประจํา (M =110.9, SD = 2.52) เมื่อจําแนกราย
ดาน พบวา ดานพฤติกรรมการดูแลตนเองเก่ียวกับชวีติ
ประจําวัน ดานพฤติกรรมการดูแลตนเองตามบทบาท 
หนาทีข่องตนเองอยูในระดบัปฏบิตัเิปนประจาํและดาน
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จําเปนเม่ือเปนผูติดเชื้อ
เอชไอว ีอยูในระดบัปฏบิตัเิปนประจาํ (M =49.5, SD =1.05 
M =20.3, SD =1.08 M =41.2, SD =1.94 ตามลําดับ)
 อยางไรก็ตามพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก การออกกําลังกาย เชน เดิน 
วิ่งหรือเลนกีฬา ครั้งละ 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง (M 
=1.9, SD =.72) 
 การทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวและสังคมเชน การพูดคุย สังสรรคและรวม
รับประทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อน (M= 2.6, 
SD =.51) และการเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู
กับเครือขายผูติดเชื้อ (M=.7, SD =.74) ซึ่งถือวากลุม
ตัวอยางไมไดปฏิบัติเลย (ตารางที่ 2)
 ขอมูลความสัมพันธการรับรูความตองการ
การดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี พบวา การรับรูความ

ตองการการดูแลตนเองโดยรวม กับพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่สีขุภาพดไีมมคีวาม
สัมพันธกัน (ตารางที่ 3)

การอภิปรายผล 
 จากการศกึษาขอมลูสวนบคุคล ของกลุมตวัอยาง 
จํานวน 114 คน มีลักษณะกลุมตัวอยางดังนี้ สวนใหญ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีอัตราสวน 2.2 
: 1 ซึ่งไมสอดคลองกับการรายงานระบาดวิทยาของ
ประเทศไทยพบวา อัตราสวนการติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดส เพศชายมีสัดสวนมากกวาเพศหญิง คือ
อตัราสวน 1.5 : 1 แตสอดคลองกับรายงานของโครงการ
โรคเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) พบวากลุม
วัยรุนหญิงจะมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 0.5 สูง
กวาวยัรุนชายท่ีมอีตัราการติดเช้ือเอชไอวี รอยละ 0.318 

และสอดคลองกบัการศกึษาพบวา ผูตดิเชือ้เอชไอวแีละ
ผูปวยเอดส มีสัดสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย9,15 

และพบวา สัดสวนเพศหญิงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
ใกลเคียงกับเพศชาย เนื่องจากการใชสารเสพติดและ
การบริการทางเพศของเพศหญิงมากข้ึน1 นอกจากน้ี
เพศยังเปนปจจัยทีบ่งบอกถึงความแตกตางดานรางกาย 
เชนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ที่อาจมีผลตอ
ความตองการการดูแลตนเอง19และสงผลตอสุขภาพ 
โดยการศึกษาวิจยัคร้ังนีศ้กึษาในกลุมผูตดิเชือ้เอชไอวีที่
มสีขุภาพดีจงึพบวาเพศหญิงมจีาํนวนมากกวาเพศชาย
และพบการศึกษาวา ผูติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงมีความ
ระมดัระวงัสขุภาพมากกวาเพศชาย จงึทาํใหมสีขุภาพด ี
มีชีวิตอยูไดยาวนานกวาเพศชาย20

 ขอมูลสุขภาพพบวา ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง
ไดรับการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีอยูระหวาง 9-12 ป 
มีระยะเวลาสูงสุดถึง 23 ป จํานวนมากกวาคร่ึงของ
กลุมตัวอยาง มีระยะเวลาการรักษาดวยยาตานไวรัส
อยูระหวาง 5-9  ป สูงสุด 20 ป และ รอยละ 45.6 มี
ระดับเม็ดเลือดขาวซีดีสี่มากกวา 500 – 1000 เซลล/
ลูกบาศกมิลลิลิตร กลุมตัวอยางสวนใหญมีปริมาณเชื้อ
เอชไอวีนอยกวาหรือเทากับ 40 กอบป/มิลลิลิตร ซึ่ง
การรับประทานยาตานไวรัสเอชไอวีในการรักษาอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ สามารถยับยั้งกระบวนการเพิ่มเชื้อ
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ไวรัสเอชไอวี ไมใหทําลายภูมิคุมกันของรางกาย สงผล
ใหภูมิตานทานโรคของผูติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น ชะลอการ
ดาํเนินของโรค ลดอตัราการติดเช้ือฉวยโอกาส ลดอตัรา
การเจ็บปวยและลดอตัราการตายไดอยางชัดเจน ทาํให
ผูติดเชื้อเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตและอายุยืนยาวมากขึ้น
เชนกัน3 โดยพบวา เม่ือผูติดเช้ือรับประทานยาตาน
ไวรัสมากกวา 6 เดือน ทําใหผูติดเชื้อมีการปรับเปล่ียน
การรับประทานยาใหเขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน
และระยะเวลาการติดเช้ือเอชไอวีที่ยาวนาน ก็ยิ่งทําให
ผูติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมการดูแลตนเองมากข้ึน9 

 การรับรูความตองการการดูแลตนเองของ
ผูติดเช้ือเอชไอวีที่มีสุขภาพด ี จากการศึกษาการรับ
รูความตองการการดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง พบ
วา มีการรับรูความตองการการดูแลตนเองโดยรวมอยู
ในระดับดี และเม่ือพิจารณาจากขอมูลสวนบุคคลและ
ขอมูลสุขภาพพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลา
การติดเชื้อและรับยาตานไวรัสเอชไอวีที่ยาวนานโดยมี
คาเฉลีย่เทากบั 10.4 ปและ 9.9 ปตามลาํดบั ซึง่จากการ
ศึกษาการรับรูสุขภาพและการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ
เอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ดํารงชีวิตอยูไดมากกวา 7 ป 
พบวา การท่ีผูติดเช้ือยอมรับการติดเช้ือเอชไอวีและ
เริม่รบัรูการดแูลตนเองจะทาํใหสามารถดแูลตนเอง สงผล
ใหชีวิตยืนยาวได 10 ระยะเวลาการติดเช้ือเอชไอวีและ
การไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเปนเวลานาน
จะทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีเกิดการเรียนรู เ ก่ียวกับ
การรักษาและการดูแลตนเองท่ีถกูตอง15,21 การดแูลตนเอง
ที่ดีเปนวิธีการท่ีจะชวยยืดเวลาในการปรากฏอาการ22 
อยูในระยะไมปรากฏอาการ (asymptomatic HIV 
infection)23 เชนเดยีวกบัคาํกลาวของโอเรม็ทีว่า แมการ
ดูแลตนเองจะกระทําอยางจงใจและมีเปาหมายเฉพาะ
แตจะกลายเปนสขุนสิยัตดิตวัคงอยูถาไดกระทาํการดแูล
ตนเองเปนระยะเวลาหนึง่24 เชน กลุมตวัอยางทีม่ปีระวตัิ
ประสบการณการดแูลสามีทีเ่สยีชวีติจากการติดเชือ้ฉวย
โอกาส ทาํใหมกีารรบัรูวาการดแูลตนเองทีไ่มเหมาะสม
นาํไปสูภาวะสุขภาพท่ีไมแขง็แรง เจบ็ปวย เสยีชีวติได จงึ
เปนเหตุผลใหมกีารดูแลตนเองดี การรับรูถงึความตองการ
การดแูลตนเองทีเ่พิม่ขึน้ รบัรูถงึภาวะสขุภาพของตนเอง
วาดขีึน้ รบัรูวาการรับประทานยาตานไวรัสสม่ําเสมอจะ

ชวยเพ่ิมภมูคิุมกนัใหรางกาย19,25 และแสวงหาความรูใน
การดูแลตนเองมากข้ึนเพือ่คงไวซึง่ภาวะติดเชือ้เอชไอวี
มีสุขภาพดี ไมติดเช้ือฉวยโอกาส ลดการแสดงอาการ
ของโรคเอดส 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเช้ือ
เอชไอวีทีม่สีขุภาพดี จากการศึกษากลุมตวัอยาง พบวา 
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูตดิเช้ือเอชไอวี
ทีม่สีขุภาพดอียูในระดบัปฏบิตัเิปนประจาํ เม่ือพจิารณา
รายดานพบวา การออกกําลังกายเชน เดิน วิ่งหรือเลน
กีฬาครั้งละ30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง มีการปฏิบัตินอย
ที่สุด และจากขอมูล  สวนบุคคลของกลุมตัวอยางมี
อาชีพรับจาง ไมมีเวลาที่จะไปออกกําลังกาย สอดคลอง
กบัการศกึษา กลุมผูตดิเชือ้เอชไอวสีวนใหญทีป่ระกอบ
อาชีพรับจาง มักจะอางวาไมมีเวลาออกกําลังกายและ
คดิวางานประจําเปนการออกกําลงักายอยูแลว บางราย
ก็ไมทราบวาการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมตองปฏิบัติ
แบบใดจึงไมมีการออกกําลังกาย แมจะรับรูวาการออก
กําลังกายเปนประจํา ทําใหรางกายแข็งแรง ทั้งชวย
ผอนคลายความเครียด และชวยการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันดีขึ้น26 และพบวา การทํากิจกรรมทางสังคม
รวมกับสมาชิกในครอบครัวและสังคมเชน การพูดคุย 
สังสรรคและรวมรับประทานอาหารกับครอบครัวและ
เพื่อนมีการปฏิบัตินอยที่สุด ไมมีเวลาสังสรรคหรือมี
กจิกรรมกบัครอบครวัมากนกั นอกจากนีย้งัพบวา กลุม
ตัวอยางไมไดเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูกับ
เครือขายผูติดเชื้อแมสถานบริการจะมีการจัดบริการ
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวและมีกิจกรรมกลุม
เพื่อนดูแลใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณ
แกผูติดเชื้อ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาพบวา 
กลุมผูติดเชื้อเอชไอวีจะไมเปดตัวกับคนจํานวนมาก 
เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการรับรูของสังคมเร่ือง
โรคเอดสและภาพลักษณของตนเองจึงมีการหลีกเล่ียง
การเขากลุม บางรายจะเปดเผยเฉพาะกับคูสมรสและ
เพื่อนที่ติดเชื้อเหมือนกันหรือไววางใจ16,27 
 ความสัมพันธของการรับรูความตองการ
การดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี  พบวา การรับรู
ความตองการการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางไมมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งอาจเกิด
จากกลุมตัวอยางใหขอมูลการรับรูความตองการดูแล
ตนเองอยูในระดบัดเีหมอืนกัน และการปฏบิตัพิฤตกิรรม
การดูแลตนเองอยูในระดับปฏิบัติเปนประจําเหมือน
กัน จึงทําใหขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเปน
เอกพันธ (homogeneous) สงผลใหการรับรูความตองการ
การดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติด
เชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดีไมแตกตางกัน แตผลการวิจัย
ครั้งนี้ยังมีความสอดคลองกับคํากลาวของโอเร็มที่วา 
การที่บุคคลปฏิบัติการดูแลตนเองไปสักระยะหน่ึงจะ
กลายเปนสุขนิสัยติดตัวไป คงไวซึ่งสุขภาพที่ดี24 และ
พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีระยะเวลาการติดเชื้อเฉลี่ย
มากกวา 5 ป เปนระยะเวลานานพอที่ทําใหผูติดเชื้อ
เอชไอวีมีพฤติกรรมในการชวยเหลือและดูแลตนเอง
มากข้ึน11แสดงใหเห็นวาความสามารถปฏิบตัพิฤติกรรม
การดูแลตนเองท่ีเหมาะสมและยาวนาน ทําใหมีระดับ
ภูมิคุมกันดี ลดการติดเชื้อฉวยโอกาส3และอาจเปนผล
จากการท่ีกลุมตวัอยางไดรบัการดูแลรักษาและสงเสริม
การดูแลตนเองท่ีตอเนื่องสมํ่าเสมอจากสถานบริการที่
เขาถึงงาย สะดวก ครบวงจรในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one 
stop service) ชวยสงเสริมใหผูรับบริการมาใชบริการ
สมํ่าเสมอ ลดความวิตกกังวลจากการกลัวถูกเปดเผย
สถานภาพการตดิเชือ้เอชไอว ีฉะนัน้การใหความสาํคญั
กับการสงเสริม การมีพฤติกรรมท่ีดีในการดูแลตนเอง 
การรับรูถึงภาวะสุขภาพตนเอง การมีเปาหมายในการ
ดํารงชีวิตที่ชัดเจนจะชวยยืดระยะเวลาในการปรากฏ
อาการ22 สงผลใหเปนผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี

ขอเสนอแนะ
 1. ควรมีการสนับสนุนและส ง เสริมการ
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีตอเนื่อง เพราะจากผล
การวจิยัพบวา การรบัรูความตองการการดูแลตนเองทีด่ี
และพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีปฏบิตัเิปนประจาํมีสวน
ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพดี ไมติดเชื้อฉวยโอกาส
ยาวนานใน 5 ปที่ผานมาได
 2. ควรมีการศึกษาท่ีเจาะลึกถึงปจจัยอื่นๆ ที่
อาจมคีวามสมัพนัธหรอืสงผล ตอการรบัรูความตองการ
การดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี เชน ปจจัยดานชีวเคมี 
(biochemistry) ประสบการณการดูแลตนเอง ภาระใน
การดูแลตนเอง และการชวยเหลือจากครอบครัว สงัคม
ที่อาจมีผลตอการมีสุขภาพดีของผูตดิเชื้อเอชไอวี
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูความตองการการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่มีสุขภาพดี โดยรวม และ รายดาน (n = 114)

การรับรูความตองการในการดูแลตนเองของผูติดเช้ือ

เอชไอวี

Possible 

scores

Actual

scores

M SD แปลผลระดับการรับรู

(คาเฉลี่ยรอยละ)

การรับรูความตองการการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่
มีสุขภาพดีโดยรวม

จําแนกรายดาน

1. การรับรูความตองการการดูแลตนเองเก่ียวกับชีวติประจาํวัน

2. การรับรูความตองการการดูแลตนเองตามบทบาท หนาท่ี 

ของตนเอง
3. การรับรูความตองการการดูแลตนเองที่จําเปนเม่ือเปนผู

ติดเช้ือเอชไอวี

0-39

0-17

0-7

0-15

36-39

14-17

6-7

14-15

38.5

16.9

7

14.6

.68

.38

.18

.48

ดี (98.8)

ดี (99.6)

ดี (99.4)

ดี (97.4)

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่สีขุภาพด ี
โดยรวม และ รายดาน (n = 114)

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเช้ือเอชไอวีที่มี
สุขภาพดี

Possible 
scores

Actual
scores

M SD
แปลผล

ระดับพฤติกรรม

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี
โดยรวม 
จําแนกรายดาน
1.พฤติกรรมการดูแลตนเองเก่ียวกับชีวิตประจําวัน

2.พฤติกรรมการดูแลตนเองตามบทบาทหนาที่ของตนเอง

3.พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีจําเปนเม่ือเปนผูติดเชื้อเอชไอวี

0-117

0-51

0-21

0-45

101-116

46-51

15-21

35-45

110.9

49.5

20.3

41.2

2.52

1.05

1.08

1.94

ปฏิบัติเปนประจํา
(2.8)

ปฏิบัติเปนประจํา
(2.9)

ปฏิบัติเปนประจํา
(2.9)

ปฏบิัติเปนประจํา
(2.7)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวาง ตัวแปร การรับรูความตองการการตนเองโดยรวม และรายดานกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี  (n=114)

ตัวแปร พฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี

r p-value

การรับรูความตองการในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุขภาพดี โดยรวม .030 .755

จําแนกรายดาน

ดานการรับรูความตองการการดูแลตนเองเก่ียวกับ .042   .654

ดานการรับรูความตองการการดูแลตนเองตามบทบาทหนาที่ ของตนเอง .089 .348

ดานการรับรูความตองการการดูแลตนเองท่ีจําเปนเม่ือเปนผูติดเชื้อเอชไอวี .065 .493
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Perceived of Self-Care Demand and Self-Care Behavior of 
HIV Positive People with Healthy Condition*

Thasaneewan Sakulkaew M.N.S.** Poolsuk Janepamepanich Visuthipan PhD***  Orasa Panphakdee D.N.S.****

Abstract
 This descriptive study was conducted with the objective of studying perceived self-care demand and 
self-care behavior of HIV positive people with healthy condition and the correlations between perceived 
self-care demand and self-care behavior of HIV positive people with healthy condition by using Orem’s 
self-care theory as the conceptual framework for the study. The sample group was composed of 114 HIV 
positive persons treated at Napa Clinic, Udonthani Hospital selected by purposive sampling. Data was 
collected by using questionnaires and data was analyzed by using descriptive statistics and inferential 
statistics with Spearman’s rank correlation coeffi cient.
 According to the fi ndings, most of the sample group was composed of more females than males at 
a ratio of 2.2:1 aged 35-44 years who had been diagnosed with HIV for 9 to 12 years. Furthermore, the 
sample group was found to have good perceived self-care demand (M=38.5, SD=.68). When categorized 
by individual aspects, perceived self-care demand concerned with daily life, perceived self-care demand 
concerned with roles and duties and perceived self-care demand and perceived self-care demand as 
necessary for HIV positive persons were also good (M=16.9, SD=.38 M=7.0, SD=.18 M=14.6, SD=.48, 
respectively).Overall, self-care behavior was performed regularly (M=110.9,SD=2.52). When characterized 
by individual aspects, self-care behavior concerned with daily life, self-care behavior concerned with roles 
and duties and self-care behavior as necessary for HIV positive persons were also regularly performed 
(M=49.5, SD=1.05M=20.3, SD=1.08 M=41.2,SD=1.94, respectively). According to the analysis with 
Spearman’s rank correlation coeffi cient, the perceived self-care demand of the sample group in the present 
study was not correlated with self-care behavior.

Keywords: perceived self-care demand, self-care behavior, HIV positive people with healthy condition
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