1

การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ และความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ จำานวน 538 คน ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
และโรงพยาบาล ปัตตานี โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามแต่บังเอิญพบ ขณะเข้ารับบริการเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556 ใช้
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามการดูแลตนเอง ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.77 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออยู่ในระดับสูง ร้อยละ 55.0 โดยด้าน
การฟื้นฟูสภาพจิตใจ การไม่ใช้สารเสพติด และการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 87.7, 87.5 และ 85.5
ตามลำาดับ ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี ร้อยละ 83.3 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.0 ที่มีเพศสัมพันธ์ ปฏิบัติตัวด้านการมี
เพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำา ร้อยละ 42.5 และพบว่า อายุ สถานภาพสมรสและการมีรายได้ในแต่ละเดือน มีความ
สัมพันธ์กบั การดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ผลการศึกษานีส้ ามารถเป็นข้อมูลพืน้ ฐานใน
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อไป
คำาสำาคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดูแลสุขภาพตนเอง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

Abstract
This study aimed to study self care of HIV infected and prevention of HIV transmission and the
relation with those two of demographic data. The samples were 538 HIV infected or AIDS patients who
received treatment at Yala Regional Hospital, Narathiwatrajanakarin Hospital and Pattani Hospital. The
samples were randomly chosen by accidental sampling method while were served in those mentioned
hospitals during October 2012 – January 2013. The data collection was a record form which yielded a
value of 0.77, and the data were analysed using frequency, percentage, mean, standard deviation and
Chi-square.
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The results showed that self care of HIV infected and prevention of HIV transmission were 55 percent
at high level through emotional support, discontinue engaging with drug, and health promotion that were all at
very good level of 87.7, 87.5, and 85.5 % respectively. The level of hygienic care was good level at 83.3 % and
there were 55.0 % of the samples who had sexual intercourse, from that, only 42.5 % who had safe sex which
was at low level. In addition to the finding, it was found that age, status, and monthly was significantly related
with self care to prevent from HIV transmission. The result of this study can be used as an evidenced base to
health promotion for transmission prevention in HIV-infected and AIDS patients.
Keywords : HIV clients, AIDS Patients, three southern border provinces of Thailand, Health self care,
Transmission prevention
บทนำา

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และที่น่า
ตกใจ คือการติดเชื้อของกลุ่มคนดังกล่าวจำานวนไม่น้อยมาจากการสมรส เพราะไม่ทราบว่าคู่สมรสของตนติดเชื้อเอชไอวี (เลขา
เกลี้ยงเกลา, 2555) อีกทั้งผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ตระหนักถึงการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใช้ชีวิตตามปกติ โดย
เฉพาะปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมโรคไม่ให้รุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำาคัญในการดูแล
ตนเอง นอกจากนี้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี มีความชุกของการเสพยาเสพติดสูง
ยิ่งส่งผลต่อการเผยแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว จากการสำารวจผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่จังหวัดยะลา
ปัตตานีและนราธิวาสของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 30 มิถุนายน 2554 พบว่า จังหวัดยะลามีผู้ติด
เชื้อ 1,633 ราย ปัตตานี 3,026 ราย และจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 3,000 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ รองลงมา
คือ การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด รวมประมาณ 6,500 ราย ในจำานวนผู้ติดเชื้อจังหวัดยะลา 1,633 ราย แยกเป็นการติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 71 ติดจากการเสพยาเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 17 ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อหลัง
จากแต่งงาน โดยตรวจพบขณะไปฝากครรภ์ (จิรโชติ สัจจกุล, 2554) และมีการรายงานจำานวนผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จากปี 2553 - 2555 (จิรภิญา สมลังกา, 2554) เพิ่มขึ้น จำานวน 2,231 คน และเสียชีวิต
952 คน สาเหตุหลักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ รองลงมา คือ การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน
ว่ากลุ่มคนในพื้นที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในการกระจายเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเองมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องเข้าใจการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงวิธีการดูแลตนเองในการดูแลสุขภาพที่ดีในทุกด้าน
หากยังมีการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะยิ่งส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเองมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นอีกด้วย
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจึงเป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อยับยั้งการติดต่อของโรค ผู้ติดเชื้อควร
มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งตามทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) เชื่อว่า บุคคลมีความสามารถในการดูแล
ตนเอง (self-care abilities) และความจำาเป็นในการดูแลตนเอง (self-care needs) ที่มีความสมดุล บุคคลนั้นจึงจะสามารถ
ดำารงภาวะสุขภาพที่ดีไว้ได้ ในช่วงที่ไม่มีความเจ็บป่วย ความจำาเป็นในการดูแลตนเองคือ การดูแลตนเองโดยทั่วไป (universal
self-care needs) ในภาวะทีม่ คี วามเจ็บป่วย ยิง่ จำาเป็นทีจ่ ะต้องดูแลตนเองให้ดยี ง่ิ ขึน้ ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยโรคเอดส์หรือผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ต้องปฏิบัติตัวในการส่งเสริมสุขภาพตนเองให้ดีกว่าคนปกติเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำา ต้องมีการดูแลตนเอง
ในทุกๆด้าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อีกทั้งจะต้องดูแลตนเองให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการนำาเชื้อโรคสู่บุคคลอื่น โดยเฉพาะ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้ยาเสพติดต่างๆ นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้ควรมีวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ตัวเองดีขึ้น
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เพื่อลดการเกิดโรค หรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกๆ วัน ซึ่งอาจทำาให้การดำาเนินของโรครุนแรงขึ้นได้ (Voss,
Dodd, Portillo, & HolZemer, 2006)
ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทีมสุขภาพหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับทราบข้อมูลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยข้อค้นพบจะสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการให้การ
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ ที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเอง
ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ และปัจจัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยมีวิธีการดำาเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้และเป็นผู้รับบริการ
ในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ ทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี จำานวน 538 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ ตามแต่บงั เอิญ (Accidental sampling)
โดยผู้รับบริการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือมาพบแพทย์ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางสำาเร็จ ซึ่งเป็นตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (ชมนาด
วรรณพรศิริ, 2555) โดยกำาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ กำาหนดประชากรจากสามโรงพยาบาลประมาณ 9,000 ราย
เปิดตารางได้กลุ่มตัวอย่าง 383 ราย แต่เนื่องจากนักวิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญเสียของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์จึง
เก็บเกินจำานวนที่กำาหนด ทำาให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด 538 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่
ทราบการติดเชื้อเอชไอวี และการมีโรคฉวยโอกาสในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม การดูแลตนเองในเรือ่ ง การส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขวิทยาส่วนบุคคล
การไม่ใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยลักษณะของข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 2
ตัวเลือก คือ
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ใช่ หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อคำาถามนั้นตรงกับพฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำา
ไม่ใช่ หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นไม่ตรงกับพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ
เกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนปฏิบัติ ถ้าการปฏิบัติถูกต้องให้ 1 คะแนน ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน
โดยแบ่งกลุ่มการให้คะแนนแบบอิงกลุ่ม โดยดูจากคะแนนเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับระดับคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบัติอยู่ในระดับต่ำา
มีค่าน้อยกว่าระดับคะแนนเฉลี่ย
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้อหา
ผูศ้ กึ ษานำาแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ าำ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ จำานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล จำานวน 1 ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามคำา
แนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำาไปหาความเชื่อมั่น และนำาไปใช้จริง
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาจะนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับบริการที่โรง
พยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 20 คน โดย 1 คนทำาแบบสอบถามสองครั้ง ห่างจากครั้งแรก 5 วัน และนำาผลที่ได้มา
คำานวณหาความคงที่ในการวัดของเครื่องมือโดยใช้วิธีการทดสอบซ้ำา (test-retest) (ชมนาด วรรณพรศิริ, 2555) ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดำาเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. เมือ่ ได้รบั การอนุมตั กิ ารทำาวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์แล้ว ผู้ศึกษาจึงทำาหนังสือผ่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำาการศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยของแต่ละ
โรงพยาบาลจนอนุมัติให้ผู้ศึกษาเข้าเก็บข้อมูลวิจัยได้ ผู้ศึกษาจึงดำาเนินการเข้าพบผู้เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าพยาบาลประจำาแผนก
ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อแนะนำาตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการศึกษา
3. ผูศ้ กึ ษาดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยมีผชู้ ว่ ยวิจยั ในการช่วยเก็บข้อมูลวิจยั โดยสุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามแต่ทบ่ี งั เอิญ
พบขณะเข้ารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก หรือตึกที่มีผู้ป่วยนอนพัก โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำาแผนกสอบถามความสมัครใจ
ของผู้รับบริการก่อน จะส่งเข้าพบผู้ช่วยวิจัยเพื่อรับทำาแบบสอบถาม โดยผู้ช่วยวิจัยแนะนำาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การพิทักษ์สิทธิ์และขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม
4. เก็บรวมรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม ผู้ช่วยวิจัย จำานวน 3 คน ซึ่งเป็นพยาบาล ที่ได้รับการปฐมนิเทศการ
ทำาวิจัยและช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนส่งผู้ศึกษา
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5. ผู้ศึกษานำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องทีละฉบับแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์เพื่อทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามการดูแลตนเอง ในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
นำามาแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมวิจัยทุกรายด้วยวาจา โดยการแนะนำาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำาวิจัย ขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบถึงสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ใน
ระหว่างการศึกษา กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับกลุ่มตัวอย่างและจะไม่มี
ผลต่อการการรักษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะใช้รหัสแทนชื่อ-สกุล และนำาข้อมูลที่ได้ไปนำาเสนอเป็นภาพรวมเฉพาะงานวิจัยนี้เท่านั้น และจะทำาลายภายหลังงานวิจัย
เสร็จสิ้นแล้ว 3 ปี การตัดสินใจจะเป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 538 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.2 เพศชาย ร้อยละ 36.8 มีอายุเฉลี่ย 35.1 ปี และมีอายุ
ระหว่าง 18-35 ปีมากที่สุด ร้อยละ 51.3 มีอายุต่ำาสุด 15 ปี อายุสูงสุด 74 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 54.1 ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 62.3 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.1 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 75.1 มีรายได้ต่อ
เดือนช่วง 5,001-7,000 บาท ร้อยละ 53.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ร้อยละ 84.4 ระยะเวลาที่
ทราบว่าติดโรคเฉลี่ย 4.1 ปี ต่ำาสุด 1 เดือนและสูงสุด 20 ปี และส่วนใหญ่ไม่มีโรคฉวยโอกาส ร้อยละ 84.4 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n= 538)
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
อายุ (ปี)

จำานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

198.0
340.0

36.8
63.2

น้อยกว่า 17
18-35
36-45
46-60
มากกว่า 60
ต่ำาสุด 15 ปี สูงสุด 74 ปี

12
276
176
70
4
= 35.1 ปี

2.2
51.3
32.7
13.0
0.7
S.D. = 0.49

6

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n= 538)
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานภาพสมรส
หม้าย
คู่
โสด
หย่า
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพปัจจุบัน
รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย
ไม่ได้ทำางาน
นักเรียน/นักศึกษา
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000บาท
3,001-5,000 บาท
5,001-7,000 บาท
7,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี
ต่ำาสุด 1 เดือน สูงสุด 20 ปี
การมีโรคฉวยโอกาสในปัจจุบัน
มี
ไม่มี

จำานวน (คน)

ร้อยละ

79.0
291.0
156.0
12.0

14.7
54.1
29.0
2.2

335.0
201.0
2.0

62.3
37.4
0.3

334.0
153.0
32.0
19.0

62.1
28.5
5.9
35.0

25.0
404.0
51.0
50.0
8.0

4.6
75.1
9.5
9.3
1.5

79.0
73.0
285.0
61.0
40.0

14.7
13.6
53.0
11.3
7.4

454.0
84.0

84.4
15.6

= 4.1 ปี
26
512

S.D. = 2.9
4.8
95.2
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2. การดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์
เมื่อพิจารณาการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การดูแลตนเองด้านการไม่ใช้สารเสพติด การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.5 85.5 และ 87.7 ตามลำาดับ และด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี คือร้อยละ 83.3
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำาสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
การดูแลตัวเองเป็นรายด้าน (n= 538)
การดูแลตัวเองด้านต่างๆ
1. การไม่ใช้สารเสพติด
2. การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
3. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ
4. สุขวิทยาส่วนบุคคล

คะแนนเต็ม
4
20
7
9

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำาสุด
4
0
20
6
7
0
9
3

3.5
17.1
6.1
7.5

S.D.
0.8
2.0
1.1
1.3

ร้อยละ
87.5
85.5
87.7
83.3

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

สำาหรับการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย 34.2 จากคะแนน
เต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ได้คะแนนต่ำาสุด 17 คะแนน คะแนนสูงสุด 40 คะแนน และพบว่ามีจำานวน 296 คน มี
คะแนนการอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมี 242 คน มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำา
โดยมีคะแนนต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 45.0 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามระดับคะแนนการดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เอชไอวี ได้แก่ การปฏิบัติตัวในด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขวิทยาส่วนบุคคล การไม่ใช้สารเสพติด
และการฟื้นฟูสภาพจิตใจ (n=538)
ระดับคะแนน
คะแนนสูง (≥ 34.2 คะแนน)
คะแนนต่ำา (< 34.2 คะแนน)
รวม
= 34.2, SD. = 3.0

จำานวน (คน)
296
242
538

ร้อยละ
55.0
45.0
100.0

ระดับ
สูง
ต่ำา

เมื่อพิจารณาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือ
สามี/ภรรยาตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีเพศสัมพันธ์ จำานวนร้อยละ 55.0 โดยแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 56.1 เพศ
หญิงร้อยละ 54.4 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ จำานวนร้อยละ 45.0 โดยแยกเป็นเพศชายร้อยละ 43.9 และเพศหญิง
ร้อยละ 45.6 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามการมีและไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสามี/ภรรยาตนเอง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

มี
จำานวน (คน)
111
185
296

ไม่มี
ร้อยละ
56.1
54.4
55.0

จำานวน (คน)
87
155
242

ร้อยละ
43.9
45.6
45.0

เมื่อพิจารณาการดูแลตนเองด้านการมีเพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัยในผู้ป่วยกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดจำานวน 296 คน
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 1.7 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำา ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำาสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
การดูแลตัวเองเป็นรายด้าน (n= 296)
การดูแลตัวเองด้านต่างๆ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

คะแนนเต็ม
4

คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำาสุด
4
0

1.7

S.D.
1.9

ร้อยละ
42.5

ระดับ
ต่ำา

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์จำานวน 296 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เอชไอวี ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขวิทยาส่วนบุคคล การไม่ใช้สารเสพติด การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และด้านการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 37.9 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.1 โดยได้คะแนนต่ำา
สุดท่ากับ 27 คะแนน คะแนนสูงสุด 43 คะแนน มีจำานวน 153 คนมีคะแนนอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 63.2 และมีจำานวน 89 คน มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำา โดยมีคะแนนต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจำานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์ จำาแนกตามระดับคะแนนการดูแลตัวเองในการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี 5 ด้าน (n= 296)
ระดับคะแนน
คะแนนสูง (≥ 37.9คะแนน)
คะแนนต่ำา (< 37.9 คะแนน)
รวม
= 37.9, SD. = 3.1

จำานวน (คน)
153
89
242

ร้อยละ
63.2
36.8
100

ระดับ
สูง
ต่ำา
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3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือ
ผู้ป่วยเอดส์
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์กับ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าการดูแลตนเองในการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อมีความสัมพันธ์กับอายุ (p = 0.03)สถานภาพสมรส (p=0.00) และรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือน (p=0.00)
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ เพศ ศาสนา การศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองในการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
หรือผู้ป่วยเอดส์ (n=538)
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ศาสนา
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ในแต่ละเดือน
* p < 0.05 , **p < 0.01

p-value
17.06
1086.82*
115.11**
36.14
131.92
110.16
117.00**

0.65
0.03
0.00
0.99
0.22
0.23
0.00

อภิปรายผล
การศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้กับวิธีการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง มีการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้านการไม่ใช้สารเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง และการฟืน้ ฟูสภาพจิตใจ อยูใ่ นระดับดีมาก สำาหรับสุขวิทยาส่วนบุคคลอยูใ่ นระดับดี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
พุทธวรรณ ศิวเวทพิกลุ ประนอม โอทกานนท์ จรรจา สันตยากร และสำาราญ มีแจ้ง (2551) และการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์
(2552) ที่พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออยู่
ในระดับดีถึงดีมาก เป็นเพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า ปัจจุบันสามารถควบคุมโรคไม่ให้มีอาการรุนแรงขึ้น เป็นกังวล
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมากกว่าความเจ็บป่วย และการใช้ชีวิตต่างๆ ดูแลตัวเองตามปกติ และระมัดระวังการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก มีการปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ
ถูกต้อง เช่น การอาบน้าำ อย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ การดืม่ น้าำ สะอาดวันละ 6-8 แก้ว การหมัน่ ตรวจสุขภาพตัวเองอย่างสม่าำ เสมอ การรับ
ประทานอาหารครบ 5 หมู่ เป็นต้น ด้วยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามเชือ่ ว่า เมือ่ เป็นโรคเอดส์ หากร่างกายมีความแข็งแรงระดับหนึง่
จะไม่เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งเหมือนบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีแกนนำาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่มีปัญหา
ในทุกๆ เรื่อง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงระดับดีมาก
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สำาหรับด้านการปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับสุขวิทยาส่วนบุคคล พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ติ วั ในด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลอยูใ่ นระดับดี
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าตนเองมีการติดเชื้อ ทำาให้พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง นอกจากนั้น การได้รับคำา
แนะนำาจากโรงพยาบาล จากแกนนำามีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Orem (2001) ที่กล่าวว่า บุคคลทุกคน
มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำาหรับการกระทำาอย่างจงใจเพื่อการดูแลตนเอง มีความสนใจและเอาใจใส่ภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกตนเองรวมทั้งปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการดูแลตนเองโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ปรากฏอาการจะมีความกระตือรือร้น
ในการดูแลตนเอง ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตัว
ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล
มีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยการรักษาความสะอาด
ของร่างกายสม่ำาเสมอ อาบน้ำา แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รวมทั้งการทำาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม การทำาความสะอาด
ที่อยู่อาศัย ห้องครัว ห้องน้ำา ส่วนด้านการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากด้านการไม่ใช้สารเสพติด พบว่า
กลุ่มตัวอย่างดูแลตนเองในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากการไม่ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
มาก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่ามีอายุเฉลี่ย 35.1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำางาน ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นที่จะมีความเสี่ยงด้านนี้
มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้ามีคะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ ซึ่งมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำานวนหนึ่ง ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การยังคงมี
พฤติกรรมการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น การใช้ยาเสพติด พวกฝิ่น กัญชา แม้ว่าจะพบกลุ่มตัวอย่างจำานวนน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหา
ที่สำาคัญมาก และควรได้รับการเยียวยา รวมถึงหาทางป้องกันต่อไปเพราะนอกจากจะยิ่งส่งผลร้ายต่อตัวผู้ป่วยแล้ว ยังมีโอกาส
แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้
ด้านการมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์รอ้ ยละ 55.0 โดยเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย
และส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองอยู่ในระดับต่ำา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเห็นว่าติดเชื้อ
ทั้งสองฝ่าย จึงไม่เห็นความสำาคัญของการป้องกันการแพร่เชื้อ และฝ่ายหญิงมักเกรงใจสามีจึงไม่ให้ความสำาคัญกับการใส่ถุง
ยางอนามัย และห่วงว่าคู่นอนจะไม่ไว้วางใจ (จิตตะวัน จิตระกูล, 2555) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญที่จะต้องให้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการมีเพศสัมพันธ์ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ เพือ่ จะไม่สง่ ผลกระทบทัง้ ต่อผูอ้ น่ื และผูป้ ว่ ยเอดส์เอง เพือ่ คงไว้ซง่ึ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ว่ ย
(Douglas, Fleming, &Judith, 1999)
สำาหรับด้านการดูแลตนเองในการฟืน้ ฟูสภาพจิตใจ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ของการดูแลตนเองในการฟืน้ ฟู
สภาพจิตใจอยูใ่ นระดับดีมาก เนือ่ งจากการยอมรับการเจ็บป่วย และได้รบั การรักษาอย่างเนือ่ ง และมีความหวังกับการรักษา ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของละม่อม ไชยสิริ และสมจิต แดนสีแ่ ก้ว (2554) เกีย่ วกับการยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวติ ความ
พึงพอใจกับสภาพชีวติ และมีสขุ กับการดำาเนินชีวติ ให้ดตี อ่ ไปได้ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่ากลุม่ ตัวอย่างยอมรับสภาพได้และสนใจ
ศึกษาหาความรูเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการดูแลตนเองได้ถงึ ร้อยละ 90.3 นอกจากนีย้ งั หาวิธกี ารต่างๆเพือ่ ให้สภาพร่างกายดีขน้ึ โดย
การนัง่ สมาธิ สวดมนต์ตามแต่ศาสนาของตน ฟังเพลง การนวด การใช้นาำ้ มันหอมระเหย ทำากิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลลดความ
เหนื่อยล้าในแต่ละวันและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้ (Barroso, 1999; ฟูซียะห์ หะยี ประณีต ส่งวัฒนา และวงจันทร์
เพชรพิเชฐเชียร, 2552)
2. ปัจจัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อพบว่าอายุ
สถานภาพสมรสและรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของจิตตะวัน จิตระกูล (2555) ซึ่งพบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ทาง
สถิติในการดูแลสุขภาพตนเองโดยทั่วไป แต่พบว่าอายุและรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับด้านการดูแล
ตนเอง ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ติดเชื้อในสามจังหวัดชายแดนใต้
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ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่วัยทำางาน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะมีผลทำาให้การดูแลตนเองดีขึ้น (วารุณี นาดูน, 2552)
สรุป

ผลการศึกษาสรุปได้วา่ การดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีคะแนนเฉลี่ยด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การฟื้นฟูสุขภาพจิตใจและการไม่ใช้สารเสพติดอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี ในขณะที่ด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำา และพบว่า การ
ดูแลตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมีความสัมพันธ์กับอายุ สถานภาพสมรสและรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาผลการวิจัยไปใช้
ข้อค้นพบที่ได้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
ในการวางแผนหรือค้นหารูปแบบการดูแลที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้
ป่วยเอดส์สามจังหวัดชายแดนใต้
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ทม่ี เี พศสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นหรือสามี/ภรรยาตนเอง ในสามจังหวัดชายแดนใต้
2. ศึกษาวิจยั เชิงทดลองเพือ่ สร้างรูปแบบหรือนวัตกรรมในการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้
3. ศึกษาวิจัยในกลุ่มของญาติหรือผู้ดูแลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้
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