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 The purpose of  this research were 1) to study level of psychological well-being in overall and as 

classified by sex, age, status, revenue sufficiency, causes of HIV infection, HIV infectious duration and 

duration of being with the HIV group among the HIV leaders in Bangkok 2) to study the HIV leaders’ 

perspective toward living experience which encourage psychological well-being. Subjects were 48 volunteers 

HIV leaders in Bangkok with consent. Instruments used to collect data were questionnaires and in-depth 

interview. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

 The result found that : 

 1.  The HIV leaders in Bangkok’s psychological well-being were at fairly well level in  overall and 

as classified by sex, age, status, revenue sufficiency, causes of HIV infection, HIV infectious duration, duration 

of being with the HIV group . 

 2. The HIV leaders in Bangkok’s perspectives toward living experiences which encourage 

psychological well-being consisted of 1) Psychological well-being which concerned life satisfaction were 

physical wellness, self-dependence, being with understanding family members, living with family  regularly 

and having good career which relevant to one’s likeness. 2) Psychological well-being which concerned         

self-acceptance were acceptance of one’s own HIV infectious and life’s reality. 3) Psychological well-being  

which concerned goals of life were having goals of life in the domains of self-caring, understanding from 

family members and career goals. 4) Psychological well-being which concerned self-control were positive 

thinking and self-esteem. 5) Psychological well-being which concerned positive relationships with the other 

were having means of communication to build and maintain positive interpersonal relationships. 
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บทที 1 
บทนํา 

 
.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีมีการระบาดของโรคเอดส์อย่างรวดเร็ว   จาก
สถานการณ์ผูป่้วยเอดส์และผูติ้ดเชือในประเทศไทยล่าสุดของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชนตงัแต่ พ.ศ.  2527  ถึงวนัที  31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  รวมทงัสินจาํนวน  372,202  ราย  และ
จากจาํนวนดงักล่าวไดเ้สียชีวิตแลว้  จาํนวน  98,589  รายอยา่งไรก็ดีแนวโนม้ผูป่้วยเอดส์และผูที้
เสียชีวิตดว้ยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตทีผา่นมา เนืองจากการรักษาผูป่้วยเอดส์ดว้ยยาตา้นไวรัสทาํ
ใหผู้ป่้วยมีชีวิตทียนืยาว (ศูนยข์อ้มูลทางระบาดวิทยา,  2553 : 1)   

ปัญหาโรคเอดส์ เป็นปัญหาทางสังคมปัญหาหนึงทีควรให้ความสาํคญั เนืองจากการติด
เชือเอชไอวีของบุคคลหนึงจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในทุกๆ ดา้น ทงัดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวฒันธรรม ถึงแมว้่าการติดเชือเอชไอวีจะเริมแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม
พนักงานขายบริการ แต่จนถึงปัจจุบันการแพร่กระจายของเชือเอชไอวีได้ปรากฏอยู่ในกลุ่ม
ประชาชนทวัไป โดยมีการติดเชือมากขึนในกลุ่มวยัรุ่นและสตรีอนัเป็นผลมาจากเงือนไขทาง
วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป แมว้่าการควบคุมโรคในระยะทีผ่านมาจะสะทอ้น
ผลสําเร็จจากการลดอตัราการติดเชือรายใหม่ลงได ้แต่ผลกระทบจากการทีผูติ้ดเชือเริมมีอาการ
เจ็บป่วยจากโรคแทรกซอ้นต่างๆ เพิมมากขึน ไดก่้อให้เกิดภาระการดูแลทางสังคม การรักษาและ
ช่วยเหลือผูป่้วย และครอบครัวทีไดรั้บผลกระทบจากโรคเอดส์เพิมขึนตามดว้ย   

นบัจากการทีผูติ้ดเชือไดรั้บรู้เกียวกบัการติดเชือเอชไอวี ผูติ้ดเชือมกัมีความเปลียนแปลง
ทางจิตใจและความรู้สึกอยูต่ลอดเวลา เพราะปัญหาทางจิตใจและอารมณ์เป็นปัญหาแรกทีผูติ้ดเชือ
เอชไอวีตอ้งเผชิญ  สืบเนืองจากยงัไม่มียาทีสามารถรักษาเชือเอชไอวีให้หายขาดได  ้อีกทงัเป็น
โรคติดต่อทีบุคคลรอบขา้งและสังคมรังเกียจ  เพราะกลวัการติดเชือเอชไอวี  ดงันนัจึงสร้างความ
กดดันให้กับผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์มากขึน ไม่กล้าเปิดเผยการติดเชือเอชไอวี  ซึง
ความเครียดและความคบัขอ้งใจจะเพิมมากขึนหากความลบัถูกเปิดเผย และครอบครัวทราบแต่ไม่
ยอมรับ  หรือมีปฏิกิริยาเชิงรังเกียจจากเพือน  เพือนบา้นและชุมชน(กรมควบคุมโรค, 2547: 6)  ซึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พเยาว ์ ศรีแสงทอง (2538 : 39) พบว่าผูติ้ดเชือเอดส์กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการเปิดเผยตวันอ้ยกบัคนในครอบครัวถึงร้อยละ  80  กล่าวคือ  ผูติ้ดเชือเอชไอวีจะมีการเลือก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

เปิดเผยกบัคนหรือกลุ่มเฉพาะทีจาํเป็นจริงๆ เท่านัน เช่น บางคนในครอบครัว แพทย ์เพือนสนิท 
ตลอดจนการไม่เปิดเผยตวักบัใครเลย  และความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวหลงัการรับรู้สภาพการ
ติดเชือแลว้พบว่ามีการเปลียนแปลงไปเลก็นอ้ย รวมทงัทศันคติ และการปฏิบติังานในเชิงแบ่งแยก
จากเจา้หน้าที  ทาํให้ไม่ไดรั้บบริการต่างๆ จากสังคม สิงต่างๆเหล่านีจะยิงเพิมความกดดนัทาง
อารมณ์ใหก้บัผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์จึงเกิดความคิดอยากฆ่าตวัตาย เพือหลบหนีสงัคมหรือ
บางกลุ่มอาจแสดงพฤติกรรมในเชิงต่อตา้นสังคม เป็นตน้ (กรมควบคุมโรค, 2547: 6)  

นอกจากนีการเปลียนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกของผูติ้ดเชือเอชไอวีไดเ้ช่นกนั ผลกระทบทางดา้นความเป็นอยูแ่ละสังคมทีมีรายงานบ่อย
ท่ามกลางผูติ้ดเชือ  ไดแ้ก่  การเปลียนแปลงแบบแผนการดาํเนินชีวิต  อาจมีการหยดุงานหรือออก
จากงานทีทาํอยูเ่ดิม ซึงอาจจะลาออกเองหรือถูกไล่ออก  การเปลียนงานใหม่  การว่างงาน  หรือตอ้ง
ออกจากการเรียนหนงัสือ  ตอ้งอยูเ่ฉยๆ  ตอ้งมีชีวิตอยูอ่ยา่งผูเ้จบ็ป่วย  ตอ้งพึงพาบุคคลอืน หรือตอ้ง
ยา้ยทีอยู่ใหม่ และอาจมีการเปลียนแปลงบทบาทหน้าทีในครอบครัว  ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ  
ความเจบ็ป่วยจากภาวะการติดเชือเอชไอวี  เป็นสาเหตุใหข้าดรายได ้ และมีค่าใชจ่้ายเพิมมากขึนใน
การดูแลรักษา นบัเป็นผลกระทบทีมีต่อบุคคล  ครอบครัว  และสังคมส่วนรวม  ผลกระทบดา้น
ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมก็อาจจะมีการปลีกตวัจากเพือนฝงู  เก็บตวัมากขึน  เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม
ลดลงหรือไม่มีเลย  เพราะกลวัการรังเกียจและทาํใจยอมรับไม่ได ้เมือเวลาผ่านไปผูติ้ดเชือบางคน
อาจจะมีการปรับตวัและปรับวิถีชีวิตให้กลบัสู่ปกติสุขไดด้งัเดิม บางคนอาจจะปรากฏตวัในสังคม
เขา้ร่วมรณรงคแ์ละแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของการอยูก่บัการติดเชือเอชไอวี  ผลกระทบดา้นการ
ทาํหนา้ทีของร่างกาย  ความเจ็บป่วยอาจเป็นสาเหตุให้ผูป่้วยไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได ้ 
ทาํใหมี้ความบกพร่องในการดูแลตนเอง  รวมทงับทบาทในสังคมดว้ย  เป็นสาเหตุส่งเสริมใหมี้การ
ปลีกตวัออกจากสงัคมมากขึน  และมีคุณภาพชีวิตลดลง  ผลกระทบดา้นพฤติกรรมสุขภาพ  จากการ
รับรู้เกียวกบัการติดเชือเอชไอวีทาํให้บุคคลมีความตระหนักถึงความสําคญัของการรักษาสุขภาพ  
และการป้องกันโรค  ผูติ้ดเชือส่วนหนึงจะเลิกการกระทาํบางอย่างหรือริเริมกระทาํกิจกรรม
บางอย่างทีเชือว่า  เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองตามค่านิยมและความเชือของตนและ
ครอบครัว  มีการแสวงหาวิธีต่างๆ และนาํมาปฏิบติัตลอดจนมีการแสวงหาแหล่งประโยชน์ใน
สังคม  นอกจากนียงัมีผลกระทบต่อครอบครัวเป็นอย่างมากเนืองจากโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ไดท้างหนึง เมือหญิงตงัครรภม์าตรวจครรภแ์ละตรวจเลือด  พบว่าผลเลือดติดเชือเอช
ไอวี  ส่วนมากติดเชือจากสามี  ในบางกรณี  ตรวจพบวา่หญิงตงัครรภมี์ผลเลือดเอชไอวี  แต่สามียงัมี
ผลเลือดเป็นลบ  ทงันี  เนืองจากภรรยาไปมีเพศสัมพนัธ์กบัชายอืน  หรือสามียงัมีผลเลือดอยูใ่นช่วง
ทียงัไม่สามารถตรวจพบการติดเชืออยู ่ (Window  Period)  ดงันนัเมือครอบครัวใดตรวจพบว่า  คู่
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สมรสติดเชือเอชไอวีจะมีผลกระทบต่อสัมพนัธภาพของคู่สมรส  ถา้คู่สมรสไม่เขา้ใจอาจเกิดการ
ทะเลาะเบาะแวง้  มีความขดัแยง้กนัภายในครอบครัว  มีความหวาดระแวง  การไม่เขา้ใจกนั  จนอาจ
ถึงขนัหย่าร้างกนัได ้ รวมทงัอาจนาํไปสู่การยุติการตงัครรภ ์การให้กาํเนิดทารกทีติดเชือเอชไอวี  
นอกจากนีหากทารกหรือเดก็ในครอบครัวไม่ติดเชือเอชไอวีกจ็ะส่งผลใหมี้เดก็กาํพร้าจาํนวนมากใน
อนาคต  (พรรณทิพา  เหมแหวน, 2543 : 33 - 34)   

จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้ห็นวา่ผลกระทบต่างๆ ทีเกิดขึนต่อผูติ้ดเชือนนัค่อนขา้งมี
ผลต่อสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเป็นอย่างมาก  ซึงสุขภาวะทางจิตถือเป็นการสะทอ้นถึงการ
ดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพของบุคคล (Diener and Suh, 1997, อา้งถึงใน ยวุดี เมืองไทย, 2551 : 31)  
แสดงถึงความสุข  ความผาสุกทางใจ  คุณภาพชีวิต  และความพึงพอใจในชีวิต  เป็นเรืองทีสาํคญั
สาํหรับบุคคลจนอาจกล่าวไดว้า่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยในการทาํกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย ์ (Shin and 
Johnson,  1977, อา้งถึงใน ยวุดี เมืองไทย, 2551 : 2)  การมีสุขภาวะทางจิตทีดีหรือความผาสุกทาง
จิตใจ  (Psychological Well-Being)  มี  2  ลกัษณะคือ  ความรู้สึกทางบวกและทางลบ  การทีบุคคลมี
ความรู้สึกวา่ตนเองมีสุขภาวะทางจิตดีหมายถึง  มีสภาวะความสมดุลยร์ะหวา่งความรู้สึกในทางบวก
และทางลบ ถา้ความรู้สึกดา้นใดดา้นหนึงมีมากกว่าแสดงว่าบุคคลนนัมีความเป็นอยูใ่นลกัษณะนนั  
เช่น  ถา้บุคคลมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าก็แสดงว่าบุคคลนันมีสุขภาวะทางจิตสูง  มีจิตใจทีมี
ความสุข  รืนเริง  คล่องแคล่ว  และบุคคลทีมีความรู้สึกทางลบมากกวา่แสดงวา่  มีสุขภาวะทางจิตตาํ  
มีความเครียด  วิตกกงัวลอยูต่ลอดเวลา  เป็นตน้  นอกจากนีสุขภาวะทางจิตยงัสามารถวดัไดจ้ากสิง
ทีมีอิทธิพลหรือสถานการณ์ทีเกียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลไดแ้ก่  บรรทดัฐานใน
การดาํเนินชีวิตของบุคคล  (Bradburn, 1969, อา้งถึงใน วนัเพญ็ โพธิยอด, 2548 : 20)  และจาก
งานวิจยัของดอน แวนโบลดท์ และคณะ (Downe-Wanboldt et  al., 1997, อา้งถึงใน วนัเพญ็ โพธิ
ยอด, 2548 : 20)  พบว่า  เมือมีการเปลียนแปลงสุขภาวะทางจิตส่งผลใหเ้กิดอาการทางจิต  ไดแ้ก่  
ความวิตกกงัวล  ซึมเศร้า  แสดงอาการทางจิต  สูญเสียการควบคุมตนเอง  และมีความรู้สึกไร้ค่า  
โดยมีปัจจยัหลายอย่างทีสามารถบ่งบอกสุขภาวะทางจิตได ้ เช่น  อายุ  สถานภาพการสมรส  
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ระดบัการศึกษา  บริการทางสุขภาพทีไดรั้บ  ตลอดจน  อาการ
เจ็บป่วย โรคประจาํตวั  การทาํกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงหน้าทีการงาน ดงันนัการเสริมสร้างให้ผูติ้ด
เชือเอชไอวีมีสุขภาวะทางจิตทีดีจึงเป็นสิงสาํคญัอยา่งหนึง ทีจะผลกัดนัให้ผูติ้ดเชือสามารถใชชี้วิต
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

สุขภาวะทางจิตเป็นเรืองทีมีความสาํคญัต่อชีวิตของบุคคล  โดยเฉพาะสุขภาวะทางจิต
ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เพราะเป็นกลุ่มคนทีดาํเนินชีวิตอยู่บนพืนฐานของความกดดนัจาก
สังคมภายนอก และภายในตนเอง  อีกทงัปัญหาทางจิตใจและอารมณ์เป็นปัญหาแรกทีผูติ้ดเชือตอ้ง
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เผชิญต่อการรับรู้ภาวะการติดเชือเอชไอวี  การยอมรับและอดทนต่อการเปลียนแปลงของสุขภาพ
ร่างกาย  ทีเกิดจากการติดเชือเอชไอวี  ผลกระทบจากการรับประทานยาตา้นไวรัส  การดูแลรักษา
ตนเองจากการป่วยดว้ยโรคติดเชือฉวยโอกาส หากบุคคลมีสุขภาวะทางจิตสูงจะสามารถยอมรับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัตนเองได ้ เกิดความพึงพอใจในสิงทีตนเองมีอยู่ และดาํเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขได ้กล่าวไดว้่า สุขภาวะทางจิตเป็นปัจจยัเกือหนุนบุคคลให้พฒันาตนไปในทางทีดีงาม  
และนาํไปสู่สุขภาวะทงัทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณยิงขึนต่อไป (ยวุดี เมืองไทย, 2551 : 1) 
ดงันัน การมีสุขภาวะทางจิตทีดีได ้ผูติ้ดเชือเอชไอวีจึงตอ้งปรับตวัต่อความเจ็บป่วยของผูติ้ดเชือ 
อนัมีปัจจยัหลายประการ เช่น ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาการติดเชือ การสนบัสนุนจากสังคม 
เป็นตน้ ผูติ้ดเชือเอชไอวีจึงจาํเป็นทีจะตอ้งดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากกว่าปกติเพือ
ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของโรค การดูแลสุขภาพดว้ยการดูแลในดา้นอาหารการกิน การใชชี้วิต  
สภาวะทางอารมณ์และจิตใจ การออกกาํลงักาย การพกัผอ่น ผสมผสานเขา้กบัการรักษาดว้ยยาอยา่ง
สมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ และสภาพแวดลอ้มทีดี และถา้สามารถปรับความสมดุลให้เกิดขึน
ไดจ้ะส่งผลให้ชีวิตดาํเนินต่อไปไดด้ว้ยดี ก่อให้เกิดการมีสุขภาพดี ร่างกายจะสามารถปรับคืนสู่
ภาวะปกติไดด้ว้ยตนเอง และดว้ยแนวทางการรักษาและการดูแลตนเองดงักล่าวทาํใหปั้จจุบนัผูติ้ด
เชือเอชไอวีสามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัคนในสังคมไดอ้ยา่งกลมกลืน และการรณรงคด์า้นเอดส์ใน
ปัจจุบนัมุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูติ้ดเชือกบัผูไ้ม่ติดเชือ หรือสังคมโดยรวม เพือชี
ให้สังคมเห็นว่า ผูติ้ดเชือไม่ไดแ้ตกต่างจากผูไ้ม่ติดเชือ ผูติ้ดเชือยงัอาจมีสุขภาพแขง็แรงสามารถทาํ
ประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมได ้ผูติ้ดเชือไม่ไดเ้ป็นภยัหรืออนัตรายโดยตรงกบัผูใ้ด ดงันัน
สังคมสามารถอยู่ร่วมกบัผูติ้ดเชือไดอ้ย่างปกติสุข การทาํความเขา้ใจและให้กาํลงัใจแก่ผูติ้ดเชือ
เพือทีจะให้สามารถต่อสู้กบัโรคร้ายไดส้าํเร็จ เป็นความหวงัให้มีชีวิตอยู่ต่อไป (สภากาชาดไทย, 
2551 : 1) ทาํใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวีกลา้ทีจะใชชี้วิตอยูร่่วมกบัคนในสงัคมมากขึน 

ภายใตส้ถานการณ์ทีมีผูติ้ดเชือจาํนวนมาก  ตามโรงพยาบาลต่างๆ ไดมี้แนวคิดในการ
ให้ผูติ้ดเชือมีส่วนร่วมกบัโรงพยาบาลในการให้บริการ  มีการจดัตงัชมรมโดยตวัแทนอาสาสมคัร
เขา้มาทาํหนา้ทีร่วมให้บริการแก่สมาชิกผูติ้ดเชือ  บทบาทหลกัของแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีคือ  
การมีส่วนร่วมและทาํงานสนบัสนุนทางสงัคมแก่ผูติ้ดเชือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว การให้
คาํปรึกษาผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมารับการรักษาทีโรงพยาบาล การติดตามเยยีมบา้น การจดักระบวนการ
กลุ่มให้คาํปรึกษา การจดัอบรมญาติและผูติ้ดเชือให้มีความเขา้ใจเกียวกบัโรคเอดส์และจดัการ
ผลขา้งเคียงของยาตา้นไวรัส การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ผูติ้ดเชือ ครอบครัวและชุมชน การ
รวมกลุ่มของผูติ้ดเชือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจซึงกันและกัน ก่อให้เกิดการ
แลกเปลียนประสบการณ์และขอ้มูลเพือนาํไปสู่การจดัการปัญหาและการพฒันาคุณภาพชีวิตทาง
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สังคมทีเหมาะสม  (เอกสิทธิ ไชยปิน, 2549 : บทคดัยอ่) เช่นเดียวกบัโคเรย ์โคเรย ์ (Corey and 
Corey  1992 : 369,  อา้งถึงใน  องัคณา  สริยาภรณ์, 2541 : 13)  มีการนาํกลุ่มช่วยเหลือตนเองมาใช้
ในผูป่้วยเอดส์ พบว่า สมาชิกกลุ่มจะเรียนรู้ความจริงเกียวกับโรค กลยุทธ์ต่างๆ ทีจะช่วยให้มี
คุณภาพชีวิตทีดีขึน การเขา้กลุ่มจะช่วยเพิมความหวงัรวมทงัพฒันาความสามารถในการทาํนาย
ทรัพยากรต่างๆ มาใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ   

นอกจากนียงัมีองคก์รเอกชนทีเขา้มามีบทบาทในการทาํงานดา้นเอดส์ เป็นองคก์รที
ก่อตงัมาก่อนทีจะเริมพบผูป่้วยเอดส์รายแรกในประเทศไทย (ปี  พ.ศ. 2527) ซึงส่วนใหญ่เริมจาก
การทาํกิจกรรมดา้นการวางแผนครอบครัวและการพฒันาชุมชน องคก์รเอกชนไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นการเงินจากรัฐบาลและองคก์รระหว่างประเทศ ในการดาํเนินกิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้การ
ป้องกนัโรคเอดส์ในรูปแบบต่างๆ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายทีนอกเหนือจากผูติ้ดเชือเอชไอวี การมีส่วน
ร่วมกับชุมชน  และท้องถินในการจัดกิจกรรม  (สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล,  2538 :  20)  ซึงบทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเป็นสมาชิกอยูใ่นองคก์ร
เอกชนสามารถเป็นได้ทงัผูป้ระสานงาน หรือผูด้าํเนินกิจกรรมขึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
ขอบเขตในการทาํงาน และความแขง็แรงของสุขภาพ   

บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีแสดงใหเ้ห็นว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเป็นบุคคล
ทีมีศกัยภาพเหมือนคนทวัไป สามารถทาํงาน และมีชีวิตยนืยาว อยูภ่ายใตก้ารดูแลรักษาตนเองอยา่ง
ดีและต่อเนือง เชือมนัในความเขม้แข็งของร่างกายจึงสามารถทาํงานเพือเพือนผูติ้ดเชือและสังคม  
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถรับรู้ ยอมรับถึงสภาวะของตนเองทงัดา้นร่างกายและจิตใจทีตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาดา้นสุขภาพ แต่ยงัเป็นสุขและพอใจกบัชีวิตจนสามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนัให้มี
คุณค่าต่อตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาสุขภาวะทางจิตของ
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีสุขภาวะทางจิตเป็นอย่างไร และมีแนวทางใน
การสร้างสุขภาวะทางจิตทีดีไดอ้ยา่งไร เพือนาํไปส่งเสริมพฒันาสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอ
วี ใหมี้สุขภาวะทางจิตทีดีขึน และมีกาํลงัใจทีจะดาํเนินชีวิตในสงัคมต่อไปไดอ้ยา่งมีความสุข 
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2.  วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพือศึกษาระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมและจาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ความเพียงพอของรายได ้สาเหตุการติดเชือ  
ระยะเวลาการติดเชือ ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม 

2. เพือศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ของแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 

 
3.  ปัญหาของการวจิัย 
               1. สุขภาวะทางจิต ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและ
จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ความเพียงพอของรายได ้สาเหตุการติดเชือ ระยะเวลา
การติดเชือ  ระยะเวลาในการเขา้กลุ่มอยูใ่นระดบัใด     
 2. มุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขต
กรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
  
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรเชิงปริมาณ 
 ประชากรทีศึกษาครังนี คือ  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานครจาํนวน
ทงัหมด  100  คน  (ขอ้มูลจากเครือข่ายผูติ้ดเชือเอชไอวี/เอดส์, 2554) ในจาํนวน 100 คน นนัมีแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวี   เขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน   คน  ทียนิดีเตม็ใจเปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและให้
ความร่วมมือในการวิจยั  รับรู้ว่าตนเองติดเชือเอชไอวีมาแลว้อย่างนอ้ย  1  ปี และเป็นตวัแทนของ
กลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีหรือองค์กรเอกชน  ในการประสานงานและการดําเนินกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มและบุคคลในสังคม  ทีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มีความรู้เรืองโรค
และทกัษะเกียวกบักระบวนการกลุ่ม  
  2. ประชากรเชิงคุณภาพ 
            การเก็บข้อมูลทีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ   แกนนําผู ้ติดเชือเอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานครทีมีคะแนนสุขภาวะทางจิตจากการตอบแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนในระดบั
สูงสุดจาํนวน 10  คน  โดยจะเป็นการคิดคะแนนสุขภาวะทางจิตเป็นรายบุคคล เพือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก        
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  3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
          ตวัแปรเชิงปริมาณ 

         3.1  ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพการสมรส  
ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ  ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม 

         3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)   ไดแ้ก่  สุขภาวะทางจิต   
 
5.   นิยามศัพท์เฉพาะ 

แกนนําผู้ติดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  ผูติ้ดเชือไวรัสเอชไอวี  ทีทาํ
หนา้ทีเป็นตวัแทนของกลุ่มผูติ้ดเชือหรือองคก์รเอกชนทีตนเป็นสมาชิกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
มีบทบาทในการประสานงาน หรือดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มและบุคคลใน
สังคม  ทีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความรู้เรืองโรคและทกัษะเกียวกบักระบวนการกลุ่ม  

สุขภาวะทางจิตของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอวี  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
สามารถจดัการความรู้สึกและปัญหาไดด้ว้ยตนเองหรือไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลทีเกียวขอ้ง
จนสามารถผ่านพน้ปัญหาต่างๆ ได ้ พร้อมทงัสามารถยอมรับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนกับ
ตนเองและเกิดความพึงพอใจในสิงทีตนเองมีอยู ่ โดยสุขภาวะทางจิตของแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอช
ไอวี  ประกอบดว้ย   

. ความพงึพอใจในชีวิต  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความพอใจในชีวิต
ทีตนเองเป็นอยู ่ พอใจในหนา้ทีการงาน  มีทศันคติทีดีต่อตนเองและการมีชีวิตอยู ่ มีความรู้สึกภูมิใจ
หลงัจากผา่นช่วงวิกฤตในชีวิตมาได ้

2.  การยอมรับตนเอง  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถยอมรับใน
ภาวะการติดเชือเอชไอวี  และการเปลียนแปลงทงัทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  รับรู้ความสามารถของตน
และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น   

3. การมีจุดมุ่งหมายในชีวติ   หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใหค้วามสาํคญักบั
ชีวิตตนเอง  สามารถกาํหนดเป้าหมายในชีวิต  มีแนวทางในการดาํเนินชีวิตทีถูกตอ้งตามความเชือที
ตนเองยดึเหนียว  และการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง  เพือนาํไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

4. การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถควบคุม
พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  ความรู้สึกของตนเองได ้ จากการถูกรังเกียจ  ดูหมิน  ดว้ยการมีสติใน
การจดัการกบัปัญหา  และทนทานต่อแรงกดดนัจากสังคมในดา้นความคิดและการกระทาํ  ให้ผา่น
พน้ไปไดด้ว้ยดี 
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5.  การมีสัมพันธภาพทีดีกับบุคคลอืน  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความ
จริงใจ  มีความไวว้างทีจะเปิดเผยความลบัให้กับบุคคลสําคญัในชีวิตได้รับทราบถึงปัญหา  มี
สัมพนัธภาพทีดีกบัคนในครอบครัว และผูอื้น  ให้เกียรติและยอมรับในตวับุคคล  เอือเฟือเผือแผ ่ 
เห็นอกเห็นใจ   และสามารถทีจะสร้างสมัพนัธภาพใหม่ได ้ ทงัในฐานะผูรั้บและผูใ้ห ้  
 ระยะเวลาในการติดเชือ  หมายถึง  ระยะเวลาตงัแต่ทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีรับรู้ว่ามี
เชือไวรัสเอชไอวีอยูใ่นร่างกายถึงวนัทีทาํการศึกษา  โดยนบัเป็นปี 
 ระยะเวลาในการเข้ากลุ่ม  หมายถึง  ระยะเวลาตงัแต่ทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเขา้เป็น
สมาชิกของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีถึงวนัทีทาํการศึกษา  โดยนบัเป็นปี 
 ความเพยีงพอของรายได้  หมายถึง สถานภาพดา้นการเงินทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีได้
ประเมินการใชจ่้ายและจาํนวนเงินในการออมของตนเองเป็นรายเดือน 
 สาเหตุของการติดเชือเอชไอวี  หมายถึง การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีรับรู้ไดว้่าตนเอง
ไดรั้บการติดเชือเอชไอวีเขา้สูร่้างกายจากสาเหตุใด  

 สถานภาพการสมรส  หมายถึง  สถานภาพการสมรสของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ที
ยดึถือตามความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สมรส หรือ คนรัก ในปัจจุบนั  

 อายุ  หมายถึง  จาํนวนเตม็เป็นปีของอายขุองแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ทียดึถือตามปีเกิด
ทีระบุในบตัรประจาํตวัประชาชน  

 เพศ  หมายถึง  สถานภาพทีแสดงความเป็นหญิงหรือชายของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
โดยยดึถือตามทีระบุในบตัรประชาชน 
   
6.  ประโยชน์ทีได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงระดับสุขภาวะทางจิต   ของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี   เขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ทาํใหท้ราบมุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ 
เอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร 

3. สามารถนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางและกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวีใหมี้สุขภาวะทางจิตใหดี้ยงิขึน 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การวิจัย เ รือง   การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี   เขต
กรุงเทพมหานคร  ครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ซึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

1. บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
.1  บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในโรงพยาบาล 

1.2  บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในองคก์รเอกชน 

1.3  บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร 

1.4  บทบาทของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในองคก์รเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

1.5  ตวัอยา่งลกัษณะของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี 
2. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัภาวการณ์ติดเชือไวรัสเอชไอวีและโรคเอดส์ 

 2.1  ความแตกต่างระหวา่งผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ 

 2.2  ภาวะจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี 
 2.3  การติดเชือเอชไอวี 
 2.4  ปัจจยัการเกิดโรคติดเชือฉวยโอกาสในผูติ้ดเชือเอชไอวี 
 2.5  โรคฉวยโอกาสของผูติ้ดเชือเอชไอวี 
 2.6  การรักษา         
3. แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัสุขภาวะทางจิต 

 3.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต 

 3.2 องคป์ระกอบโครงสร้างสุขภาวะทางจิต 

 3.3 ปัจจยัทีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต 

 3.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสุขภาวะทางจิต 

4. งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัตวัแปรส่วนบุคคล  กบัสุขภาวะทางจิต  
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1.   บทบาทของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ี

 กลุ่มผูติ้ดเชือแต่ละกลุ่มมีขนาดเล็กใหญ่คละกัน  ซึงขึนอยู่กบัความสมคัรใจ  ความ
สนใจในกิจกรรมของกลุ่ม  และความรู้สึกไวว้างใจในการเขา้กลุ่ม  จึงทาํให้เกิดแกนนาํกลุ่มผูติ้ด
เชือเอชไอวีทีเกิดจากการรวมกลุ่มในโรงพยาบาล  และการรวมกลุ่มในองค์กรเอกชน (สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน,  2538 :  20)   ซึงลกัษณะของการรวมกลุ่มและกิจกรรมในกลุ่มมี
ดงันี 

 1.1  บทบาทของแกนนําผู้ติดเชือในโรงพยาบาล 
  การรวมกลุ่มของผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์  ซึงส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยทีมารับ

บริการในคลินิกภูมิคุม้กนัตามโรงพยาบาลต่างๆ ทีมาพบแพทยต์ามนดั  โดยมีนกัสังคมสงเคราะห์  
และพยาบาลเป็นผูป้ระสานงาน  ขณะรอแพทยต์รวจหรือหลงัจากการตรวจกบัแพทยเ์สร็จแลว้  จะ
มาทําความรู้จักซึงกันและกัน  ถามความทุกข์สุขเล่าสู่กันฟัง มีการแลกเปลียนความรู้ หรือ
ความกา้วหนา้ใหม่ๆ เกียวกบัการรักษาโรคเอดส์ทีตนทราบ  ผูป่้วยใหม่มีโอกาสไดพ้บผูป่้วยเก่าและ
ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีปรับตวัปรับใจ  หลงัจากการตรวจพบว่ามีเชือเอชไอวี  ซึงเป็นทียอมรับโดยทวักนัว่า
คนทีปลอบใจหรือให้คาํปรึกษาทีดีทีสุด  ได้แก่  ผูติ้ดเชือเอชไอวี  และผูป่้วยเอดส์ด้วยกันเอง  
โดยเฉพาะอยา่งยงิการใหค้าํปรึกษาในลกัษณะเป็นกลุ่มซึงเปิดโอกาสใหแ้ต่ละคนไดพ้ดูแลกเปลียน
ประสบการณ์  และให้กาํลงัใจซึงกนัและกนั  นับว่าไดผ้ลดีกว่าแพทย ์หรือนักจิตวิทยาเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษา (พเยาว ์ ศรีแสงทอง,  2539 : 123)      

  การรวมกลุ่มของผูติ้ดเชือเอชไอวีนนัทาํให้กระบวนการรักษามีประสิทธิภาพและ
เขา้ถึงระบบการรักษามากขึน  จากการรวมกลุ่มทาํให้เกิดแกนนาํของแต่ละกลุ่ม  ซึงมาจากสมาชิก
ในกลุ่มดว้ยกนัทีมีจิตอาสาในการทาํงานเพือเพือนผูติ้ดเชือและมีภาวะผูน้าํ โดยมีกิจกรรมต่อไปนี 

 1. การใหค้าํปรึกษา 
  แกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีจะให้คาํปรึกษาเกียวกบัการดูแลตนเองให้ร่างกาย

แขง็แรง  การรักษา  และการดูแลเรืองโรคติดเชือฉวยโอกาส  ผลกระทบจากการรับประทายยาตา้น
ไวรัส  เช่น  การเปลียนแปลงรูปร่างของร่างกาย  อาการต่างๆ ทีอาจเกิดขึนจากการแพย้าตา้นไวรัส  
เป็นตน้  เพือลดความวิตกกงัวลของสมาชิก  อีกทงัมีการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการปกปิด/การเปิดเผย
สภาพการติดเชือกับครอบครัว  การอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชน  การเพศสัมพนัธ์ที
ปลอดภยัเพือป้องกนัการแพร่เชือและรับเชือเพิมจากผูอื้น   

  2. การเยยีมบา้น 

 แกนนาํผูติ้ดเชือจะมีการติดตามดูแลสมาชิกรายบุคคลในกรณีทีสมาชิกมีอาการ
เจ็บป่วย  ไม่ตอ้งการเปิดเผยตนเองกบัผูอื้น  หรือมีปัญหาเรืองการเงินไม่สามารถเดินทางได ้ และ
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จากกิจกรรมเยียมบา้นทาํให้แกนนําเขา้ถึงผูติ้ดเชือรายใหม่และเก่าในพืนทีได้มากขึน  อีกทัง
สามารถส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลหรือสถานบริการเพือใหผู้ติ้ดเชือไดเ้ขา้สู่ระบบการรักษาและบาํบดั
อยา่งทนัท่วงที  ทาํใหผู้ติ้ดเชือไม่รู้สึกโดดเดียว  เกิดกาํลงัใจในการมีชีวิต  และไม่คิดฆ่าตวัตาย   

 3. การจดักิจกรรมกลุ่ม 

 แกนนาํจะมีการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสมาชิกเกียวกบัวนัทีจะจดักิจกรรมในทุกๆ 
เดือน  เพือให้สมาชิกไดมี้โอกาสมาพบปะกันทงัผูติ้ดเชือเอชไอวีรายเก่าและรายใหม่  เผยแพร่
ข่าวสารและสิทธิทีเป็นประโยชน์ต่อผูติ้ดเชือ  ซึงรูปแบบของการจดักิจกรรมแต่ละครังจะแตกต่าง
กนัตามความเหมาะสม  อาจมีการเชิญวิทยากร  แพทย ์ หรือผูติ้ดเชือจากกลุ่มอืนๆ  มาเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหรือดาํเนินกิจกรรม  โดยแกนนาํกลุ่มจะทาํการปรึกษากบัสมาชิกในกลุ่มเพือสํารวจความ
ตอ้งการของสมาชิก  ก่อนทาํการติดต่อผูด้าํเนินกิจกรรมและวนันัดหมายในการทาํกิจกรรมครัง
ต่อไป   

 นอกจากนียงัมีการส่งเสริมให้ผูติ้ดเชือและผูไ้ม่ติดเชืออยู่ร่วมกันได้  อีกทัง
ป้องกนัการติดเชือรายใหม่  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีหลายกลุ่มไดล้งพืนทีให้ความรู้กบัชุมชนเรือง
การป้องกนั  และนาํประสบการณ์ของตนเองไปแลกเปลียนใหผู้อื้นปลอดภยัจากการติดเชือดว้ย  

1.2  บทบาทของแกนนํากลุ่มผู้ติดเชือในองค์กรเอกชน     
  องค์กรทีทาํกิจกรรมดา้นเอดส์ในระยะแรก  เป็นองค์กรทีตงัมาก่อนทีจะเริมพบ

ผูป่้วยเอดส์รายแรกในประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2527)  ซึงส่วนใหญ่ทาํกิจกรรมดา้นการวางแผน
ครอบครัวและการพฒันาชุมชน  องคก์รส่วนใหญ่ก่อตงัขึนในช่วงพ.ศ.  2535-2537  มีทงัการจด
ทะเบียนเป็นสมาคม  มูลนิธิ  โครงการ  ศูนย ์ กลุ่ม  ชมรม  ฯลฯ  องคก์รส่วนใหญ่มีสถานทีตงัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร  ส่วนขนาดขององค์กรในระยะเริมก่อตงันันเป็นองค์กรขนาดเล็กมีบุคลากร
ประมาณ  1-5  คน  และจากการทีรัฐมีนโยบายทีชดัเจนเรืองการแกปั้ญหาโรคเอดส์  โดยได้
ประกาศใชแ้ผนการป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ  ประกอบกบัองคก์รระหว่างประเทศได้
ให้ความสําคญัและให้การสนับสนุนดา้นการเงินมากขึน  จึงเป็นแรงเสริมให้มีผูส้นใจเขา้มาร่วม
แก้ปัญหาโรคเอดส์มากขึน  ทาํให้องค์กรเอกชนมีการเพิมจาํนวนมากขึน  (สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  2538 :  20)  

  กิจกรรมขององคก์รเอกชนในปัจจุบนันันเน้นการปฏิบติังานทงัเชิงรับและเชิงรุก
เพือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากยิงขึน  ดงันันแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเป็น
สมาชิกอยู่ในองคก์รเอกชนสามารถเป็นไดท้งัผูป้ระสานงาน  หรือผูด้าํเนินกิจกรรม  ซึงบทบาท
หน้าทีจะขึนอยู่กบัความรู้  ความสามารถ  ขอบเขตในการทาํงาน  และความแข็งแรงของสุขภาพ  

โดยลกัษณะงานของกลุ่มองคก์รเอกชนสามารถแบ่งออกเป็น  2  ดา้น  ดงันี 
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  1.2.1 ดา้นการป้องกนั ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวความคิดของแคปแพลน (Caplan, 1964  อา้ง
ถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2547 : 295 – 298) ในการแบ่งระดบัการป้องกนัตามลกัษณะกิจกรรมของ
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 

          การป้องกนัระดบัปฐมภูมิ 

                 กิจกรรมในระดับนีเป็นการรณรงค์ในประชากรทวัๆไป  เช่น  กลุ่มวยัรุ่น  
กลุ่มพ่อบา้น  แม่บา้น  สตรีมีครรภ์  และเด็ก  เป็นตน้  เป็นการจดักิจกรรมเกียวกบัการเผยแพร่
ความรู้เกียวกับการป้องกันการติดเชือ  การเพศสัมพนัธ์ทีปลอดภัย  โดยมีรูปแบบของการจัด
กิจกรรมทีแตกต่างกนั  ไดแ้ก่ 

         1. การผลิตสือโทรทศัน์สิงพิมพเ์พือให้ขอ้มูลเขา้ถึงประชาชนทวัไป  การ
แจกสือสิงพิมพห์รือถุงยางอนามยั  ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคเอดส์  เพือป้องกนัการติด
เชือให้กบัประชาชนทวัไปตามแหล่งทีมีคนพลุกพล่าน   เช่น ตลาดนดั  ป้ายรถประจาํทาง  สถานี
รถไฟ  รถไฟฟ้า  เป็นตน้  

 2. การจดักิจกรรมโดยการลงพืนทีในกลุ่มทีมีความเสียงต่อการติดเชือ  ไดแ้ก่  
กลุ่มวยัรุ่น  ผูใ้ชแ้รงงาน  ผูข้ายบริการทางเพศ  ชายรักชาย  ผูต้อ้งขงั  ผูติ้ดยาเสพติด  แรงงานต่าง
ดา้ว  และชาวไทยภูเขาและชาวชุมชนแออดั  เพือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและเกิด
ความเขา้ใจมากยิงขึน  ยกตวัอย่าง  การจดักิจกรรมในโรงเรียนให้แก่กลุ่มวยัรุ่น  จะเป็นการให้
ความรู้ในการป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์ทีปลอดภยั  ทกัษะการหลีกเลียงการเพศสัมพนัธ์แก่นกัเรียน  
ในรูปแบบของการปฏิบติักิจกรรมอยา่งมีส่วนร่วม  ทาํให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจในกิจกรรม  เป็นตน้ นอกจากนีลกัษณะของกิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลทีถูกตอ้งยงัมีการจดั
แสดงละครหุ่นเชิด  ละครเวที  ละครพืนบา้น  เพือใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเขา้ใจเนือหา
ของกิจกรรมไดง่้ายขึน   
 การป้องกนัระดบัทุติยภูมิ 

                 1. มีการให้ค ําปรึกษาแก่ผู ้ติดเชือเอชไอวี   ผู ้ป่วยเอดส์   และผู ้ทีได้รับ
ผลกระทบจากการติดเชือ  มีการให้คาํปรึกษาแบบตวัต่อตวั  แบบกลุ่ม  กลุ่มกบักลุ่ม  โดยจดัเป็น
กิจกรรมพูดคุย  และให้คาํปรึกษาทางโทรศพัทแ์บบบริการฟรีและไม่ถามชือ  ซึงจะให้คาํปรึกษา
เกียวกบัอาการเริมแรก  การตรวจเลือด  ผลของการตรวจเลือดสุขภาพ  ปัญหาทางอารมณ์และ
ความรู้สึก  และการปฏิบติัต่อผูติ้ดเชือ  สถานทีหรือแหล่งทีจะสามารถรับผูติ้ดเชือ/ผูป่้วยไปดูแล
รักษา   

 2. มีการจดัอบรมในรูปแบบการจดักิจกรรมกลุ่ม  ในการให้ความรู้  ความ
เขา้ใจ  เกียวกบัโรคติดเชือฉวยโอกาสทีสามารถเกิดขึนไดก้บัผูติ้ดเชือ  การดูแลสุขภาพร่างกายอยา่ง
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เหมาะสมเพือป้องกนัการเป็นโรคติดเชือฉวยโอกาส  ทงัยงัมีการส่งเสริมให้ผูติ้ดเชือไดรั้บความรู้
เกียวกบัการควบคุมเชือเอชไอวี  โดยการไม่รับเชือไวรัสเพิมและไม่แพร่เชือใหก้บัผูอื้น  ดว้ยการใช้
ถุงยางอนามยั  ไม่ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัผูอื้น   

          การป้องกนัระดบัตติยภูมิ    
 1. ลกัษณะของกิจกรรมจะเป็นการเยียมเยียนเพือนสมาชิกทีเจ็บป่วยตาม
โรงพยาบาลและตามบา้นร่วมกับทีมพยาบาล  นักสังคมสงเคราะห์  และนักสุขศึกษา  เพือให้
กาํลงัใจซึงกนัและกนั  และจากการทีแกนนาํออกปฏิบติัการในชุมชนเพือให้เขา้ถึงผูติ้ดเชือพบว่า
เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้จาํนวนและความตอ้งการเบืองตน้ของผูติ้ดเชือรายใหม่  ผูป่้วยเอดส์  และ
ผูที้ไดผ้ลกระทบในพืนทีนนัๆ 

 2.  เป็นผูติ้ดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลในการรับผูติ้ดเชือเขา้รับการ
รักษาโรคฉวยโอกาส  หรือส่งต่อผูป่้วยไปรักษาและฟืนฟูสภาพจิตใจโดยการให้ทีพกัดูแลรักษาผู ้
ติดเชือเอชไอวี  ผูป่้วยเอดส์  ครอบครัวของผูติ้ดเชือเอชไอวีเพือให้สามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่ง
ปกติ     
 3. ดาํเนินการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของผูติ้ดเชือ  ผูป่้วยเอดส์ทีควรไดรั้บ  
การระดมทุนเพือสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล  สิงของต่างๆตามความตอ้งการของผูติ้ดเชือ  ผูป่้วย
เอดส์  เช่น  นมผงสาํหรับเด็ก  ยาตา้นไวรัส  เป็นตน้  และให้การสงเคราะห์ดา้นอาชีพแก่ผูติ้ดเชือ
และครอบครัว  เนืองจากบางคนถูกให้ออกจากงาน  ออกจากสังคมเดิมทาํให้มีผลกระทบต่อการ
ดาํรงชีวิต  อนัเป็นผลทาํให้เกิดความเดือดร้อนในครอบครัว  โดยการส่งเสริมการฝึกอาชีพ  จดัหา
งานทีผูติ้ดเชือและครอบครัวสามารถปฏิบติัไดโ้ดยไม่กระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ทาํให้ผู ้
ติดเชือรู้จกัใชเ้วลาวา่ง  เรียนรู้การมีคุณค่าในตนเอง  อนัมีผลต่อการลดความเครียด 

  1.2.2  ดา้นการศึกษา 
 องคก์รเอกชนมุ่งเนน้ให้ผูติ้ดเชือและผูป่้วยเอดส์ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีควร
ได ้ เช่น การรักษา  การเขา้ถึงยาตา้นไวรัส  ความเท่าเทียมทางสังคม  และการอยู่ร่วมกนัของผูติ้ด
เชือ  ผูป่้วยเอดส์กับคนในชุมชน  เป็นต้น  จึงได้มีการจัดอบรมและวิจัยต่างๆ  โดยจะดาํเนิน
กิจกรรมในกลุ่มประชาชนทวัไป  กลุ่มวยัรุ่นทงัในและนอกสถานศึกษา  กลุ่มพ่อบา้น  แม่บา้น  
สตรีมีครรภ ์ และเดก็  นอกจากนียงัมีกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน  ผูติ้ดเชือเอชไอวี  ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว  
ผูน้าํชุมชน  ผูข้ายบริการทางเพศ  ชายรักชาย  ผูติ้ดยาเสพติด  ผูรั้บบริการในคลินิกรักษากามโรค  
ชาวไทยภูเขา  และชาวชุมชนแออดั   
 1. การจดัอบรมให้แก่นักเรียนแกนนาํ  ผูน้าํชุมชน  ครู  พระ  วิทยากรหรือ
ผูใ้ห้คาํปรึกษา  หรือบุคคลทีสามารถเป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัโรคเอดส์ทีถูกตอ้งให้แก่คนใน
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พืนทีได ้ รูปแบบของกิจกรรมนนัแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  การศึกษาดูงานในสถาน
บริการผูติ้ดเชือและผูป่้วยเอดส์  การจดัค่าย  การจดัอบรมเชิงวิชาการ  เป็นตน้   
 2. การวิจยัเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทีเป็นระบบ  ดาํเนินการอยา่งเป็น
ขนัตอน  โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาํให้สามารถเชือถือได้   ขอ้มูลทีได้จึงเป็น
ประโยชน์  และสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย  การพฒันาองคค์วามรู้ในดา้น
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการรักษา  การดาํรงชีวิต   การส่งเสริมให้ชุมชน  และองค์กรต่างๆมีความ
ตระหนกั  รับรู้ปัญหา  และไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการหาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  โดย
ชุมชนเองและการยอมรับครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวี  เป็นแนวทางที
สามารถนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของผูติ้ดเชือและผูป่้วยเอดส์ทีดีขึนได ้ และส่งเสริมการอยูร่่วมกนั
ในสงัคม   

 บทบาทการทาํงานของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีโรงพยาบาลและองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกนัมาก  นอกจากกิจกรรมในการปฏิบติังานทีแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีในองคก์รเอกชนมีการรณรงคป้์องกนัเอดส์กบักลุ่มประชาชนทวัไปมากกว่ากลุ่มผูติ้ดเชือ
เอชไอวี  เนืองจากมีงบประมาณสนบัสนุนหลกัจากภาคเอกชน และระบบขององคก์รทีเอือต่อการ
ปฏิบติักิจกรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั  ทงันีบทบาทการทาํงานและกิจกรรม
ต่างๆทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดป้ฏิบติั แสดงให้เห็นว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเป็นบุคคลทีมี
ศกัยภาพสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนคนทวัไป อีกทงัยงัสามารถใชชี้วิตทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสงัคม  

1.3  บทบาทของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอวใีนโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร 

  กิจกรรมของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี ภายใตส้ังกดัโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
นนัจะทาํงานร่วมกบัผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเขา้รับบริการคลินิกพิเศษทีมาพบแพทย ์พยาบาล 
ของโรงพยาบาลนันๆ โดยการอยู่เป็นเพือนพูดคุย ซักถามความเป็นอยู่ และให้คาํปรึกษา ขอ้มูล
เกียวกบัโรคให้กบัผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีระหว่างทีรอแพทยต์รวจ ทงันีบทบาทของแกนนาํดู
เหมือนจะซาํซอ้นกบัการทาํหนา้ทีการรักษา ใหข้อ้มูลของแพทย ์พยาบาล และนกัสังคมสงเคราะห์ 
แต่เนืองจากจาํนวนของผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเขา้รับบริการในแต่ละสัปดาห์มีจาํนวนมาก 
ดงันนัการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเป็นผูใ้หข้อ้มูลเกียวกบัโรค จึงช่วยแบ่งเบาภาระใหก้บับุคลากร
ทางการแพทย ์เพราะแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถใหเ้วลากบัผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมาขอ
คาํปรึกษาไดม้ากกว่าแพทยที์ทาํหนา้ทีในการรักษาเป็นหลกั ทาํใหผู้ป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีไดรั้บ
รายละเอียด ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโรคจากผูที้มีประสบการณ์โดยตรง และการป้องกนัการรับเชือ
เพิมและแพร่เชือให้กบัผูอื้น นอกจากการนีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจะทาํหนา้ทีประสานงาน และ
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ช่วยเหลือนกัสงัคมเคราะห์ ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลทางดา้นสิทธิประโยชน์ทางการรักษาใหแ้ก่
ผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวี และการติดตามลงพืนทีพร้อมนกัสังคมเคราะห์และพยาบาลในการเยยีม
บา้น เพือติดตามความเป็นอยูข่องผูติ้ดเชือเอชไอวีอยา่งต่อเนือง และเมือผูป่้วย ผูติ้ดเชือเอชไอวี และ
ผูที้ไดรั้บผลกระทบ ทีตอ้งการความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในดา้นต่างๆ แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีจะเป็นผูป้ระสานงานกบันกัสงัคมเคราะห์และแหล่งทุนอืนๆ เพือช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหก้บัผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวีภายใตเ้ขตพืนทีทีโรงพยาบาลรับผดิชอบ  

  กลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครนนั จะมีอตัราจาํกดัตาม
จาํนวนทีโรงพยาบาลกาํหนด ดงันนั การคดัเลือกบุคคลทีจะเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีนนัจึงตอ้งมี
คุณสมบติัและผา่นเกณฑก์ารประเมินโดยเจา้หนา้ทีพยาบาล นกัสังคมสงเคราะห์ และแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวี และจะมีการคดัเลือกเมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนปัจจุบนัลาออกหรือมีอตัราว่าง โดย
ผูที้สนใจทาํหน้าทีเป็นแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีนันจะตอ้งเป็นผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมารับบริการที
โรงพยาบาล  มีจิตอาสาในการทาํงานเพือสังคม  เป็นสมาชิกของผูติ้ดเชือเอชไอวีของกลุ่มและเขา้
ร่วมกระบวนการกลุ่มอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือมีความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง ดว้ยการมีร่างกายที
แขง็แรง สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งคนทวัไป ซึงส่วนใหญ่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนปัจจุบนัจะเป็นผู ้
ชักชวนให้เขา้ร่วมเป็นแกนนํากลุ่มเมือเห็นว่ามีคุณสมบติัและสามารถช่วยเหลืองานต่างๆ ได ้
จากนันผูติ้ดเชือทีสนใจจะตอ้งเขา้รับการอบรมตามแผนงานทีกาํหนด ซึงแลว้แต่นโยบายและ
ขอ้กาํหนดของกลุ่มและโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะตอ้งไดรั้บการอบรมในเรืองความรู้ความเขา้ใจใน
โรคเอดส์  การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส คุณสมบติัและชนิดของยาตา้นไวรัสเอชไอวี แนวทางในการ
ป้องกนัเชิอเอชไอวี เทคนิคการอบรมการใหค้าํปรึกษา และทกัษะชีวิต เพือประสิทธิภาพในการให้
ขอ้มูลกบัสมาชิกในกลุ่มและผูติ้ดเชือรายใหม่ และผูติ้ดเชือเอชไอวีจะไดรั้บการประเมินคุณสมบติั
ในการเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจากแกนนาํของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี นกัสังคมสงเคราะห์ และ
พยาบาลของโรงพยาบาลนนัๆ 

1.4  บทบาทของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอวใีนองค์กรเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร   
  สมาชิกของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีองค์กรเอกชนนัน ส่วนมากจะเป็นผูติ้ดเชือที

โทรศพัทม์าขอรับคาํปรึกษา หรือผูติ้ดเชือเอชไอวีทีสนใจเขา้กลุ่มดว้ยตนเอง จากการสืบคน้ขอ้มูล
และการประชาสัมพนัธ์ หรือไดรั้บการแนะนาํจากผูอื้น ทีมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการให้ความ
ช่วยเหลือตามทีตนสนใจ และเมือมีการติดต่อกนัระหว่างกลุ่มและผูติ้ดเชือเอชไอวี แกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีจะมีการชกัชวนใหเ้ขา้สู่กระบวนการกลุ่ม  เพือการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในองคก์รเอกชนนนัจะปฏิบติักิจกรรม และโครงการทีกลุ่ม
กําหนดโดยเน้นเรืองของการรักษา และป้องกันกับผู ้ติดเชือเอชไอวี  และคนทัวไปในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึงสถานทีในการจดักิจกรรมนนัจะเนน้แหล่งพืนทีทีเขา้ถึงคนไดจ้าํนวนมาก เช่น 
ตลาด โรงหนัง ป้ายรถประจาํทาง เป็นตน้ และมีการติดตามเยียมบา้นสมาชิกทีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครทีไม่สามารถเดินทางเขา้ร่วมกลุ่มหรือทาํกิจกรรมได ้เพือสาํรวจความตอ้งการและ
ความช่วยเหลือใหก้บัสมาชิกทีกาํลงัประสบปัญหา 

  แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีของกลุ่มทีอยู่ภายใตก้ารดูแลขององค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครนนัมาจากผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีจิตอาสาในการทาํงานเพือประโยชน์ต่อเพือนผูติ้ด
เชือเอชไอวี และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีความสนใจวิสัยทศัน์การทาํงานจากกลุ่มอืนๆ สามารถ
เขา้ร่วมเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือของกลุ่มไดด้ว้ยเช่นกนั ทงันีกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี มีการบริหารจดัการ
อตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังาน มีการกาํหนดจาํนวนผูป้ฏิบติัหนา้ทีการทาํงานของแกนนาํ และบุคลากรใน
ตาํแหน่งอืนๆ ไวจ้าํนวนจาํกดัดงันนัเมือกลุ่มขาดแกนนาํหรือมีความตอ้งการผูป้ฏิบติังานเพิม จะมี
การประชาสมัพนัธ์เพือคดัเลือกผูติ้ดเชือเอชไอวีเขา้มาเป็นแกนนาํของกลุ่ม และแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี หรือผูจ้ดัการกลุ่มจะชกัชวนผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีจิตอาสา และมีทศันคติทีดีต่อการทาํงานและมี
เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ของกลุ่ม จากนนักลุ่มจะมีแนวทางการอบรมเป็นแผนงานซึงผูติ้ดเชือเอชไอวี
จะตอ้งเขา้รับการอบรมและผ่านการอบรมตามทีกลุ่มกาํหนดไว  ้ เพือผูติ้ดเชือเอชไอวีจะไดมี้
ประสบการณ์การเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม และมีความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง และมี
ร่างกายทีแข็งแรงทีจะสามารถปฏิบติังานได้ โดยส่วนใหญ่ผูติ้ดเชือเอชไอวีจะได้รับการอบรม
เกียวกบัความรู้ความเขา้ใจในโรคเอดส์  การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส คุณสมบติัและชนิดของยาตา้น
ไวรัเอชไอวี แนวทางในการป้องกนัเชิอเอชไอวี เทคนิคการอบรมการให้คาํปรึกษา และทกัษะชีวิต 
เพือประสิทธิภาพในการใหข้อ้มูลกบัสมาชิกในกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอว ีและผูข้อรับคาํปรึกษา และการ
ปฐมพยาบาลเบืองตน้สาํหรับการเยยีมบา้นผูป่้วยและผูติ้ดเชือเอชไอวี   

  ทงันีสิงสาํคญัในการปฏิบติังานในฐานะแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคือการมีจิตอาสา 
เพราะค่าตอบแทนทีไดรั้บนนัไม่มาก แต่ความภูมิใจทีไดรั้บจากการไดช่้วยเหลือผูป่้วยและผูติ้ดเชือ
เอชไอวีใหพ้น้จากความทุกข ์เสียใจโดยเร็วนนัเป็นกาํลงัใจทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความสุข
ในการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิตทีดี เนืองจากการทาํงานของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทงักลุ่ม
ภายในโรงพยาบาลและองค์กรเอกชนงานหลกัคือการให้คาํปรึกษาแก่ผูติ้ดเชือเอชไอวีทีกาํลงั
ประสบปัญหาทีไม่รู้จักกันมาก่อน รู้แต่เพียงปัญหาทีผูติ้ดเชือกําลังเป็นวิตกกังวล แต่เมือให้
คาํปรึกษาให้กาํลงัใจกนั เกิดความสนิทสนม เป็นเหมือนเพือนทีเขา้ใจกนั พีนอ้งทีคอยห่วงใยดูแล
กนั จนเกิดความผูกพนัในฐานะผูที้มีประสบการณ์ชีวิตคลา้ยกนัจึงทาํให้กลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
ความผกูพนัและมีการติดตามดูแลกนัอยา่งต่อเนือง  
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1.5  ตัวอย่างลกัษณะของกลุ่มผู้ติดเชือเอชไอว ี

  การทาํงานดา้นเอดส์ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีส่วนมากไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
ความตอ้งการไดรั้บขอ้มูล ความรู้เกียวกบัวิวฒันาการในการรักษาภาวะโรคแทรกซอ้นและยาตา้น
ไวรัสเอชไอวี แนวทางการดูแลตนเองให้มีชีวิตยืนยาว และประสบการณ์ในการได้รับความ
ช่วยเหลือจากแพทย ์พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห์ แกนนาํของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีและเพือนผูติ้ด
เชือเอชไอวีดว้ยกนั ทีคอยใหก้าํลงัใจ ใหค้าํปรึกษาในช่วงเวลาทีเกิดความทุกข ์ส่งผลใหแ้กนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีนาํความรู้และประสบการณ์ตรงของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่เพือเป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิตให้กับผูติ้ดเชือเอชไอวีและคนในสังคมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจที
ถูกตอ้ง ดว้ยการมีจิตอาสาและมีแรงจูงใจตามปัจจยัขา้งตน้ จึงนาํไปสู่การจดัตงักลุ่ม ชมรมในการ
ทาํงานดา้นเอดส์ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตวัอยา่งลกัษณะการจดัตงักลุ่มและการปฏิบติังานดงันี 

         1. ข้อมูลของชมรมรากหญ้าฟ้าใส  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สํานัก
การแพทย์ 

   ชมรมรากหญา้ฟ้าใสเริมก่อตงัมาจากความตงัใจและความตอ้งการทีจะช่วยเหลือ
เอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว ให้เป็นทียอมรับในสังคม โดยมีคุณพชัรา คาํเปลียน เป็นบุคคล
สําคัญทีพยายามจัดตังกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี เพือให้ความช่วยเหลือซึงกันและทังในด้านการ
แก้ปัญหาและการให้กาํลงัใจ ในครังแรกนันได้รวบรวมผูที้ติดเชือเอชไอวีทีอาศยัอยู่ในชุมชน
เดียวกนัจาํนวน 5 คน เพือให้การช่วยเหลือและพูดคุยให้กาํลงัใจกนั ภายหลงัคนในชุมชนทราบจึง
เกิดการรังเกียจและไม่ยอมรับ จึงไดย้า้ยทีจดักิจกรรมมาเป็นบริเวณสวนสาธารณะลาดกระบงั และ
ในเดือนตุลาคม 2545 จึงรวมตวัตงักลุ่มเรียกว่า “กลุ่มฟ้าใส” โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ของ
โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร ใหก้ารดูแลและช่วยเหลือนมผงแก่มารดาติดเชือ และกลุ่ม
ผูป่้วยเอดส์  
   เมือกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีทีรับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาล
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีมากขึนเรือยๆ รวมทงั มีผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเขา้ทาํกิจกรรมกลุ่ม
เพิมขึน กลุ่มฟ้าใสจึงไดย้า้ยมาทาํกิจกรรมร่วมกนัในโรงพยาบาลและจดัตงัชมรมซึงอยูภ่ายในความ
ดูแลของโรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ชือวา่ “ชมรมรากหญา้ฟ้าใส”  เมือพ.ศ. 2547 

   วตัถุประสงค์ของชมรมรากหญ้าฟ้าใส 

   1. เพือใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์และครอบครัวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการ
ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว 

   2.  เพือใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ ไดเ้ขา้ถึงบริการการรักษาพยาบาล การรับ
ยาตา้นไวรัสเอชไอวีตามสิทธิทีตนเองควรจะไดรั้บ 
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   3. เพือให้ผูติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ ไดเ้ขา้ถึงสวสัดิการสังคมดา้นต่างๆ เช่น 
เงินทุนประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพ ทุนการศึกษาบุตร 

   4. เพือให้บริการปรึกษา การช่วยเหลือทางดา้นจิตใจแก่ผูติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วย
เอดส์และครอบครัว 

   5.  เพือให้ผูติ้ดเชือเอชไอวี/เอดส์มีความรู้ในการดูแลตนเอง และแลกเปลียน
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพระหวา่งเพือนสมาชิกดว้ยกนั 

   6.  เพือใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ ไดดู้แลซึงกนัและกนัในชุมชน 

   กจิกรรมของชมรมรากหญ้าฟ้าใส 

   1. การใหบ้ริการปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และปรึกษาทางโทรศพัท ์

   2.  การเยียมบ้าน เพือดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในชมรม ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
  3. จดักิจกรรมกลุ่มประจาํเดือนและกิจกรรมสงัสรรคใ์หเ้นืองในโอกาสต่างๆ 

   4. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทงัองคก์รภาครัฐและองคก์รเอกชน เพือจดัหา
แหล่งสนบัสนุนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ 

   5. จดัหาแหล่งตลาดใหก้บัสมาชิกในกลุ่มทีมีผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่ายตามสถานที
ต่างๆ 

   6.  ตงักองทุนออมทรัพยเ์พืออนาคต สาํหรับผูติ้ดเชือเอชไอวี (เขา้ร่วมองคก์รฟิว
เจอร์กรุ๊ป) 
   7. การสงเคราะห์เครืองอุปโภค บริโภค แก่ผูติ้ดเชือเอชไอวีและครอบครัว 

   8.  จดักิจกรรมในการรณรงคเ์พือป้องกนัการติดเชือเอชไอวี โดยการแจกถุงยาง
อนามยั 

   9. เป็นวิทยากรใหค้วามรู้เกียวกบัโรคเอดส์ในสถานทีต่างๆ 

  2. ข้อมูลของชมรมเพอืนวนัพุธ  ศูนย์วจัิยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย 

 ชมรมเพือนวนัพุธ  เป็นศูนยป์ระสานความสัมพนัธ์ผูติ้ดเชือเอชไอวีแห่งประเทศ
ไทย  เป็นชมรมผูติ้ดเชือทีตงัอยู่ภายใต ้ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ทีเกิดจากการรวมกลุ่ม
ของผูติ้ดเชือเอชไอวี/เอดส์  ซึงเป็นคนไขข้องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จดัตงักลุ่มได้ดว้ยความ
ร่วมมือของนกัสังคมสงเคราะห์  และบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   (พเยาว ์ 
ศรีแสงทอง,  2539 : 123-124)   
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  วตัถุประสงค์การจัดตังชมรมเพอืนวนัพุธ 

1. เพือใหก้าํลงัใจสมาชิกซึงกนัและกนั  แลกเปลียน  เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ   
2. เป็นศูนยป์ระสานงานระหว่างผูติ้ดเชือในประเทศไทย   ให้ขอ้มูลข่าวสาร

เรืองโรคเอดส์  การรักษา  การส่งต่อผูป่้วย  การสงเคราะห์ต่างๆใหแ้ก่ผูติ้ดเชือ  
3. ส่งเสริมพฒันาทกัษะชีวิตใหแ้ก่สมาชิก   
4. เป็นแหล่งพบปะสังสรรคข์องผูติ้ดเชือดว้ยกนั และส่งเสริมการอยูร่่วมกนัใน

สังคม   

 กจิกรรมของชมรมเพอืนวนัพุธ 

เพือให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัตงัชมรมเพือนวนัพุธ  ไดด้าํเนินผ่าน
กิจกรรมโครงการต่างๆ แบ่งเป็น 

1. งานบริการสังคม 

 งานบริการแก่สังคมของชมรมเพือนวนัพุธ  ในปัจจุบนัเป็นงานบริการให้
คาํปรึกษา 

 ชมรมเพือนวนัพุธ  เป็นองคก์รทีก่อตงัขึนเพือการให้คาํปรึกษาในระดบัหนึง
ซึงมีลกัษณะเป็นบุคคล  กลุ่มคน  โดยให้โอกาสแต่ละคนในการแลกเปลียนประสบการณ์และ
ปลอบใจให้กาํลงัใจซึงกนัและกนั  และเชือว่าจะไดผ้ลดีกว่าการแพทยห์รือนักจิตวิทยาเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษาเพราะวา่ผูที้ใหค้าํปรึกษานนัสภาพการติดเชือเดียวกบั  หรือประสบปัญหาอนัเนืองมาจาก
เชือเอชไอวี/เอดส์  ทีมีความคลา้ยคลึงและใกลเ้คียงกนั บริการใหค้าํปรึกษาแบบตวัต่อตวั  แบบกลุ่ม  
กลุ่มกบักลุ่ม  โดยจดัเป็นกิจกรรมพูดคุย  และใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัทแ์บบบริการฟรีและไม่ถาม
ชือ 

2. งานโครงการ 

 สาํหรับโครงการต่างๆ ของชมรมเพือนวนัพุธมีหลากหลายรูปแบบซึงแต่ละ
โครงการมีวตัถุประสงค ์ และประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ  ดงันี 

 โครงการโรคเอดส์  

 ชมรมเพือนวนัพธุ   ไดจ้ดังานวนัเอดส์โลก ในวนัที  ธนัวาคมของทุกปี ครังแรก
จดัเมือวนัที  ธนัวาคม  เรียกชือว่า "งานเทียนส่องใจ" เป็นงานจดัร่วมกนักบัสภากาชาดไทย 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างผูติ้ดเชือกบัผูไ้ม่ติดเชือ หรือสังคม
โดยรวม เพือชีให้สังคมเห็นว่า ผูติ้ดเชือไม่ได้แตกต่างจากผูไ้ม่ติดเชือ ผูติ้ดเชือยงัอาจมีสุขภาพ
แขง็แรงสามารถทาํประโยชน์แก่ครอบครัวและสงัคมได ้ผูติ้ดเชือไม่ไดเ้ป็นภยัหรืออนัตรายโดยตรง
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กบัผูใ้ด ดงันนัสงัคมสามารถอยูร่่วมกบัผูติ้ดเชือไดอ้ยา่งปกติสุข การทาํความเขา้ใจและกาํลงัใจแก่ผู ้
ติดเชือเพือทีจะใหส้ามารถต่อสูก้บัโรคร้ายไดส้าํเร็จ เป็นความหวงัใหมี้ชีวิตอยูต่่อไป 

 โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

 เนืองจากสมาชิกชมรมเพือนวนัพุธหลายคนไม่สามารถทาํงานต่อไดเ้พราะการ
เจบ็ป่วย  บางคนถูกใหอ้อกจากงาน  ออกจากสังคมเดิมทาํใหมี้ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต  อนัเป็น
ผลทาํให้เกิดความเดือดร้อนในครอบครัว  สุขภาพ  ดงันนักิจกรรมโครงการนีทางชมรมจึงไดเ้ชิญ
อาจารยม์าสอนทาํเสือบาติคและของชาํร่วย  เพือเป็นวิธีทีจะเพิมพนูรายไดใ้หผู้ติ้ดเชือหรือสมาชิกมี
อาชีพเสริม  และทาํให้ผูติ้ดเชือรู้จกัใช้เวลาว่าง  เรียนรู้การมีคุณค่าในตนเอง  อนัมีผลต่อการลด
ความเครียดด้วย  นอกจากนีเพือเป็นรายได้ส่วนหนึงในการดาํเนินกิจกรรมของชมรมต่อไป  

 โครงการฟืนฟูสภาพจิตใจ 

 เป็นกิจกรรมสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น  การนงัวิปัสสนา/สมาธิ  สนทนาปัญหาแนวทาง
ธรรมะ  การออกกาํลงักาย  ทศันศึกษา  เป็นตน้ 

 โครงการ  HIV-PHONE   
 บริการให้ค ําปรึกษาแนะแนวทางโทรศัพท์  เ กียวกับปัญหาข้อสงสัยอัน

เนืองมาจากโรคเอดส์  หรือความรู้เกียวกบัการอยูร่่วมกบัผูติ้ดเชือ  มีเจา้หนา้ทีบริการทุกวนัจนัทร์-
ศุกร์ . - .  น.  หมายเลขโทรศพัท ์ 02-253-2666   

 โครงการตลาดนัดความรู้สู้ภัยเอดส์ 

 ดว้ยทางชมรมตระหนกัว่า  คนทุกคนทีมีเพศสัมพนัธ์ถือเป็นกลุ่มเสียงต่อการติด
เชือทงัสิน  จึงไดมี้การจดักิจกรรมเพือสร้างความเขา้ใจ  โดยเนน้การใหข้อ้มูล  และการแจกเอกสาร
ความรู้เกียวกบัโรคเอดส์  ปัจจยัเสียงต่างๆ  พร้อมทงัมีการแจกถุงยางอนามยั  เพือเป็นการรณรงคใ์ห้
เกิดการป้องกนัเบืองตน้  โดยปฏิบติัเดือนละครังเริมในกรุงเทพมหานคร  เขตพืนทีตลาดยิงเจริญ  
ตลาดบางซือ 

  3. ข้อมูลของมูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์  
 มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ เป็นองคก์รทีกาํหนดพนัธะกิจไวเ้พียงประการ
เดียว คือ การสนบัสนุนกลุ่มชายรักชาย  ชายทีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย  และสาวประเภทสองทีมีเชือ
เอชไอวี ให้สามารถมีชีวิตไดย้าวนานอยา่งมีความสุขและอยา่งมีสุขภาพทีดี โดยการสนบัสนุนของ
ระบบบริการทีมีประสิทธิผล เขา้ถึงไดง่้าย และช่วยให้ป้องกนัการแพร่เชือส่งต่อเชือเอชไอวีต่อไป
ยงัคู่ทีตนเองมีเพศสมัพนัธ์ดว้ยของตนได ้ซึงจดัตงักลุ่มโดยบุคคลทีมีประสบการณ์ทาํงานดา้นเอดส์ 
และมีเจตนารมณ์เดียวกนั  
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 วตัถุประสงค์ของมูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ 
 เพือเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัผูที้
ไดรั้บเชือ เพือกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงสิทธิดา้นการบริการและการ
รักษาพยาบาลต่างๆ  

 กจิกรรมหลกัของมูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ 
 1.  เป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัผูติ้ดเชือและครอบครัวในเรืองการดูแลตนเอง 

และบุคคลในครอบครัว การรักษา การกินยาอยา่งถูกตอ้งและเรืองเกียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

2. จดักิจกรรมใหค้าํปรึกษาทงัแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 
3. จดักิจกรรมและการพูดคุยเป็นรายบุคคล เพือให้ผูที้ได้รับเชือแลว้ ลดการ

รังเกียจตนเอง ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ที้ไดรั้บเชือเห็นคุณค่าของตนเอง 

4. จดักิจกรรมแลกเปลียนประสบการณ์การดูแลตนเองระหว่างเพือนผูที้ไดรั้บ
เชือดว้ยกนัทงัรายเก่าและรายใหม่ 

5. จดักิจกรรมเพือเพิมความรู้เกียวกบัเรืองการกินยาสาํหรับผูที้ไดรั้บเชือแลว้ 

6. เป็นแหล่งส่งต่อเพือช่วยเหลือผูที้ไดรั้บเชือให้เขา้ถึงแหล่งบริการด้านการ
รักษาพยาบาลและแหล่งสนบัสนุนต่างๆ   

 ลกัษณะงานของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี มุ่งเนน้ดา้นการรักษาร่างกายและเยยีวยา
จิตใจให้กบัผูติ้ดเชือเอชไอวีและการป้องกนัให้กบัประชาชนทวัไปให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกนัการติดเชือและรณรงคใ์ห้มีการตรวจเลือดเพราะถา้รู้เร็วจะไดเ้ริมการรักษาก่อนการเกิดโรค
แทรกซอ้น ทาํให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต ดว้ยลกัษณะงานดงักล่าวจึงตอ้งใชค้วามเป็น
เครือข่ายในการทาํงานเพือให้การทาํกิจกรรมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเขตพืนที ดงันนัแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวีจึงมีการร่วมมือระหวา่งกลุ่มดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือหรือเขา้ร่วมอบรมในกิจกรรม
ของกลุ่ม องคก์รอืน ดงันนัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจึงสามารถเป็นแกนนาํหรือเป็นผูน้าํกิจกรรมของ
กลุ่มอืนๆได ้ 

 
2.   แนวคดิเกยีวกบัภาวะการติดเชือไวรัสเอชไอวแีละโรคเอดส์ 

คาํว่า  เอดส์ (AIDS)  กบัคาํว่า  เอชไอวี  (HIV)  เป็นคาํภาษาองักฤษทีใชคู่้กนั  แต่
เนืองจากมีการใชป้ะปนกนัโดยเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดความหวาดกลวั  คนส่วนมากจึง
คุน้เคยและชินกบัคาํวา่  เอดส์  จนเขา้ใจวา่คาํนีเป็นทงั  “เชือโรค”  และ  เป็น“โรค” 
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เอชไอวีเป็นคาํไทยทีเขียนทับศัพท์  คาํภาษาอังกฤษของ  HIV  ย่อมาจาก  Human  

Immunodeficiency  Virus  หมายถึงไวรัสชนิดหนึงเมือเขา้ไปในร่างกายมนุษย ์ ก่อภาวะจนติดเชือ
แลว้จะทาํลายเมด็เลือดขาวชนิด T cell  Lymphocyte ในร่างกาย  ทาํใหภู้มิคุม้กนัลดนอ้ยลงอยา่ง
ต่อเนือง จนเกิด  “กลุ่มอาการ”  บางอยา่งทีทาํให้ร่างกายเจ็บป่วย  กลุ่มอาการอนัเนืองมาจากภาวะ
ภูมิคุม้กนับกพร่องนีเรียกว่า  เอดส์  ซึงเขียนทบัศพัทค์าํว่า  AIDS  ทียอ่มาจาก  Acquired  Immune  

Deficiency  Syndrome  (องคก์ารแพธ,  2551  :  11) 

ภูมิคุม้กนั  คือ  ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย  ทีช่วยป้องกนัไม่ให้เชือโรคทาํอนัตรายได ้ 
ซึงมีเมด็เลือดขาวหลายชนิดทีสร้างขึนไดใ้หม่ตลอดเวลา  เมด็เลือดขาวทาํหนา้ทีกาํจดัหรือควบคุม
ไม่ให้เชือโรคเพิมจาํนวนลุกลามขึนจนทาํให้เจ็บป่วยได ้ ถา้ภูมิคุม้กนัปกติ  ร่างกายจะไม่ป่วย  แต่
ถา้ช่วงไหนอ่อนแอ  ภูมิคุม้กนัจะไม่สามารถทาํหนา้ทีไดดี้เท่าทีควร  ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยง่าย  
(สาํนกัโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์,  2547 : 100) 

CD4  คือ  เมด็เลือดขาวชนิด T –cells  ทีมีหนา้ทีกาํจดัสิงแปลกปลอมทีเขา้สู่ร่างกาย  
เช่น  เชือโรคต่างๆ สารเคมี  สารพิษ  ฝุ่ นละอองทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  อีกทงัมี
บทบาทสร้างสารภูมิคุม้กนัในร่างกายเพือกาํจดัเชือโรค ดงันนัผูติ้ดเชือเอชไอวีจะตอ้งมีการตรวจหา
ระดบั CD4 เพือเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการประกอบการตดัสินใจในการเริมตน้การรักษาด้วยยา
ป้องกนัโรคแทรกซอ้นหรือยาตา้นไวรัสเอชไอวีตงัแต่แรกเริม เพือประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ
ของผูติ้ดเชือเอชไอวี  (ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์,  2551 : 27) 

2.1  ความแตกต่างระหว่างผู้ติดเชือเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์ 

  ผูติ้ดเชือเอชไอวี  คือ ผูที้ไดรั้บเชือไวรัสเอชไอวีเขา้สู่ร่างกาย  มีระดบัภูมิคุม้กนัที
สามารถควบคุมหรือจดัการเชือโรคทีเขา้สู่ร่างกายได ้ จึงไม่ปรากฏอาการเจ็บป่วยจากโรคฉวย
โอกาส ทาํใหผู้ติ้ดเชือยงัคงมีสุขภาพแขง็แรง  สามารถทาํงานและใชชี้วิตประจาํวนัไดต้ามปกติ  แต่
ถา้ผูติ้ดเชือเอชไอวี  ขาดการดูแลตนเอง  วินยัในการรับประทานยาตา้น  มีพฤติกรรมทีเสียงต่อการ
รับเชือเอชไอวีเพิมหรือพฤติกรรมทีทาํลายสุขภาพร่างกาย  จะทาํให้ระดบัภูมิคุม้กนัลดลง  ร่างกาย
อ่อนแอ  จึงมีโอกาสติดเชือโรคไดง่้ายจนเขา้สู่ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องได ้

  ผูป่้วยเอดส์  คือ  ผูที้มีเชือเอชไอวีในร่างกาย  มีระดบัเชือเอชไอวีเพิมมากขึนอย่าง
ต่อเนือง  เป็นผลให้มีระดบัภูมิคุม้กนัในร่างกายลดลง  จนไม่สามารถคุม้กนัร่างกายจากเชือโรคได ้ 
เรียกว่า  ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง  ระยะเวลาตงัแต่ติดเชือจนป่วยเป็นเอดส์เตม็ขนัใชเ้วลา  7 -10  ปี  
และสามารถพบโรคติดเชือฉวยโอกาส  ซึงส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชือทีมีอยู่ในร่างกายแต่อาจเพิม
จาํนวนขึนจนทาํให้เกิดโรค  หรืออาจเป็นเชือทีอยู่นอกร่างกายแต่อาจรับเชือโรคเขา้สู่ร่างกายง่าย
กว่าปกติ  เนืองจากร่างกายไม่มีภูมิคุม้กนัโรค  เช่น  เชือราในช่องปาก  เชือราในหลอดอาหารใน
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สมอง  ในกระแสเลือด  ริวขาวขา้งลิน  ตุ่มคนั  ตุ่มพีพีอี  วณัโรค  เริม  ปอดอกัเสบ  ฝีในสมอง  เป็น
ตน้  หากไดรั้บการรักษาโรคติดเชือฉวยโอกาสและรับยาตา้นไวรัสเพือควบคุมปริมาณเชือไวรัส  จะ
ทาํให้ภูมิตา้นทานถูกทาํลายน้อยลง  ร่างกายสร้างภูมิคุม้กันขึนมาใหม่  จนพน้สภาพภูมิคุม้กัน
บกพร่อง  จึงเหลือเพียงภาวะการติดเชือไวรัสเอชไอวี  (สํานักโรคเอดส์  และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์  2547 : 101) 

  ดงันันผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์สามารถมีร่างกายทีกลบัมาแข็งแรงไดอี้ก  
ดว้ยการรับยาตา้นไวรัสอย่างต่อเนือง  ร่วมกบัการไม่รับเชือไวรัสเพิม  โดยการมีเพศสัมพนัธ์ที
ปลอดภยั  ไม่ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัผูอื้น  และการดูแลสุขภาพอย่างถูกตอ้ง  เช่น  การออกกาํลงักาย
อยา่งสมาํเสมอ  ละเวน้ของมึนเมาหรือสารเสพติด  การลดความเครียด  และความวิตกกงัวลดว้ยการ
ทาํสมาธิ  และการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความหวงั  จะช่วยใหมี้ชีวิตทียนืยาวขึนได ้   

2.2  ภาวะจิตใจของผู้ติดเชือเอชไอว ี

  ผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์  จะมีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในหลายด้านทงั
ร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  โดยเฉพาะในระยะแรกทีทราบว่าตนเองติดเชือเอชไอวีมีผลให้เกิด
ความรู้สึกเปลียนไปในทางลบทีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคลใกลชิ้ด  เช่น  สมาชิกใน
ครอบครัว  เพือน  เป็นตน้  ในทางจิตวิทยา ศรีธรรม ธนะภูมิ (2554 : 2)  พบว่า  การแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมของผูป่้วยดว้ยโรคร้ายแรง  มีลาํดบัขนัตอน  5  ระยะ  ไดแ้ก่    

  ระยะที  1  ตกใจและปฏิเสธความจริง   เป็นระยะทีผูป่้วยตกใจต่อการทีทราบหรือ
สงสัยว่าตนเป็นโรคร้ายทีรักษาไม่หายและอาจตอ้งเสียชีวิตในเวลาอนัใกล ้ อาจมีอาการ  "ช็อค"  
กงัวลมาก สับสน  ซึมเฉย  หรือถา้ตกใจมากอาจเอะอะโวยวาย  ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ ในระยะนี
ผูป่้วยจะปฏิเสธความจริง  ปฏิเสธว่าตนไม่ไดเ้ป็นโรคนันๆ  อาจโทษว่าแพทยต์รวจผิด  ผูป่้วยจะ
พยายามหาขอ้มูลเพิมเติมเพือลบลา้งผลการตรวจของแพทย ์ อาจไปหาแพทยห์ลายคนเพือใหย้นืยนั
วา่ตนไม่ป่วย   

  ระยะที  2  กงัวล สับสน และโกรธ  เป็นระยะทีไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้
ต่อไป  ผูป่้วยเริมมีความกงัวลมาก  ความคิดสับสน  รู้สึกอึดอดัและหาทางออกไม่ได ้ รู้สึกโกรธที
ตนตอ้งเผชิญกบัปัญหาทีร้ายแรง  อาจโทษว่าเป็นความผิดของแพทยห์รือผูอื้น  บางรายอาจแสดง
วาจาหรือกิริยาทีกา้วร้าว มีการต่อตา้นการตรวจและคาํแนะนาํของแพทย ์ โกรธญาติและคนอืนๆ  

  ระยะที  3  ต่อรอง  เป็นระยะทีผูป่้วยเริมสงบลง ต่อรองว่าตนอาจจะไม่เป็นโรค
ร้ายแรง อาจจะกลบัไปสู่ระยะปฏิเสธความจริงไดอี้ก  บางรายก็มีความหวงัว่าจะมีการตรวจละเอียด
ทีพบวา่ตนไม่เป็นโรคร้ายหรือเป็นชนิดทีไม่มีอนัตรายและรักษาได ้ ทงันีก็เพือเพิมความหวงัใหก้บั
ตนเองและยดึเวลาก่อนทีจะยอมรับความจริงไปอีกสกัระยะหนึง  
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  ระยะที  4  เศร้า และหมดหวงั  เป็นระยะทีผูป่้วยเริมรู้สึกหมดหวงัและเศร้าโศก
เสียใจเมือเริมยอมรับความจริงของการเป็นโรคร้าย  หลงัจากทีการปฏิเสธและการต่อรองไม่เป็น
ผลสาํเร็จ ผูป่้วยจึงตอ้งยอมจาํนนดว้ยเหตุผล   แต่จิตใจของผูป่้วยยงัไม่สามารถยอมรับได ้ มีอารมณ์
ซึมเศร้าต่อการสูญเสีย  มีความรู้สึกผดิ  รู้สึกอา้งวา้ง  พดูและทาํสิงต่างๆ นอ้ยลง  แยกตวั  ชอบอยู่
คนเดียว เหม่อลอย  กินไม่ได ้ นอนไม่หลบั  อาจมีความรู้สึกอยากตาย  หรือถา้อาการรุนแรงอาจมี
ประสาทหลอน  หูแวว่  ระแวงได ้ 

  ระยะที  5  ยอมรับความจริง  เป็นระยะทีผูป่้วยยอมรับความจริงทีตนหลีกเลียงไม่ได ้  
อาการเศร้าลดลง  มีการซกัถามถึงรายละเอียดของโรคทีเป็นและวิธีรักษา  แต่ในบางรายอาจเฉยๆ 
และแสดงความไม่สนใจ  ปล่อยให้เป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบของแพทยแ์ละญาติในเรืองการ
รักษา  ต่อจากนีผูป่้วยกเ็ริมปรับตวัต่อการรักษาและการดาํเนินชีวิตต่อไป  ผูป่้วยเริมรับฟังคาํแนะนาํ
ของแพทย  ์ ให้ความร่วมมือในการักษาและร่วมรับผิดชอบตนเองมากขึน  พยายามหาวิธีและ
แนวทางในการดาํเนินชีวิต  การปรับตวัต่อครอบครัวและผูร่้วมงาน  ตลอดจนการติดต่อกบัแพทย์
และพยาบาลผูใ้หก้ารรักษาเตรียมตวั  เผชิญกบัความทุกขท์รมานทงัทางกายและทางใจ  และเผชิญ
กบัตายในทีสุดหากโรคนนัรักษาไม่หาย   

  ผูติ้ดเชือเอชไอวีทุกรายตอ้งเผชิญกบัปัญหาชีวิตย่อมมีความกงัวลเป็นธรรมดา  ซึง
ความกงัวลและซึมเศร้าเป็นอาการทีพบบ่อยทีสุด  แต่การแสดงออกอาจไม่เท่ากนัอาจขา้มขนัตอน 
หรือมีการแสดงออกเพียงบางขนัตอนเท่านัน  และระยะเวลาทีมีอาการสันหรือยาวนันขึนอยู่กบั
ความสามารถในการปรับตวัของผูติ้ดเชือ   

2.3  การติดเชือเอชไอวี 
  กรมควบคุมโรคติดต่อ  (2531 : 7-8,  อา้งถึงใน  จิตตินนุช  หาญ-พาณิชยพ์นัธ์ุ,  
2541 : 10-11)  ไดก้ล่าวว่า  เชือไวรัสเอชไอวีจะพบในของเหลวทีออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
เช่น  เลือด  นาํอสุจิ  นาํในช่องคลอด  นาํตา  และนาํลาย  เป็นตน้  แต่การศึกษาพบว่า  ไวรัสตวันี
แพร่เฉพาะทางเลือด  นาํอสุจิและนําในช่องคลอดเท่านัน  ดังนันจึงกล่าวได้ว่าสามารถติดเชือ      
เอชไอวีไดโ้ดยการมีเพศสมัพนัธ์  โดยทางเลือดทีปนเชือและโดยทางมารดาทีติดเชือสู่ทารก 

  1.  การติดเชือทางเพศสัมพนัธ์  สามารถติดต่อไดโ้ดยการมีเพศสัมพนัธ์จากชายสู่
ชาย  ชายสู่หญิง  และหญิงสู่ชาย  ผูที้เสียงต่อการติดเชือทางเพศสัมพนัธ์  คือผูที้มีเพศสัมพนัธ์โดย
ไม่ป้องกนั  โอกาสทีติดเชือขึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น  การมีแผลบริเวณอวยัวะเพศ  การเปลียนคู่
นอนบ่อย และชนิดของเพศสมัพนัธ์  เป็นตน้ 
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  2. การติดเชือทางเลือดและผลิตภณัฑจ์ากเลือด  การรับเชือทางเส้นเลือดเป็นวิธีการ
ติดเชือทีไดผ้ลทีสุด  โอกาสติดเชือกบัปริมาณของไวรัสทีมีอยูใ่นเลือด  การติดเชือทางเลือดนีไดพ้บ
บ่อยใน  3  กรณี  คือ  
   2.1  การรับเลือดระหวา่งหรือหลงัผา่ตดั  หรือเพือรักษาโรคเลือดบางชนิด 

 2.2  การใชเ้ขม็หรือกระบอกฉีดร่วมกบัผูติ้ดเชือ 

 2.3  การรับอวยัวะของผูติ้ดเชือ  หรือการผสมเทียมโดยรับอสุจิของผูติ้ดเชือ 

    3.  การติดเชือจากมารดาสู่ทารก  เชือเอชไอวีสามารถแพร่จากมารดาสู่ทารกได้
ตงัแต่ก่อนคลอด  ระยะคลอด  และหลงัคลอด  โอกาสทีทารกจะไดรั้บเชือประมาณ  30-50% 

 2.4  ปัจจัยการเกดิโรคติดเชือฉวยโอกาสในผู้ติดเชือเอชไอว ี

  ผูติ้ดเชือเอชไอวีมีโอกาสป่วยดว้ยโรคติดเชือฉวยโอกาสชา้หรือเร็วขึนอยู่กบัปัจจยั
ดงัต่อไปนี 
  1. ปริมาณและความรุนแรงของเชือเอชไอวี 
 ถา้ร่างกายมีปริมาณเชือเอชไอวีมากก็จะป่วยเร็ว  ดงันนัหากไม่รับเชือเพิมรวมทงั
ไดรั้บยาตา้นไวรัส  สุขภาพร่างกายกจ็ะแขง็แรง  ไม่เจบ็ป่วยบ่อย 

  2.  การป้องกนัและรักษาโรคติดเชือฉวยโอกาสอยา่งทนัท่วงที 

 การป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสแต่ละครังจะทาํให้ภูมิคุม้กันลดลงอย่างรวดเร็ว  
ดงันันเมือเริมมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง  ควรรับประทานยาป้องกนัก่อนป่วยซึงเป็นการป้องกนั
แบบปฐมภูมิ  และถา้มีอาการป่วยตอ้งรับการรักษาโดยทนัทีพร้อมทงัไดรั้บการป้องกนัแบบทุติยภูมิ  
ร่วมกบัการดูแลสุขภาพ  การรับประทานอาหารทีมีประโยชน์  การพกัผ่อนทีเพียงพอ  การออก
กาํลงักาย  รวมถึงภาวะอารมณ์ทีไม่เครียดจะช่วยใหร่้างกายแขง็แรง   
 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคฉวยโอกาสในผูติ้ดเชือเกิดจากภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง  เช่น  
ถ่ายเหลว  เริม  เชือราในช่องปาก  วณัโรค  ปอดอกัเสบจากเชือรา  เชือราเยือหุ้มสมอง  ฯลฯ  
สามารถรักษาได ้ และบางโรคสามารถป้องกนัได ้ เช่น  วณัโรค  ปอดอกัเสบพีซีพี   ฝีในสมอง  
และเชือราเยือหุ้มสมอง  เป็นตน้  นอกจากนีการใชย้าตา้นไวรัสอย่างเหมาะสมยงัสามารถควบคุม
ปริมาณเชือเอชไอวีและลดการทาํลายระบบภูมิตา้นทานลงได ้ ซึงจะทาํใหภู้มิคุม้กนัสูงขึนในระดบั
ทีสามารถป้องกนัโรคติดเชือฉวยโอกาสไดเ้กือบทุกโรค  (องคก์ารแพธ,  2551 : 21) 

 2.5   โรคฉวยโอกาสในผู้ติดเชือ 

  ผูติ้ดเชือเอชไอวีจะไม่เสียชีวิตดว้ยเชือไวรัสเอชไอวี  แต่จะเสียชิวตเนืองจากการ
เป็นโรคติดเชือฉวยโอกาส  ซึงมีสาเหตุมาจากการทีเชือเอชไอวีเขา้ไปทาํลายระบบภูมิคุม้กนัจนไม่
ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กบัเชือโรคต่างๆทีเขา้สู้ร่างกายได ้ ดงันนัถา้ขาดการดูแลรักษาสุขภาพให้
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แขง็แรง  ผูติ้ดเชือเอชไอวี  จะมีโอกาสเป็นโรคติดเชือฉวยโอกาสไดแ้ละถา้ไม่ไดรั้บการรักษาอยา่ง
ทนัท่วงที  กอ็าจเสียชีวิตได ้ ซึงโรคติดเชือฉวยโอกาสทีพบบ่อย  (ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์,  2551 : 44-62)  

ในผูติ้ดเชือเอชไอวี  ไดแ้ก่   

 1. วณัโรค  หรือ   ทีบี  (TB) 

 วัณโรค   หรือ   ที บี   เ กิดจากเ ชือมัยโคแบคที เ รียม   ทิว เบอร์ คิวโลซิส   
(Mycobacterium  Tuberculosis)  สามารถเกิดขึนไดใ้นผูติ้ดเชือเอชไอวีทุกระดบัภูมิตา้นทาน  ติดต่อ
ไดโ้ดยการสูดหายใจเอาละอองทีมีเชือวณัโรคเขา้ไปเท่านนั  ซึงจะมีอาการไอเรือรังนานเกินกว่า  2  
อาทิตย ์ มกัจะมีเสมหะสีขาว  เบืออาหาร  นาํหนกัลด  (5-10  กิโลกรัมต่อเดือน)  อ่อนเพลีย  ไม่ค่อย
มีเรียวแรง  ต่อมนาํเหลืองบริเวณไหปลาร้าโต  มีเหงืออกตอนกลางคืน  และอาจมีไขต้าํ (หรือมีไข้
จบัเป็นเวลา  เช่น เวลาบ่ายไขจ้ะขึน ถึงเวลากลางคืนไขจ้ะหายไปเป็นประจาํ) 
  2.  ปอดอกัเสบจากเชือ พซีีพ ี(PCP) 

           ปอดอกัเสบจากเชือพีซีพี  เกิดจากกลุ่มเชือรา  โดยปกติจะมีเชือราอยู่ในร่างกาย
ทุกคน แต่ไม่สามารถแสดงอาการออกมาก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้ แต่เมือใดทีมีระบบ
ภูมิคุม้กนัลดลงตาํมากจะแสดงอาการของโรคออกมา  โดยจะมีไขสู้ง  อ่อนเพลีย  นาํหนกัลด  เจ็บ
หนา้อก  หายใจลาํบาก  หอบเหนือยมาก  เนืองจากเนือปอดถูกทาํลาย  และไอแหง้ (ไม่มีเสลด) 
 3.  ท้องเสีย  (Diarrhea) 

           ทอ้งเสีย เกิดขึนไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่นการติดเชือในระบบทางเดินอาหาร การะ
เพาะอาหาร ลาํไส้เลก็ และลาํไส้ใหญ่ หรืออาจจะมีการติดเชือแบคทีเรีย พยาธิ เชือรา ไวรัส ปรสิต 
หรืออาจเกิดจากผลขา้งเคียงของการไดรั้บยาตา้นไวรัสบางตวั หรืออาจเกิดจากการทีร่างกายไม่
สามารถยอ่ยผลิตภณัฑอ์าหารประเภทนมได ้และความเครียดอาจเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหเ้กิดอาการ
ทอ้งเสียไดเ้ช่นกนั  โดยส่วนใหญ่แลว้ผูที้ติดเชือเอชไอวี  มกัมีอาการทอ้งเสียทีรุนแรงนอ้ยรายทีจะ
หายเองได ้ซึงก็เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดนาํ และการสูญเสียแร่ธาตุทีสาํคญัต่อร่างกาย การขาดนาํ
อยา่งรุนแรงอาจเป็นสาเหตุทาํใหร่้างกายช็อคหมดสติและอาจถึงขนัเสียชีวิตได ้ อีกทงัการทอ้งเสีย
รุนแรงอาจเป็นสาเหตุทีสําคญัของอาการผอมแห้ง  ผูป่้วยจะมีลกัษณะของการถ่ายเหลวเป็นนาํ  
บางครังอาจมีมูกเลือดร่วมดว้ย  และถ่ายบ่อยครังมากกว่าปกติในชีวิตประจาํวนั  ติดต่อกนัเป็น
เวลานานหลายวนั  ถา้หายเองไดภ้ายใน 7 วนั  เรียกว่าทอ้งเสียแบบเฉียบพลนั  แต่ถา้ทอ้งเสียนาน
กว่า 3 อาทิตยขึ์นไป  เรียกว่าแบบเรือรัง  เหนือย หอบ  อ่อนเพลียจากการขาดนาํ และเกลือแร่  และ
ร่างกายสูบผอม นาํหนกัลดลงอยา่งรวดเร็ว  เบืออาหาร 
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  4.  แมค (MAC) 

           แมค หรือ  มยัโคแบคทีเรียม  เอเวียม  คอมเพล็กซ์ (Mycobacterium Avium 

Complex) ซึงมีสาเหตุมาจากเชือมยัโคแบคทีเรียทีอยูใ่นนาํ  ดิน  ฝุ่ นละออง  และอาหาร  การติดเชือ
แมคส่วนใหญ่เกิดไดบ่้อยที  ปอด  ลาํไส้  ไขกระดูก  ตบั  และมา้ม  ซึงผูป่้วยจะมีไขสู้ง  หนาวสัน  
ทอ้งเสีย นาํหนกัลด  ปวดทอ้ง  เมือยลา้  และซีด  เมือติดเชือแมคแลว้  เชืออาจกระจายไปทวัร่างกาย
สู่กระแสเลือด  อาจมีผลใหต้บัและปอดเกิดการอกัเสบได ้

  5.  เชือราแคนดิเดียซิส (Candidiasis) 

      เมือเกิดการเจ็บป่วยจะทาํให้ภูมิคุม้กนัของร่างกายลดลง  เชือราก็จะเจริญเติบโต
ขึนจนเป็นอนัตรายต่อร่างกายได ้  และการไดรั้บยาฆ่าเชือแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน  
ทาํใหภู้มิคุม้กนัของร่างกายลดลงไดเ้ช่นกนั  ดงันนัภาวะนีกอ็าจทาํใหเ้ชือราเติบโตขึนได ้

           การเกิดเชือราในร่างกายทีพบบ่อยคือ เชือราในช่องปากจะพบแผน่ฝ้าขาวหรือจุด
แดงของเชือราในช่องปากหรือลาํคอทาํให้เกิดอาการแสบลิน เจ็บคอ  กลืนอาหารลาํบาก  คลืนไส ้ 
เบืออาหาร  และเชือราในช่องคลอดจะมีตกขาวมากกวา่ปกติ  หรือมีสีผดิปกติ  มีกลินเหมน็  คนั  ซึง
เกิดจากเชือราทีเรียกวา่  แคนดิดา (Candida)     

  6.   เยอืหุ้มสมองอกัเสบจากเชือคริปโตคอคคสั  (Cryptococcal meningitis) 

           เกิดจากการสูดฝุ่ นละอองเขา้ไปในร่างกาย  เพราะเชือนีมีอยูใ่นขีนกและดิน  คน
ทีติดเชือนีทีเยอืหุม้สมองอาจทาํใหถึ้งแก่ชีวิตได ้ ผูป่้วยจะมีอาการ  เป็นไข ้ เซืองซึม  กลา้มเนืออ่อน
แรง  คอแขง็  ปวดหวั  คลืนไส ้ อาเจียน  มีความสับสน  และมีปัญหาในการมองเห็น 

  7.  จอตาอกัเสบจากเชือซีเอม็วี (CMV retintis) 

 อตัราการเกิดโรคจอตาอกัเสบจากเชือซีเอ็มวี (CMV) ในผูติ้ดเชือเอชไอวีซึง
ภูมิคุม้กนัลดตาํลงมีสูงถึงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์ ผูจ้ะมีปัญหาในการมองเห็น  เช่น  มองเห็นจุดดาํ
ลอยไปมา  ตามวั  มองภาพไม่ชดั  หรืออาจมีอาการตาแดง  แสบตา  เป็นตน้ 

  8.  การติดเชือไวรัสทีสมองหรือพเีอม็แอล  (PML) 

         พีเอม็แอล (PML)  เกิดจากการติดเชือไวรัสเจซี (JC)  ผูที้ติดเชือเอชไอวี  ทีมี CD4  

ตาํกวา่ 100   เซลล/์มิลลิลิตร  มีโอกาสเป็นโรคนี  3-4  เปอร์เซ็นต ์ ผูที้ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็น พีเอม็
แอล (PML) จะเสียชีวิตภายในเวลา 2 ปีโดยเฉลีย  แลว้จะมีชีวิตรอดไดอี้ก 3  เดือนหลงัจากทีมี
อาการของโรค  ซึงเชือไวรัสจะไปทาํลายสมองไดอ้ยา่งรวดเร็วและอนัตรายมาก  ผูป่้วยจะเริมมี
อาการอ่อนแรง  การทาํงานของแขนขาไม่ประสานกนั  คิด  หรือพูดลาํบาก  มีปัญหาเกียวกบัการ
มองเห็นและความจาํ  มีอาการชกัและปวดศีรษะ  ซึงพีเอม็แอล  สามารถเป็นพร้อมกบัโรคอืนๆ ได ้ 
เช่น เยอืหุม้สมองอกัเสบจากการติดเชือคริบโตคอคคสั (Cryptococcal Meningitis)   
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  9.  ตุ่มพพีอี ี(Pruritic Papular Eruption. PPE) 

 ตุ่มพีพีอี ไม่ใช่โรคติดเชือ สาเหตุไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่เชือว่าเกิดจากการที
ผวิหนงัแสดงอาการแพต่้อนาํลายยงุ โดยอาจเกิดบริเวณทีเพิงถูกยงุกดัหรือบริเวณเดิมทีเคยถูกยงุกดั
มานานก่อนหนา้นีแลว้   เริมจากอาการตุ่มแดง บวม คนั คลา้ย ยงุกดัเมด็ใหญ่  แต่ใชเ้วลานานมากจึง
จะหายได ้ และมกัมีการเกาจนเป็นแผล  ซึงอาจติดเชือแบคทีเรียซาํซ้อนขึนมาได ้ เมือหายจาก
อาการแลว้จะมีรอยดาํ  ซึงจะใชน้านเป็นเดือนหรือเป็นปีถึงจะจางลง  และตุ่มพีพีอี  จะเริมขึนจาก
บริเวณปลายแขน ปลายขา  ลามขึนมาทีตน้แขน  ตน้ขา  หลงัส่วนล่าง  และสะโพก 

   10. งูสวดั (Herpes zoster) 

 งูสวดัเป็นโรคทีทาํให้เกิดความเจ็บปวด สาเหตุเกิดจากเชือไวรัสแวริเซลลา ซอ
สเตอร์ (Varicella zoster)  ซึงเป็นเชือไวรัสตวัเดียวกบัโรคอีสุกอีใส  ในผูสู้งอายจุะเป็นงูสวดัไดง่้าย
กว่าวยัอืนๆ  ผูป่้วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนาํมาก่อน 2-3 วนั หลงัจากนนัจะมีผืนผิวหนงัขึน
เป็นปืนบวมแดง  แล้วกลายเป็นตุ่มนําพองใส  แตกออก  แห้งเป็นสะเก็ด  ลามไปตามแนว
เส้นประสาท  ตุ่มทีผิวหนังจะหายไปภายใน 2-3 สัปดาห์  แต่อาการปวดจะยงัคงอยู่ไดน้านกว่า  
ส่วนใหญ่จะหายไปภายใน 3 เดือน แต่บางรายอาจปวดนานเป็นปี 

   11. หูดข้าวสุก  หรือ  มอลลสัคุม  (Molluscum  contagiosum) 

 หูดขา้วสุกเกิดจากเชือไวรัสชนิดหนึง เป็นโรคทีไม่ร้ายแรงแต่ถา้เกิดกบัผูที้มี
ภูมิคุม้กนัอ่อนแอจะเป็นนานและกระจายไปทวัร่างกายมากกวา่ผูที้มีภูมิตา้นทานแขง็แรง  ทาํใหย้าก
ต่อการรักษา  สามารถติดเชือจากการสัมผสัโดยตรง  ส่วนมากติดต่อทางเพศสัมพนัธ์บริเวณทีพบ
บ่อยไดแ้ก่  ขาหนีบ  หัวเหน่า  หนา้  การโกนหนวดดว้ยมีดโกนสามารถแพร่เชือบริเวณใบหนา้ได ้ 
จะมีลกัษณะเป็นตุ่มมีแกนสีขาวตรงกลาง  บางตุ่มมีรอบบุ๋มเลก็ๆ  ตุ่มเหล่านีจะมีสีเดียวกบัผิวหนงั
แต่ดูมนัๆ ไม่เจบ็หรือคนั  และมกัจะเกิดซาํไดอี้ก 

   12.  โรคสมองเสือมดีเมนเซีย  (Dementia) 

 การติดเชือเอชไอวีทีสมองหรือไขสันหลงั  ทาํให้เกิดปัญหาทางระบบประสาท  
จะแสดงอาการในระยะทา้ยของโรคเอดส์  ผูป่้วยจะมีอาการปวดตามเส้นประสาทและกลา้มเนือ
โดยเฉพาะบริเวณเทา้  ขา  มือ  รู้สึกซึมเศร้า  มีปัญหาในการทรงตวั  การกลืน  พดูลาํบาก  การคิด
และการทบทวนความจาํชา้ลง 

  13.  มะเร็งเม็ดเลอืดขาวในต่อมนําเหลอืง  (Lymphoma) 

 เป็นมะเร็งทีเกิดจากเซลลเ์มด็เลือดขาวชนิดบี-ลิมโฟไซต ์ (B-lymphocytes)  ทีมี
การแบ่งตวัเร็วผิดปกติและก่อตวัเป็นกอ้น  จะเกิดในต่อมนาํเหลือง  ตบั  ปอด  ไขกระดูก  ลาํไส ้ 
หรือระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะผูป่้วยเอดส์ทีมีชีวติอยูใ่นภาวะภูมิคุม้กนัตาํนานเท่าไหร่  จะ
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มีโอกาสเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวในต่อมนาํเหลืองมากเท่านัน  และอาจรุนแรงจนถึงขนัเสียชีวิต
ภายใน  1  ปี  ผูป่้วยจะมีไข ้ เหงือออกเวลากลางคืนและนาํหลกัลดลงอยา่งรวดเร็ว  และมีอาการตาม
อวยัวะทีมีการแพร่กระจายของมะเร็ง  เช่น  ต่อมนําเหลืองโต  ปวดท้อง  สับสน  พูดลาํบาก  
ความจาํลดลง  ชกั  ปวดศีรษะ  เป็นตน้ 

   14.  กลุ่มอาการผอมแห้ง 

 อาการผอมแห้งจากโรคเอดส์   คือ   การที มีนําหนักตัวลดลงมากกว่า   10  
เปอร์เซ็นต ์ ร่วมกบัมีอาการทอ้งเสียนานกว่า  30  วนั  หรือมีไข ้ ไม่ทราบสาเหตุโดยนาํหนกัตวัที
หายไปคือไขมนั  และกลา้มเนือ  มีสาเหตุมาจากการไดรั้บอาหารนอ้ยเกินไป  ความอยากอาหาร
ลดลงหรือเกิดจากผลขา้งเคียงของยา  เช่น  อาเจียน  การติดเชือระบบทางเดินอาหาร  หรือฐานะ
ยากจน  เป็นตน้  การดูดซึมสารอาหารไม่ดี  การติดเชือๆ  รวมทงัพยาธิจะรบกวนการดูดซึมอาหาร  
และเชือเอชไอวีมีผลโดยตรงต่อเยือบุผนงัลาํไส้ทาํให้ลดการดูซึมอาหาร  และการเผาผลาญอาหาร
เปลียนไป  ซึงเชือเอชไอวีจะเขา้ไปรบกวนกระบวนการยอ่ยอาหารและการสร้างโปรตีน 

2.6  การรักษา 
  ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีการรักษาเชือเอชไอวีให้หายขาดได ้ แต่มีวิธีการรักษาการติดเชือ

โรคทีเป็นสาเหตุใหภู้มิตา้นทานลดตาํได ้ และการรักษาอาจช่วยใหชี้วิตของผูติ้ดเชือเอชไอวียนืยาว
ขึน  ลกัษณะของการรักษามีดงันี 

  . การรักษาและป้องกนัโรคติดเชือฉวยโอกาส  ในปัจจุบนัมียาทีจะรักษาจากการ
ติดเชือฉวยโอกาสหลายชนิดดว้ยกนัและสามารถป้องกนัการเป็นโรคติดเชือฉวยโอกาสได ้ เช่น  
การป้องกนัวณัโรค  ดว้ยการรับประทานยา  isoniazid  ร่วมกบัวิตามินบี  6  เป็นเวลา  9  เดือน  จะ
ทาํใหล้ดโอกาสทีจะเกิดเป็นวณัโรคระยะมีอาการได ้ (ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์, 2551 : 44-62) 

  .  การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวี  แมจ้ะยงัไม่มียาชนิดใดทีรักษาเชือเอชไอวีให้
หายขาดได ้ แต่สามารถควบคุมปริมาณเชือไวรัสในร่างกายให้นอ้ยทีสุดและนานทีสุด  ซึงจะเป็น
ผลทาํให้ร่างกายสามารถเสริมสร้างระบบภูมิตา้นทานจนระบบภูมิตา้นทานหรือ  CD4  สามารถ
ทาํงานไดต้ามปกติ  คือ  ป้องกนัโรคติดเชือต่างๆได ้ ปัจจุบนัมียาตา้นไวรัสมากกว่า  20  ชนิด  โดย
แต่ละชนิดทาํหนา้ทีในการขดัขวางกระบวนการเพิมจาํนวนของไวรัสในแต่ละขนัตอนแตกต่างกนั
ไป  สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิของยาได ้ (ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์, 2551 : 65-66)  
ดงันี   

 ยากลุ่มที  1  นิวคลีโอไซด์/นิวคลีโอไทด์  รีเวิร์ส  ทรานสคริปเตส  อินฮิบิเตอร์  
(เอน็อาร์ทีไอ)  Nucleoside/nucleotide  Reverse  Transcriptase  Inhibitor  (NRTI)  เช่น  เอแซดที  
ดีโฟร์ที  ดีดีไอ  3ทีซี  อะแบ็คคาเวียร์  ทีโนโฟเวียร์  เป็นตน้  ยากลุ่มนีออกฤทธิยบัยงัไม่ให้สาย
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พนัธุกรรม  อาร์เอน็เอ  ของเชือเอชไอวี  แปลงเป็น  ดีเอน็เอ  ทาํใหแ้ทรกเขา้ไปในสายพนัธุกรรมใน
เซลลค์นไม่ได ้ เชือจึงไม่สามารถเพิมจาํนวนต่อไป 

 ยากลุ่มที  2  น็อน-นิวคลีโอไซด ์ รีเวิร์ส  ทรานสคริปเตส  อินฮิบิเตอร์  (เอน็เอน็
อาร์ทีไอ)  Non-Nucleoside  Reverse  Transcriptase  Inhibitor  (NNRTI)  เช่น  เนวิราปีน  อีฟาเร้นซ์  
เป็นตน้  ยากลุ่มนีออกฤทธิคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มที  1 

 ยากลุ่มที  3  โปรติเอส  อินฮิบิเตอร์  (พีไอ)  Protease  Inhibitor  (PI)  เช่น  อินดิ
นาเวียร์  ซาควินาเวียร์  เนลฟินาเวียร์  โลพินาเวียร์  อะทาซานาเวียร์  ดารูนาเวียร์  ริโทนาเวียร์  เป็น
ตน้  ยากลุ่มนีออกฤทธิขดัขวางไม่ใหเ้ชือเอชไอวีประกอบร่างขึนเป็นเชือตวัสมบูรณ์ได ้

 ยากลุ่มอืนๆ  เช่น 

 1. ฟิวชนั  หรือเอน็ทรี  อินฮิบิเตอร์   (Fusion  or  Entry  Inhibitor)  ยบัยงัไม่ให้
เชือเอชไอวีเขา้สู่เซลลค์น  เช่น  ที-20,  มาราวิร็อค  เป็นตน้   

  2.  อินทีเกรส  อินฮิบิเตอร์  (Integrase  Inhibitor)  ยงัยงัไม่ใหส้ายพนัธุกรรมของ
เชือเอชไอวีทีแปลงเป็น  ดีเอ็นเอ  แลว้ผสานเขา้กบัสายพนัธุกรรม  ดีเอ็นเอของเซลล์คน  จึงไม่
สามารถเพิมจาํนวนต่อไปได ้ เช่น   ราลเทกราเวียร์  เป็นตน้ 
 ในการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสจะตอ้งมีการประเมินผลในการรักษาดว้ยการตรวจ  

ระดบั CD4  ทุก  6  เดือน  และตรวจนับปริมาณเชือไวรัสอย่างน้อยปีละ 1 ครัง  ตามเกณฑ์ที
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด  อีกทงัตรวจหาเชือดือยาในผูป่้วยทีมีระดบัของ
ปริมาณเชือไวรัสมากกวา่  2,000  เซลล/์ลบ.มม.  ดงันนัผูป่้วยทีไดรั้บยาตา้นไวรัสอยา่งเหมาะสม ทงั
สูตรยาทีไดรั้บ  ความสมาํเสมอในการรับประทานยาอยา่งต่อเนือง  สามารถทาํใหมี้ภูมิคุม้กนัสูงขึน  
และลดปริมาณไวรัสเอชไอวีลงได ้ ถา้ร่างกายยงัมีสุขภาพทีแขง็แรงและมีภูมิคุม้กนัอยูใ่นระดบัทีดี
พอทีจะต่อสูก้บัเชือไวรัสเอชไอวีและเชือโรคฉวยโอกาสได ้ ผูติ้ดเชือเอชไอวียงัไม่จาํเป็นตอ้งรับยา
ตา้นไวรัส  เพราะอาจเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้าตา้นไวรัส  และถา้เริมเร็วเกินไป  จะเป็นผลเสีย
ระยะยาว  เพราะหลงัจากใชย้าตา้นในระยะหนึงอาจทาํใหเ้ชือไวรัสดือยาได ้ (สาํนกัโรคเอดส์  และ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  2547 : 102)   

 . การฟืนฟูสภาพจิตใจ  ไดแ้ก่  การให้คาํปรึกษา  การให้กาํลงัใจ การดูแลจาก
บุคคลในครอบครัว/ใกลชิ้ด  การเขา้ร่วมกระบวนการกลุ่ม การสงเคราะห์ดา้นอาชีพ การเปิดโอกาส
ให้ผูติ้ดเชือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม รวมทงัการรักษาทางจิตใจเพือผ่อนคลายความกดดนั
จากปัจจยัหลายๆ ดา้น 

 นอกจากการรักษาเหล่านีแลว้  การดูแลสุขภาพของผูติ้ดเชือเองก็เป็นสิงสําคญั  
การออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสมสมาํเสมอ  ละเวน้ของมึนเมาหรือสารเสพติด  การลดความเครียด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

และความวิตก  กงัวลดว้ย การทาํสมาธิ  และการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความหวงั  ก็จะช่วยใหผู้ติ้ดเชือเอช
ไอวีมีชีวิตทียนืยาวขึนได ้   

 

3.    แนวคดิ  และงานวจัิยทเีกยีวข้องกบัสุขภาวะทางจิต   

สุขภาวะทางจิตมีส่วนสัมพนัธ์กบัการดาํเนินชีวิตของบุคคลเป็นอยา่งมาก การทีบุคคลมี
สุขภาวะทางจิตทีดี บุคคลก็สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  เช่นเดียวกบัผูติ้ดเชือเอชไอวี  
หากสามารถเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตทีดีใหผู้ติ้ดเชือ กจ็ะช่วยใหผู้ติ้ดเชือสามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ย่างเป็นสุข  ซึงสุขภาวะทางจิตมีความหมายทีใกลเ้คียงและนาํมาใชใ้นความหมาย
เดียวกนักบัคาํหลายๆคาํ เช่น  ความผาสุกทางใจ  (Psychological well-being)  ความสุข (Happiness)  

ความพึงพอใจในชีวิต (Life  Satisfaction)  สุขภาพจิต  (Mental  Health)  รวมทงัมีความหมาย  
แนวคิด และทฤษฎี  ทีแตกต่างกนัไปตามรากฐานทางวฒันธรรม  นิยม  บรรทดัฐาน  และบริบททาง
สังคม (Chirstopher  1999,  อา้งถึงใน  ยวุดี  เมืองไทย,  2551 : 31)  แต่ในทีนีผูว้ิจยัจะใชค้าํว่า       
สุขภาวะทางจิต 

3.1  ความหมายของสุขภาวะทางจิต 

          ดูพุย   (Dupuy,  1977,  อา้งถึงใน  วรัปสร  โรหิตะบุตร, 2549 : 31)  ไดนิ้ยาม  สุข
ภาวะทางจิตว่าเป็นความรู้สึกต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีเป็นอยู่  ประกอบด้วยความรู้สึก
ทางบวกและทางลบ  การมีสุขภาวะทางจิตมาก  สะทอ้นใหเ้ห็นผา่นความรู้สึกทีเกิดขึนภายในจิตใจ
ของบุคคล  6  ดา้น  คือ  ความวิตกกงัวล  ภาวะซึมเศร้า  ภาวะสุขภาพทวัไป  ความมีชีวิตชีวา  ความ
ผาสุก  และการควบคุมตนเอง  แสดงถึงการมีสุขภาวะทางจิต   
     แคมเบล (Campbell, 1976 : 119-122,  อา้งถึงใน  เสาวภา  ชูรัตน์,  2550 : 34)  กล่าว
ว่า  สุขภาวะทางจิตของบุคคลหมายถึง  ประสบการณ์เรียนรู้  การรับรู้ต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนจริง  
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทีบุคคลตอ้งการหรือปรารถนาอยากให้เป็น  ซึงเป็นความขดัแยง้กัน
ระหว่างการรับรู้ต่อเหตุการณ์ทีบุคคลตอ้งการ  หรือปรารถนาอยากให้เป็น  อาจมองในแง่ความพึง
พอใจ  และไม่พึงพอใจก็ได ้ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจมาก  ก็อาจเป็นเครืองบ่งชีไดว้่า  มีสุข
ภาวะทางจิตดีเช่นกนั  องคป์ระกอบสาํคญัของสุขภาวะทางจิต  ซึงแคมเบลเสนอไว ้ ไดแ้ก่  ความ
พึงพอใจในการทาํงาน  การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  และการมีชีวิตสมรสทีมีความรักความ
อบอุ่น 

         แบรดเบอร์น  (Bradburn,  ,  อา้งถึงใน  ภนิดา  ชนวิทยาสิทธิกุล,  2548 : 13) 
กล่าวว่าสุขภาวะทางจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือประสบการณ์
ของชีวิตในระยะเวลาใดเวลาหนึง ประกอบดว้ย ความรู้สึกทางดา้นบวก (Positive Affect) ไดแ้ก่ 
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ความพึงพอใจ ความสุข และความรู้สึกทางดา้นลบ (negative  affect) ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล ความ
ทุกข ์เบือ วา้เหว ่ความซึมเศร้า ซึงแต่ละคนจะรับรู้สุขภาวะทางจิตแตกต่างกนั 

        รีฟ  (Ryff,  1995,  อา้งถึงใน  วรัปสร  โรหิตะบุตร, 2549 : 31)  กล่าวว่า  สุขภาวะ
ทางจิต  เป็นความพึงพอใจทีสามารถบรรลุถึงความสาํเร็จของช่วงชีวิตในแต่ละช่วง  ประกอบดว้ย  
การยอมรับตนเอง  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  ความเป็นตวัของตวัเอง  การมีความงอกงามในตน  
การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  และการมีความสามารถในการจดัการสิงแวดลอ้ม  ผูที้มีสุข
ภาวะทางจิตจะมีพฒันาการทางจิตค่อนขา้งสมบูรณ์  มนัใจในตนเอง  พอใจกบัประสบการณ์ทีผา่น
เขา้มาในชีวิต  โดยจะประเมินสุขภาวะทางจิตจากเหตุการณ์ทงัหมดในช่วงชีวิตทีผา่นมา  ไม่ใช่จาก
สถานการณ์ทีบุคคลเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัเท่านนั  

 เวียต  และ  แวร์    (Viet  and  Ware, 1983,  อา้งถึงใน  วนัเพญ็  โพธิยอด,  2548 : 

17)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของสุขภาวะจิต  (Psychological  Well-Being)  ทีอยูภ่ายใตค้วามหมาย
ของสุขภาพจิต  (Mental  Health)  ซึงมีความเกียวขอ้งกบัเรืองของอารมณ์ความรู้สึกทงัทางบวกและ
ทางลบ  ความรู้สึกทางบวก  ไดแ้ก่  ความรู้สึกร่าเริง  มีความสุขและความสนุกสนานกบัชีวิต  และ
ความรู้สึกทางลบหรือความกดดนัทางจิตใจ  (Psychological  Distress)  ไดแ้ก่  ความวิตกกงัวล  
ซึมเศร้า  สูญเสียการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม  ดงันนัการวดัสุขภาพจิตจึงวดัสุขภาวะทางดา้น
จิตใจทีตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกทงัทางบวกและทางลบดงักล่าวขา้งตน้  โดยเวียตและแวร์ไดส้ร้าง
แบบวดัสุขภาพจิต  (Mental  Health  Inventory  [MHI])  ทีวดัองคป์ระกอบดงักล่าวขึนในปี  ค.ศ.  
1983 

 โอเรม  (Orem,  1991,  อา้งถึงใน  รักชนก  ชูพิชยั,  2550 : 25)  ใหค้วามหมายของ
สุขภาวะจิตไวว้่า  เป็นภาวะทีแต่ละบุคคลรับรู้ต่อสภาวการณ์ทีเป็นอยู่  แสดงออกโดยความยินดี  
ความพึงพอใจและความสุขทีเกิดขึนภายในจิตใจ  การบรรลุถึงอุดมคติแห่งตน  และเกิดเป็นลกัษณะ
ประจาํตวัของบุคคลนนั  สุขภาวะจิตเกียวขอ้งกบัสุขภาพ  เป็นความสาํเร็จอนัเกิดจากผลของความ
พยายาม  และมีแหล่งประโยชนอ์ยา่งเพียงพอบุคคลสามารถมีสุขภาวะทางจิตทีดีได ้ แมจ้ะตกอยูใ่น
ภาวะความยากลาํบากต่างๆ หรือเมือมีการสูญเสียโครงสร้างและหนา้ทีตามปกติของร่างกาย  ดงันนั
คนทีเจบ็ป่วยเรือรังอาจรับรู้สุขภาวะทางจิตไดเ้นืองจากสุขภาวะจิตเป็นการรับรู้ถึงสภาวะแห่งตน     

 จากความหมายสุขภาวะทางจิตขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้่า  สุขภาวะทางจิตเป็น
ภาวะทีแต่ละบุคคลรับรู้ต่อสภาวการณ์ทีเป็นอยู่  บุคคลจะประเมินตนเองตามบริบทของการ
ดาํรงชีวิตทวัๆ ไปถึงความพึงพอใจในประสบการณ์ของตนทีผ่านมาในแต่ละช่วง  ไม่ว่าจะเป็น
อารมณ์ทางลบหรืออารมณ์ทางบวก   
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3.2  องค์ประกอบของโครงสร้างสุขภาวะทางจิต 

         ดูพุย  (Dupuy,  1977,  อา้งถึงใน  สุรชา  เชษฎาธนาพร,  2552 : 24)  ไดเ้สนอว่าสุข
ภาวะทางจิตเป็นความรู้สึกต่อเหตุการณ์ทีกาํลงัเผชิญอยู่ซึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์เหล่านีมีทงัดา้น
บวกและดา้นลบ  โดยองคป์ระกอบของความอยู่ดีมีสุขทีช่วยสะทอ้นความรู้สึกภายในจิตใจของ
บุคคลมี  6  องคป์ระกอบ  คือ 

  .  ความวิตกกังวล  คือ  ความไม่สบายใจจากการประเมินสถานการณ์ทีเกิดขึน  
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายใจ  เครียด  กลวั  และวิตกกังวลว่าจะมีอนัตรายเกิดขึน  
รวมถึงมีการแสดงออกทางกายและอารมณ์ 

  2.  ภาวะซึมเศร้า  คือ  ความผิดปกติทางอารมณ์ทีมีอาการซึมเศร้าร่วมกับอาการ
สาํคญัอย่างอืน  เช่น  ความรู้สึกเบือ  ไม่สนใจในสิงรอบตวั  นอนไม่หลบั  อ่อนเพลีย  เบืออาหาร  
ขาดสมาธิ  ซึงส่วนใหญ่มกัเกียวขอ้งกบัอาการสูญเสีย  

  3. สุขภาวะทางบวก  คือ  สิงทีบ่งบอกถึงความรู้สึกเชิงบวก  เช่น  ความพึงพอใจใน
ชีวิต  รู้สึกวา่ชีวิตมีความสุข  สมบูรณ์  ภูมิใจในความสาํเร็จ 

  4. การควบคุมตนเอง  คือ  การควบคุมพฤติกรรม  อารมณ์  ความคิดและความรู้สึก
ของตนได ้ ทาํใหส้ามารถเผชิญหนา้กบัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  5. ความมีชีวิตชีวา  คือ  ความรู้สึกมีพลงั  สดชืน  เบิกบานใจ  มีขวญัและกาํลงัใจใน
การทาํกิจกรรมต่างๆ  

  6. ภาวะสุขภาพทวัไป  คือ  ความเจ็บปวดหรือความผิดปกติของร่างกายทีเกิดขึน
แลว้ส่งผลกระทบต่อจิตใจ  ทาํให้เกิดความทุกข์หรือความวิตกกังวลต่ออาการเจ็บป่วยทีกาํลงั
ประสบอยูจึ่งทาํใหไ้ม่มีความสุข 

          คิม  (Kim,  2007 : 1,  อา้งถึงใน  ปิยนนัท ์ สงฤทธิ,  2550)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความ    
สุขภาวะทางจิตว่า  เป็นการประเมินความรู้สึกส่วนตวัของแต่ละคนซึงมีทงัในส่วนของอารมณ์  
และความคิด  สุขภาวะทางจิตตามแนวคิดของคิม  มีองคป์ระกอบ  4  ประการคือ 

  . ความพึงพอใจในด้านรวมของชีวิต  หมายถึง  การประเมินคุณภาพชีวิตของ
บุคคลตามการรับรู้  และตดัสินดว้ยองคป์ระกอบทางปัญญา  ในเรืองทีเ กียวกบัชีวิตประจาํวนัทวัๆ 
ไปของบุคคล  ตามมาตรฐานทีตนเองกาํหนด 
  2.  ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ของชีวิต  หมายถึง  การประเมินคุณภาพชีวิตของ
บุคคลตามการรับรู้  และตดัสินดว้ยองคป์ระกอบทางปัญญา  ในเรืองทีเกียวกบัชีวิตประจาํวนัทวัๆ 
ไปแต่ละบุคคลโดยครอบคลุมในเรืองเกียวกบั  สุขภาพ  ชีวิตสมรส  ครอบครัว  การเงิน  การงาน  
เพือน  ทีอยู ่ อาศยั  การพกัผอ่น 
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  3.  อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ลบ  หมายถึง  ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกับอารมณ์
ทางบวก  และทางลบ  ประกอบดว้ยลกัษณะอารมณ์  ต่อไปนี  โกรธ  กลวั  เศร้า  อาย  ตืนเตน้  
ความรู้สึกมีความสุข  ความรู้สึกมนัคง  ความรู้สึกสงบ  ซึงอารมณ์ทงั  2  นีมีความเป็นอิสระจากกนั 

   บุคคลทีมีอารมณ์ทางดา้นลบสูง  จะมีปริมาณการเกิดขึนของอารมณ์กลวั  เศร้า  
อาย  ตืนเตน้  บ่อยกวา่การเกิดอารมณ์ทางบวก 

   บุคคลทีมีอารมณ์ทางด้านบวกสูง  จะมีปริมาณการเกิดขึนของความรู้สึกมี
ความสุข  ความรู้สึกมนัคง  ความรู้สึกสงบ  บ่อยกวา่การเกิดอารมณ์ทางลบ 

  . อาการทางจิตทีแสดงออกทางกาย  หมายถึง  อาการทางร่างกายทีมีผลมาจากทาง
จิตใจซึงประกอบดว้ย  8  อาการต่อไปนี  ปวดหัว มีกรดในกระเพาะ  อาหารไม่ยอ่ย  หัวใจเตน้แรง  
เบืออาหาร  ร้อนรุ่ม  เหนือยง่าย 

  รีฟ  (Ryff,  1995,  อา้งถึงใน ยวุดี  เมืองไทย,  2551 : 35  และ วรัปสร โรหิตะบุตร,  
2549 : 33)  ไดส้ร้างแบบวดัสุขภาวะทางจิต  (Scale  of  Psychological  Well-Being)  โดยแบ่ง
องคป์ระกอบของสุขภาวะจิตออกเป็น  6  มิติ  ประกอบดว้ย 

 . การยอมรับในตน  การยอมรับในตน  หมายถึง  การมีทศันคติทีดีต่อตนเอง  
เขา้ใจและยอมรับลกัษณะต่างๆ ของตนเองทงัแง่ดีและไม่ดี  มีความรู้สึกในแง่บวกต่ออดีตของตน 

   ผูไ้ดค้ะแนนสูงจะมีลกัษณะ  มีทศันคติทีดีต่อตนเอง  เขา้ใจและยอมรับในแง่มุม
ต่างๆ ทีหลากหลายของตนเอง  ทงัในแง่ทีดีและไม่ดี  มีความรู้สึกในแง่บวกต่อชีวิตในอดีตของ
ตนเอง 

 ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  มีความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง  รู้สึกผดิหลงักบัสิง
ทีเกิดขึนกบัตนในอดีต  มีสิงรบกวนจิตใจหรือทาํใหรู้้สึกเจบ็ปวด  ปรารถนาทีจะแตกต่างไปจากสิง
ทีตนเป็นอยู ่ ในขณะนี 

  2. การมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน   
          การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  หมายถึง  มีสัมพนัธภาพทีอบอุ่น  พึงพอใจ  
และไวว้างใจ  มีความสามารถในการเขา้ใจอยา่งร่วมรู้สึก  การให้ความร่วมมือ  รวมถึงการให้และ
การรับในสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล  และความสามารถทีจะรักและสร้างสัมพนัธภาพทีใกลชิ้ด 

             ผูที้ไดค้ะแนนสูงจะมีสมัพนัธภาพกบับุคคลอืนทีเป็นไปอยา่งอบอุ่น  น่าพึงพอใจ  
และไวว้างใจได ้ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของผูอื้น  มีความความสามารถในการเขา้ใจอยา่งร่วมรู้สึก  มี
ความรักและความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ด  เขา้ใจถึงลกัษณะการให้และการรับในสัมพนัธภาพระหว่าง
มนุษย ์
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             ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  มีความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดและเชือใจผูอื้นน้อย  มี
ความยากลาํบากทีจะให้ความอบอุ่น  ทีจะเปิดเผยและใส่ใจบุคคลอืน  มกัจะรู้สึกว่าตนถูกทอดทิง
และทอ้แทสิ้นหวงัในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ไม่ตอ้งการทีจะประนีประนอมหรืออดทนเพือ
จะคงสัมพนัธภาพไว ้

            3. ความเป็นตวัของตวัเอง   

 ความเป็นตวัของตวัเอง   หมายถึง   การกาํกบัควบคุมตนเองได้  มีความเป็น
อิสระ  สามารถประเมินตนเองตามจริงได ้ สามารถทีจะทนทานต่อแรงกดดนัจากสังคมในดา้น
ความคิดและการกระทาํได ้ ควบคุมพฤติกรรมจากภายในตนเอง  ประเมินตนตามมาตรฐานของ
ตนเอง 

              ผูที้ไดค้ะแนนสูงจะมีลกัษณะ  เป็นอิสระ  สามารถประเมินตนเองตามจริงได ้ 
สามารถทานกระแสสังคมในวิถีในวิถีของความคิดและการกระทาํพฤติกรรมมาจากการควบคุม
ภายในตนเองประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง 

              ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  กงัวลเกียวกบัความคาดหวงัและการประเมินของ
ผูอื้นยอมตามการตดัสินใจของผูอื้นในการตดัสินใจเรืองทีสาํคญัๆ  ปฏิบติัตนตามกระแสหรือแรง
กดดนัของสงัคมในวิถีการคิดและการกระทาํ 
             4. ความสามารถในการจดัการสิงแวดลอ้ม   

 ความสามารถในการจัดการกับสิงแวดลอ้ม  หมายถึง  ความสามารถในการ
จดัการสิงแวดลอ้มทีอยู่รอบตวั  สามารถดูแล  ควบคุมกิจกรรมหรือสถานการณ์ทียุ่งยากต่างๆ ให้
ผา่นไปไดด้ว้ยดี  สามารถใชโ้อกาสทีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทงัสามารถเลือกและสร้างสรรค์
สิงทีเหมาะสมกบัตนเอง 

 ผูที้ไดค้ะแนนสูงจะมีลกัษณะ  มีความเป็นผูน้าํและมีความสามารถในการจดัการ
กบัสิงทีอยู่รอบตวั  สามารถควบคุมหรือดูแลกิจกรรมทียุ่งยากต่าง ๆ ให้ผ่านพน้ไปอย่างสะดวก
เรียบร้อยไดส้ามารถใชโ้อกาสทีมีอยูแ่วดลอ้มรอบดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  ประสบกบัภาวะยากลาํบากในการจดัการภารกิจ
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถทีจะปรับปรุงหรือเปลียนแปลงบริบทแวดลอ้ม  
มองไม่เห็นโอกาสต่างๆ ทีมี 

          5. การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต   

 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  หมายถึง  การมีความมุ่งหมายในการมีชีวิต  มีเป้าหมาย
ในชีวิตและสามารถกาํหนดทิศทางในชีวิตของตนเอง  มีความเชือทีเป็นหลกัยึดในจิตใจเพือทีจะ
นาํไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต  มองเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิตทีผา่นมา 
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 ผูที้ไดค้ะแนนสูงจะมีลกัษณะ  มีเป้าหมายในชีวิตและมีภาวการณ์กาํหนดทิศทาง
ดว้ยตนเอง  รับรู้ไดถึ้งการมีความหมายของชีวิตในอดีตและปัจจุบนั  ยดึถือความเชือทีนาํไปสู่การมี
จุดหมายในชีวิต  มีความมุ่งหมายและวตัถุประสงคใ์นการมีชีวิตอยู ่

 ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  ขาดภาวะการตระหนักรู้ในจุดมุ่งหมายของชีวิต  
ไม่มีเป้าหมายของชีวิต  ไม่มีเป้าหมายในการดาํเนินชีวติ  ขาดการกาํหนดทิศทางหรือเป้าหมาย  มอง
ไม่เห็นประโยชน์หรือความหมายของชีวิตไม่มีทศันะหรือความเชือทีให้ความหมายหรือคุณค่าแก่
ชีวิต 

       6. การมีความงอกงามในตน   
 การมีความงอกงามในตน  หมายถึง  การมีความตอ้งการทีจะพฒันาอยา่งต่อเนือง

จนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดทีตนมี   เห็นถึงความงอกงามและเปิดกว้างในตนเอง   เปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่  ตระหนักถึงศกัยภาพทีตนเองมี  มองเห็นการพฒันาในตนเองและพฤติกรรม
ตลอดเวลา  มีการเปลียนแปลงทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตระหนกัรู้และมีประสิทธิภาพในตนเอง 

 ผูที้ไดค้ะแนนสูงจะมีลกัษณะ  รับรู้ไดถึ้งการพฒันาอยา่งต่อเนือง  เห็นความงอก
งามในตนเอง  พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่  สามารถตระหนกัรู้ไดถึ้งศกัยภาพทีตนเองมี  หรือ
รับรู้ถึงโอกาสในการพฒันาหรือปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมตลอดเวลา  มีการเปลียนแปลงที
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตระหนกัรู้และประสิทธิภาพในตนเอง 

 ผูที้ไดค้ะแนนตาํจะมีลกัษณะ  มีความรู้สึกว่าชีวิตเฉือยชาหรือหยุดนิงอยู่กบัที  
ขาดภาวะการปรับปรุงหรือการพฒันาตนเองในทุกขณะ  รู้สึกเบือหน่ายและขาดความสนใจหรือ
กระตือรือร้นในชีวิต รู้สึกวา่ตนเองไม่สามารถทีจะพฒันาได ้

                นอกจากนี  แซล  และ นาคปาล  (Sell and Nagpal, 1992,  อา้งถึงใน  เยาวเรศ      
อมรสิงห์, 2552 : 7) ระบุว่าโครงสร้างของสุขภาวะทางจิต  สามารถแบ่งแยกองคป์ระกอบโดย
ละเอียดได ้ ดงันี 

  . ความรู้สึกเป็นสุข  หรืออารมณ์ดา้นบวก  หมายถึง  ความรู้สึกเป็นสุขทีบุคคลรับรู้
ได้จากชีวิตโดยรวม  ว่ามีความราบรืนและสนุกสนานเพียงใด  รวมถึงอารมณ์ดา้นบวกซึงเป็น
มุมมองโดยทวัไปทีไม่เฉพาะเจาะจงในเรืองใดเรืองหนึง 

  2. ความคาดหวงั  และความสาํเร็จทีเป็นไปตามความคาดหมาย  หมายถึง ความรู้สึก
เป็นสุขทีเกิดจากการทีบุคคลประสบความสาํเร็จและสามารถมีชีวิตไดต้ามทีตนเคยคาดหวงัไว ้ และ
ถือเป็นชีวิตทีน่าพึงพอใจสาํหรับบุคคล 

 3. ความมันใจในการเผชิญปัญหา   หมายถึง   ความเข้มแข็งของบุคลิกภาพ  
ความสามารถของบุคคลในการจดัการกบัสถานการณ์ทีคบัขนั  หรือสถานการณ์ทีอยู่นอกเหนือ
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ความคาดหมาย  บุคคลตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลียนแปลงและเผชิญหน้ากบั
ความยากลาํบากโดยไม่ประสบกบัความลม้เหลว 

  4.  ประสบการณ์ชีวิตทีมีค่าต่อจิตใจ  หมายถึง  ความรู้สึกทีเกิดจากการใหคุ้ณค่าทาง
จิตวิญญาณของบุคคล 

 5. การสนับสนุนจากครอบครัว  หมายถึง  การสํารวจความรู้สึกใน  2  ส่วน  คือ  
ความรู้สึกเป็นสุขทีมาจากครอบครัว  ทีนอกเหนือจากสามี  ภรรยา  และลูก  ว่าไดใ้หก้ารสนบัสนุน
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  และมีความผกูพนัซึงกนัและกนัหรือไม่  เพียงใด  

  6.  การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การสํารวจใน  2  ประเด็น  คือ  ความรู้สึก
ปลอดภยัและความรู้สึกว่าตนเองสามารถอาศยัเครือข่ายทางสังคมให้เป็นประโยชน์ได ้ โดยจะเนน้
ถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีนอกเหนือจากครอบครัวทีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือทงัในยามปกติ
และยามคบัขนั 

  7.  ปัจจยัพืนฐานของครอบครัว  ซึงอาจเป็นส่วนหนึงของการมีความรู้สึกเป็นสุข
โดยรวม  ในหมวดนีจะมีความสมัพนัธ์กบัรายไดแ้ละความปลอดภยัของครอบครัวดว้ย 

  8.  การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมจิตใจของตนเอง  หมายถึง  ความรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจะควบคุมจิตใจ  หรือไม่มีความสามารถพอทีจะจดัการกบัสิง
ต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตแต่ละวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึงสามารถรบกวนสมดุลทางจิตใจได ้

  9. การรับรู้ภาวะสุขภาพ  หมายถึง  การสาํรวจความพึงพอใจและความกงัวลใจทีมี
ต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายซึงมีความสมัพนัธ์กบัความรู้สึกเป็นสุข 

   10.  การขาดการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนอืนๆ ในสังคม  หมายถึง  ความกงัวลเกียวกบั
สมัพนัธภาพกบับุคคลอืน 

   11.  ความรู้สึกเป็นทุกข ์ และอารมณ์ดา้นลบ  หมายถึง  การสะทอ้นให้เห็นการมอง
ชีวิตโดยรวมในลกัษณะเป็นทุกข ์ หดหู่  ซึมเศร้า  บุคคลจะมองชีวิตทงัชีวิตโดยไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง
ไปในเรืองใดเรืองหนึง 

   จากการศึกษาองคป์ระกอบของสุขภาวะทางจิตขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิด
ต่างๆ พบว่า  มีผูใ้ห้ความหมายและองคป์ระกอบของสุขภาวะทางจิตใน  2  ลกัษณะคือ  ความรู้สึก
ทางบวกและทางลบ  ซึงบุคคลจะประเมินความรู้สึกจากสภาวะความสมดุลยร์ะหว่างความรู้สึกใน
ทางบวกและทางลบ  ถา้ความรู้สึกดา้นใดดา้นหนึงมีมากกว่าแสดงว่าบุคคลนันมีความเป็นอยู่ใน
ลกัษณะนัน  เช่น  ถา้บุคคลมีความรู้สึกทางบวกจะมีจิตใจทีมีความสุข  รืนเริง  คล่องแคล่ว  และ
บุคคลทีมีความรู้สึกทางลบจะมีความเครียด  วิตกกงัวล  ซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลา  จากการศึกษา
แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัมุ่งเน้นการศึกษาสุขภาวะทางจิตในดา้นบวก  และ
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กาํหนดองคป์ระกอบของสุขภาวะทางจิตตามลกัษณะของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  ซึงสามารถสรุป
ไดว้า่  สุขภาวะทางจิต   หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถจดัการความรู้สึกและปัญหา
ไดด้ว้ยตนเองหรือความช่วยเหลือจากบุคคลทีเกียวขอ้งจนสามารถผา่นพน้ปัญหาต่างๆได ้ พร้อมทงั
สามารถยอมรับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนกบัตนเองและเกิดความพึงพอใจในสิงทีตนเองมีอยู ่ 
โดยสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี  ประกอบดว้ย   

  .  ความพึงพอใจในชีวิต  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความพอใจใน
ชีวิตทีตนเองเป็นอยู ่ พอใจในหนา้ทีการงาน  มีทศันคติทีดีต่อตนเองและการมีชีวิตอยู ่ มีความรู้สึก
ภูมิใจหลงัจากผา่นช่วงวิกฤตในชีวิตมาได ้

  2.  การยอมรับตนเอง  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถยอมรับใน
ภาวะการติดเชือเอชไอวี  และการเปลียนแปลงทงัทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  รับรู้ความสามารถของตน
และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น   

  3.  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต   หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใหค้วามสาํคญั
กบัชีวิตตนเอง  สามารถกาํหนดเป้าหมายในชีวิต  มีแนวทางในการดาํเนินชีวิตทีถูกตอ้งตามความ
เชือทีตนเองยดึเหนียว  และการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง  เพือนาํไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

  4. การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถควบคุม
พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  ความรู้สึกของตนเองได ้ จากการถูกรังเกียจ  ดูหมิน  ดว้ยการมีสติใน
การจดัการกบัปัญหา  และทนทานต่อแรงกดดนัจากสังคมในดา้นความคิดและการกระทาํ  ให้ผา่น
ไปพน้ไปไดด้ว้ยดี 

  5. การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
ความจริงใจ  มีความวางไวว้างทีจะเปิดเผยความลบัใหก้บับุคคลสาํคญัในชีวิตไดรั้บทราบถึงปัญหา  
มีสัมพนัธภาพทีดีกบัคนในครอบครัว  และผูอื้น  ให้เกียรติและยอมรับในตวับุคคล  เอือเฟือเผือแผ ่ 
เห็นอกเห็นใจ   และสามารถทีจะสร้างสมัพนัธภาพใหม่ได ้ ทงัในฐานะผูรั้บและผูใ้ห ้  

ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่า  สุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัใด  โดยจดัระดบัสุขภาวะทางจิตเป็นรายดา้น  ประกอบดว้ย  
ความพึงพอใจในชีวิต  การยอมรับตนเอง  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  การควบคุมตนเอง  และการมี
สัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  โดยนาํขอ้มูลทีศึกษามาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิด  และพฒันา
เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาวะทางจิต  ของแกนนํากลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร  ต่อไป 
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3.3  ปัจจัยทส่ีงผลต่อสุขภาวะทางจิต 

   เพือเป็นแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีมหานคร ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีเขตกรุงเทพมหานครไว ้ดงันี 

          1.  การสนับสนุนทางสังคม   
 การทีแกนนาํผูติ้ดเชือไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลในสังคม  หรือครอบครัว
ตามความตอ้งการทีบุคคลตอ้งการ  ในดา้นการสนบัสนุนดา้นการเงิน  สิงของทีจาํเป็นขณะนนัการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต  ทีเอือใหบุ้คคลสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ไดอ้ยา่งปกติ 

 ประเภทการสนับสนุนทางสังคม 

 บุคคลจะไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมได ้3 ดา้น คอบบ ์ (Cobb,  1979 :  93,  

อา้งถึงใน  เบญจา  ชา้งแกว้,  2547 :  36)  ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น  3  ดา้นคือ   
 1.  การสนับสนุนทางด้านอารมณ์  เป็นขอ้มูลทีทาํให้บุคคล  เชือว่าเขาได้รับ
ความรักและการดูแลเอาใจใส่  ซึงมกัจะไดรั้บความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ด  และมีความผกูพนัลึกซึงต่อ
กนั 

 2.  การสนบัสนุนทางสงัคมทางดา้นการยอมรับ  และเห็นคุณค่า  เป็นความรู้สึกที
บอกใหท้ราบวา่  บุคคลนนัมกัคุณค่า   บุคคลอืนยอมรับและเห็นคุณค่านนั  ดว้ยการยอมรับในความ
ถูกตอ้งเหมาะสม  ทงัการกระทาํและความคิดของบุคคลอืน 

 3.   การให้ความช่วยเหลือ  เป็นปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อบุคคลอืน  โดยการให้สิงของ  
เงิน  ขอ้มูลข่าวสาร  หรือเวลา  ซึงเป็นความช่วยเหลือโดยตรง 

 แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม            

       เพนเดอร์(Pender, 1996 : 257-259,  อา้งถึงใน  นนัทวดี  ปินปันคง,  2548)  แบ่ง
แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 

  . กลุ่มทีมีความหมายผูกพนักนัตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ครอบครัวซึงเป็นกลุ่ม
แรงสนบัสนุนทางสังคมระดบัปฐมภูมิ  เช่น  บิดา  และมารดา  คอยดูแลช่วยเหลือบุตรให้กาํลงัใจ  
และใหค้าํแนะนาํแก่บุตรหรือสมาชิกของครอบครัว 

  2. กลุ่มเพือน  คนกลุ่มนีส่วนมากเคยมีประสบการณ์ทีมีผลกระทบทีรุนแรงใน
ชีวิต  ประสบความสาํเร็จในการปรับตวั  และมีการพฒันาไปในทางทีดีขึนทาํให้คนกลุ่มนีมีความ
เขา้ใจอยา่งลึกซึงเกิดขึนในตนเอง  จึงสามารถให้คาํแนะนาํในการแกปั้ญหาในส่วนทีคลา้ยคลึงกบั
ประสบการณ์ทีเขาเคยประสบมากบัเพือนได ้
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 3.  กลุ่มองค์กรทางศาสนา  เป็นกลุ่มองค์กรทีพบปะกันในสถานทีทางกลุ่ม
ศาสนาจดัไว ้ เพือใหก้ารสนบัสนุนบุคคลในศาสนานนั 

 4. กลุ่มองค์กรทีให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือของ
องคก์รทางวิชาชีพ  ไดแ้ก่  กลุ่มผูดู้แลสุขภาพ  ผูช่้วยเหลือทีมีทกัษะและการบริการทีเฉพาะเจาะจงที
ให้แก่ผูรั้บบริการ  บุคคลจะแสวงหากลุ่มสนบัสนุนทางสังคมกลุ่มนีก็ต่อเมือไดแ้รงสนบัสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว  และเพือนไม่เพียงพอ  หรือแรงสนบัสนุนนีไม่ไดผ้ล  กลุ่มบุคคลในวิชาชีพ
ดา้นสุขภาพ  เช่น  แพทย ์ และพยาบาล  จะเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนในส่วนนีได ้

 5. กลุ่มองคก์รทีไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพดา้นสุขภาพ  ประกอบดว้ย  กลุ่มอาสาสมคัร  
และกลุ่มทีให้การช่วยเหลือซึงกนัและกนั  กลุ่มอาสาสมคัรเป็นกลุ่มทีให้การช่วยเหลือบุคคลทีไม่
สามารถจะจดัหาบริการใหแ้ก่ตนเองได ้ ส่วนกลุ่มทีใหก้ารช่วยเหลือซึงกนัและกนัเป็นกลุ่มบุคคลที
พยายามเปลียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก  หรือส่งเสริมการปรับตวัไปจนถึงการเปลียนแปลงชีวิต  
ความเป็นอยู ่ เช่น  กลุ่มผูมี้ปัญหาสุขภาพเรือรัง  กลุ่มบุคคลทีเจบ็ป่วยในระยะสุดทา้ยของชีวิต  หรือ
กลุ่มบุคคลทีติดเชือเอดส์เหมือนกนั   
         สรุปไดว้่า  การสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในสังคม  หรือหน่วยงาน  องคก์รที
ทาํงานเกียวขอ้งกบัผูติ้ดเชือเอชไอวี  มีส่วนช่วยใหไ้ดรั้บการคุม้ครองสิทธิในดา้นต่างๆ อยา่งทวัถึง  
ทาํให้มีความเสมอภาคในสังคม  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมมากขึน  ผูติ้ดเชือเอชไอวีไม่รู้สึก
โดดเดียว  มีเพือน  ไดแ้ลกเปลียนความคิด  ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาซึงกนัและกนั  มีความหวงัและมี
กาํลงัใจ  และเพิมระดบัการพึงตนเอง  ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการทางสุขภาพช่วยใหส้ามารถ
ดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งปกติสุข  มีคุณภาพชีวิตทีดี  และมีสุขภาวะทางจิตทีดีขึนได ้

           2. การรับรู้ภาวะสุขภาพ   
 ความรู้สึก  และความเขา้ใจของแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีแต่ละบุคคลมีต่อ
ภาวะสุขภาพในปัจจุบนั  โดยบุคคลจะประเมินว่ามีภาวะสุขภาพดีหรือไม่นัน  ขึนอยู่กับภาวะ
สุขภาพมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซึงโคซิเยอร์ และเอิร์บ  (Kozier and Erb, 1991,   
อา้งถึงใน  ยพุิน  เพียรมงคล,  2537 : 17)  ไดก้ล่าวว่าในการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพของผูป่้วย
นนั  สิงหนึงทีควรคาํนึงถึงคือปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของบุคคลนนัไดแ้ก่ปัจจยั
ต่อไปนี 

 1. ระดับขันพัฒนาการของบุคคล   การทีบุคคลจะรับรู้ภาวะสุขภาพและ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของสุขภาพของตนไดน้ัน  พบว่ามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัอาย ุ 
เช่น  เดก็ทารกเมือมีความเจบ็ปวดเกิดขึนนนั  เด็กอาจจะรับรู้ต่อความเจบ็ปวดได ้ แต่ไม่สามารถจะ
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บอกไดว้่าเจ็บปวดมากนอ้ยแค่ไหน  ซึงผิดกบัผูใ้หญ่  คือ  นอกจากจะเล่าถึงความเจ็บปวดไดแ้ลว้  
ยงัสามารถหาวิธีบรรเทาอาการเจบ็ปวดไดอี้กดว้ย 

 2. อิทธิพลจากสงัคม  และวฒันธรรม  วฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมยอ่มมีแนวคิด
เกียวกบัภาวะสุขภาพแตกต่างกนั  และมกัจะมีการถ่ายทอดจากบิดา  มารดา  ไปสู่ลูก  หลานดว้ย  
เช่น  บางวฒันธรรมอาจมีแนวคิดเกียวกบัอาการบวมของหญิงตงัครรภว์่าเป็นเรืองปกติธรรมดาที
อาจเกิดขึนไดก้บัหญิงตงัครรภ์ทุกคน  ดงันันเมือเกิดอาการบวมขึนหญิงตงัครรภ์บางรายอาจรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนว่าสิงทีเกิดขึนนันไม่เป็นอนัตราย  และระดบัเศรษฐกิจ  สังคม  ก็เป็นปัจจยั
หนึงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ  เช่น  ในครอบครัวทีมีรายไดต้าํ  ไม่มีเงินเพียงพอสาํหรับ
การดูแลภาวะสุขภาพอาจจะเฉยๆ  เมือมีอาการหวดัเกิดขึน  ในขณะทีครอบครัวทีมีรายไดสู้งอาจจะ
รับรู้ว่ามีสิงทีคุกคามต่อภาวะสุขภาพและจาํเป็นตอ้งรับการรักษาจากบุคลากรทางดา้นสุขภาพ  เป็น
ตน้ 

 3. ประสบการณ์เจ็บป่วยในอดีต  ความรู้ทีไดรั้บจากประสบการณ์เจ็บป่วยจะ
ช่วยใหบุ้คคลตดัสินภาวะสุขภาพไดดี้ขึน 

 4. ความคาดหวงัของบุคคลทีมีต่อตนเอง  บุคคลทีมีความคาดหวงัเกียวกบัภาวะ
สุขภาพของตนสูงอยูต่ลอดเวลา  เมือมีสิงใดมากระทบต่อการทาํหนา้ทีของตนแมเ้พียงเลก็นอ้ย  เขา
กจ็ะรับรู้วา่มีการเจบ็ป่วยเกิดขึนกบัตน 

         จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้่าการรับรู้ภาวะสุขภาพ  มีผลต่อสุขภาวะทาง
จิตของผูติ้ดเชือเป็นอย่างมาก  เนืองจากการรับรู้ภาวะสุขภาพเป็นการแสดงถึงความรู้สึก  ความ
คิดเห็น  และความเชือของแต่ละบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยหรือการรักษา  การรับรู้ภาวะ
สุขภาพของผูติ้ดเชือเอชไอวีส่งเสริมให้บุคคลพบวิธีการลดพฤติกรรมทีเป็นปัจจยัเสียงต่อการเกิด
โรคแทรกซ้อนได ้ และมีแนวทางการปฏิบติัพฤติกรรมอนามยัทีเหมาะสมกบัภาวะของโรค  เมือ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความบกพร่องต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ขาดความวิตกกงัวลต่อ
ภาวะของโรค  ผูติ้ดเอชไอวีสามารถมีสุขภาวะทางจิตทีดีได ้

  3. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
         การทีบุคคลรับรู้วา่ตนเองไดรั้บเชือเอชไอวียอ่มส่งผลต่อความตระหนกัในคุณค่า

แห่งตน  เนืองจากการติดเชือเอชไอวีไดรั้บการตีตราจากสังคมว่าเป็นโรคของคนทีมีพฤติกรรมไม่ดี  
เป็นโรคทีมีภาพลกัษณ์ทีน่ากลวัน่ารังเกียจ  ทาํใหบุ้คคลเมือไดรั้บเชือเกิดสูญเสียความตระหนกัใน
คุณค่าแห่งตน (ชาติชาย  หลา้แหล่ง, 2545 : 16)   ซึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดเวลา เป็นกระบวนการเรียนรู้นีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล สิงแวดลอ้มและ
สงัคมรอบๆ ดา้น โดยมีจุดเริมตน้จากภายในครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเองไม่ใช่สภาพตายตวัที
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ติดตวับุคคล แต่สามารถเปลียนแปลงไปไดขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ทีไดรั้บและความรู้สึกทีเกิดขึน 
(Palladino,  1994 : 4,  อา้งถึงใน  เฉลิมพล สวสัดิพงษ,์ ม.ป.ป.)  ดงัจะเห็นไดจ้ากองคป์ระกอบ
ต่อไปนี     

         องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

          เกตส์  (Gates,  1978,  อา้งถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที,  2534)  ไดแ้บ่งการเห็นคุณค่า
ในตนเองเป็น  4  องคป์ระกอบ  คือ 

 . การเห็นคุณค่าต่อร่างกายตนเอง  หมายถึง  บุคคลคิดและรู้สึกต่อรูปร่างและ
หนา้ทีของร่างกาย  ตลอดจนความสามารถของหนา้ทีพืนฐานของร่างกาย 

 2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบับุคคลอืน  เป็นส่วนหนึงของการเห็นคุณค่า
ในตนเองทีบุคคลคิดและรู้สึกเกียวกบัวิธีทีเขามีสัมพนัธภาพกบับุคคลอืน  ไม่ว่าจะเป็นคนทีสนิท
สนมคุน้เคยหรือบุคคลทีพบกนัโดยบงัเอิญ 

 3.  ความสํา เ ร็จของตนเอง   หมายถึง   สิงที บุคคลคิดและรู้ สึกเ กียวกับ
ความสามารถของเขาทีจะนาํเขาไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตครอบครัว  การทาํงาน  และสิงแวดลอ้ม 

 4.  ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  เป็นความรู้สึกทางนามธรรมและพฤติกรรม
แสดงความสนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

         นอกจากจะมีการประเมินคุณค่าตามองค์ประกอบพืนฐานแล้ว คูเปอร์สมิท  
(Coopersmith, 1984, อา้งถึงใน สุริยนัต ์กลีบทอง, 2547 : 35)  สามารถประเมินไดจ้ากทงั  3  ดา้น
ดงัต่อไปนี 

         1.  การเห็นคุณค่าในตนเองในดา้นทวัไป  หมายถึง  ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที
บุคคลแสดงออกถึงความเชือมันในตนเองต่อลักษณะทางกายภาพ   ความสามารถทัวไป  
สมรรถภาพและการกระทาํ  ตลอดจนมีความพอใจในถาวะทางอารมณ์  ค่านิยมส่วนบุคคล  ความ
ทะเยอทะยานหรือระดบัความมุ่งหวงัของตน 

         2. การเห็นคุณค่าในตนเองในด้านครอบครัว   หมายถึง   ความรู้สึกหรือ
พฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกถึงความเชือมนัในตนเองต่อความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองหรือบุคคลใน
ครอบครัวและการรับรู้ความรู้สึกทีผูป้กครองหรือบุคคลในครอบครัวมีต่อตนในทางทีดี  ตลอดจนมี
ความเชือมนัวา่ตนเป็นผูมี้ความหมาย  ความสาํคญัต่อครอบครัว 

         3. การเห็นคุณค่าในตนเองดา้นสังคม  หมายถึง  ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที
บุคคลแสดงออกถึงความเชือมันในตนเองต่อลักษณะความเป็นอยู่  รายได้  สถานทีอยู่อาศัย  
บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของตนในสงัคม  ตลอดจนมีความเชือมนัวา่ตนไดรั้บการยอมรับ
จากสงัคมรวมทงัมีความทดัเทียมกบัผูอื้น  รวมไปถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือน  ความเป็นทีนิยมยก
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ยอ่ง  การยอมรับจากเพือนฝงูตลอดจนมีความเชือมนัว่าตนเป็นผูที้เพือนฝงูชืนชอบรวมทงัใหค้วาม
ไวว้างใจ 

         คูเปอร์สมิธ  (Coopersmith, 1984 : 5,  อา้งถึงใน สุริยนัต ์กลีบทอง, 2547 : 35)  

ไดแ้บ่งลกัษณะของบุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองไว ้ 2  ลกัษณะดงัต่อไปนี คือ 

        . บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  เป็นผูที้มีความเชือมนัในตนเองมอง
ตนเองในดา้นบวก  มีความรู้สึกมนัคงปลอดภยั ไม่หวนัไหว  ต่อการวิจารณ์หรือตาํหนิจากบุคคล
อืนไดง่้าย  มีลกัษณะของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็น ของผูอื้น ใส่ใจ และสามารถรับรู้
ความรู้สึกของผูอื้นไดอ้ยา่งละเอียดอ่อน  สามารถแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการของตนเอง
ไดอ้ย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง ใชก้ลไกการป้องกนัตนเองน้อย มกัเป็นผูริ้เริมสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูอื้นก่อน  มีความยืดหยุน่  มีความคิดริเริมสร้างสรรคที์มีประโยชน์  มีความ
กระตือรือร้น  กลา้ทาํงานทีทา้ทายความสามารถพอใจทีไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที มีความวิตก
กงัวลนอ้ย  ซึงโดยภาพรวมแลว้บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  จะมีความสุข และใชชี้วิต
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

         2.  บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตาํ จะมีลกัษณะแตกต่างจากบุคคลทีมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง  คือขาดความมนัใจในตนเอง  รู้สึกว่าไร้ค่า  ไม่มีความสามารถ  มีความวิตก
กงัวลสูง  มีความเครียด  ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากคนอืน  ชอบเป็นผูฟั้งมากกว่า
แสดงบทบาท  ไม่มีความพยายามในการทาํงานทีสลบัซบัซอ้น  เมือพบอุปสรรคก็ละทิงงาน  
หลีกเลียงการแกไ้ขปัญหา  ไม่มีความยืดหยุน่  มกัจะยึดติดกบัสิงทีเป็นอยูม่กัจะคลอ้ยตามผูอื้น  

ยอมรับคาํพูดของคนอืนทีกล่าวถึงตนในแง่ลบ  ขาดความเชือมนัทีจะปฏิเสธคาํวิจารณ์ของผูอื้น  

กลวัการทาํให้ผูอื้นโกรธ  หวนัไหวต่ออิทธิพลของสังคม  ขาดพลงัความสามารถทีจะทาํงานให้
สาํเร็จ ใชก้ลไกการป้องกนัตนเอง  คิดว่าเพือนๆ ไม่ยอมรับ  ไม่สนใจ  และเกิดความรู้สึกเสียใจ
บ่อยๆ  ลกัษณะเหล่านีมกัจะพบกบับุคคลทีมีลกัษณะเกบ็กด  ขีอาย  และหลีกเลียงปัญหา 
 ดงันนั  การเห็นคุณค่าในตนเองมีผลต่อความรู้สึกทีแตกต่างกนั  จึงเป็นสิงสาํคญั
ทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีควรมีในระดบัมาก  เพราะจะช่วยใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเห็นถึงความสาํคญัใน
การมีชีวิตอยู ่ มีความมนัใจในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆในสังคม  มีทศันคติทีดีต่อบุคลอืน  มองโลก
ในแง่ดี  สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้นได ้ดงัทีทองเหรียญ  อินต๊ะพิงค ์(2552 : 31) กล่าวว่าบุคคลที
เห็นคุณค่าในตนเองจะกลา้เปิดเผยตนเองให้ผูอื้นได้โดยไม่รู้สึกลาํบากใจ  มีความรู้สึกมนัคง  
ปลอดภยัสูง  จึงไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อการตาํหนิ  วิพากษ ์ วิจารณ์  จากผูอื้นโดยง่าย  และใช้
กลไกในการป้องกันตนเองน้อย  มีการยอมรับตนเอง  ไม่รู้สึกด้อยกว่าคนอืน  กลา้แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง ในขณะเดียวกนักเ็ปิดใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอื้นได ้  
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3.4  งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัสุขภาวะทางจิต 

  เกา  รุ่ย   (2542 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลต่อสุขภาวะทางจิต
หลงัการผ่าตดัเตา้นม ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัการแพทย ์กรุงซีอาน ประเทาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยทาํการศึกษาแบบกึงทดลอง  กลุ่มตวัอย่างทีศึกษาเป็นหญิงทีไดรั้บการผา่ตดัเตา้
นม  พบว่าหลงัจากไดรั้บการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลเกียวกบัการรักษาพยาบาล  ความรู้เกียวกบัโรค  
การดูแลเอาใจใส่  ความเห็นอกเห็นใจทาํใหมี้สุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัสูง  มีความสามารถในการ
ดูแลตนเองดา้นร่างกาย  อารมณ์  มีสัมพนัธภาพทีดีในชีวิตประจาํวนั และสามารถปฏิบติักิจกรรม
ในชีวิตประจาํวนัไดต้ามปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ      
  ฟรีดแมน  และ  คิง  (Friedman  and  King,  1994, อา้งถึงใน  บุษดี  ศรีคาํ,  2546 : 

54)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม  ดา้นอารมณ์  ดา้นขอ้มูล  ดา้น
วตัถุ  ความรุนแรงของโรคกบัสุขภาวะทางจิตในผูห้ญิงสูงอายทีุเป็นโรคหวัใจลม้เหลว  จาํนวน  80  
คน  พบว่าความรุนแรงของโรค  จะมีความสัมพนัธ์กบัสภาพอารมณ์ดา้นลบสูง  และมีความพึง
พอใจในชีวิตตาํ  การสนบัสนุนดา้นอารมณ์  จะมีความสัมพนัธ์กบัสภาพอารมณ์ดา้นบวกสูง  และมี
ความพึงพอใจในชีวิต  การสนบัสนุนดา้นอารมณ์  และการสนบัสนุนดา้นวตัถุ  มีความสัมพนัธ์กบั
สุขภาวะทางจิต 

           บุษดี  ศรีคาํ  (2546)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  ปัจจยัส่วนบุคคล  การเปิดเผย
ตนเอง  การสนบัสนุนทางสังคม  ความหวงั  การรับรู้ภาวะสุขภาพ  และสุขภาพจิตของผูติ้ดเชือเอช
ไอวี/ผูป่้วยเอดส์ พบว่า  การสนบัสนุนทางสังคม  การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
สุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

  เสาวนีย ์สาํนวน ( ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การประเมิน
ความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และสุขภาวะทางจิตของวยัรุ่นที
เสพยาบา้ ขณะรับการบาํบดัรักษาในแผนกผูป่้วยนอก สถาบนัธญัญารักษ ์จาํนวน  คน  พบว่า  
การเผชิญความเครียดแบบหลีกเลียงปัญหาของรุ่นทีเสพยาบา้สัมพนัธ์ทางลบกบัสุขภาวะทางจิต
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  การประเมินความเครียดในลกัษณะทา้ทาย การประเมิน
ความเครียดโดยใชแ้หล่งสนบัสนุนอืนๆ และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัสุขภาวะทางจิตของวยัรุ่นทีเสพยาบา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
  แลมเบิร์ท  และคณะ  (Lambert  and  others,  1990,  อา้งถึงใน  บุษดี  ศรีคาํ,  2546 : 

43)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้แขง็  การสนบัสนุนทางสังคม  การเจ็บป่วยทีรุนแรงและ
สุขภาวะทางจิตในผูห้ญิงทีเป็นรูมาตอยด์  พบว่า  การสนับสนุนทางสังคมเป็นตวัพยากรณ์หนึงที
สามารถทาํนายสุขภาวะทางจิตไดดี้ทีสุด   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

  วรัปสร  โรหิตะบุตร  (2549)  ศึกษาผลของกลุ่มพฒันาตนต่อสุขภาวะทางจิตของ
ผูสู้งอาย ุ โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของคะแนนสุขภาวะทางจิต  ผลการวิจยัพบว่า  
ในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผลผูสู้งอายทีุเขา้กลุ่มพฒันาตน  มีคะแนนสุขภาวะทางจิต
สูงกว่าก่อนเขา้กลุ่มพฒันาตนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .001  และในระยะหลงัการทดลอง
ผูสู้งอายุทีเขา้กลุ่มพฒันาตนมีคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าผูสู้งอายุกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั  .05 

          ยุวดี  เมืองไทย  (2551)  ศึกษาผลของกลุ่มจิตวิทยาพฒันาตนและการปรึกษาแนว
พุทธต่อสุขภาวะทางจิตของผูป่้วยยาเสพติดทีอยูใ่นระยะฟืนฟูสมรรถภาพ  ผลการวิจยัพบว่า  หลงั
การทดลองผูป่้วยยาเสพติดทีอยู่ในระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีเขา้กลุ่มจิตวิทยาพฒันาตนและการ
ปรึกษาแนวพุทธมีค่าคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .05  หลงัการทดลองคะแนนสุขภาวะทางจิตในกลุ่มทดลอง  สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั  .01 

    เยาวเรศ  อมรสิงห์  (2552)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง  
การสนับสนุนทางสังคมและความมันคงในงาน  กับสุขภาวะทางจิตของสตรีโสดวัยผูใ้หญ่
ตอนกลาง  พบวา่  ตวัแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .001 
  จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้่า การไดรั้บการสนบัสนุนใน
ดา้นขอ้มูลข่าวสารในการดูแลตนเองและการสนับสนุนดา้นอารมณ์ให้กาํลงัและการช่วยเหลือ
ทางดา้นวตัถุ นนัช่วยสนับสนุนบุคคลทีมีประสบการณ์ในการผ่านวิกฤต เผชิญความเครียด และ
ปัญหาในการดาํเนินชีวิต นอกจากนีการเห็นคุณค่าในตนเองและการรับรู้สุขภาวะสุขภาพ ยงัส่งผล
ต่อสุขภาวะทางจิตใหบุ้คคลทีเคยผา่นพน้ความเจบ็ปวดไดมี้สุขภาวะทางจิตทีดี  
 

4.  งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัตัวแปรส่วนบุคคล  กบัสุขภาวะทางจิต 
จากการคน้ควา้งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อสุขภาวะทางจิตของ

แกนนํากลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีพบว่ายงัไม่มีการศึกษาไวอ้ย่างชัดเจน  ดังนันผูว้ิจัยจึงขอนําผล
การศึกษาทีเทียบเคียงกบัการศึกษาครังนี  โดยการนาํเสนอตามตวัแปรส่วนบุคคล  ดงันี  

เพศกบัสุขภาวะทางจิต  
ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับชายโดยธรรมชาติแลว้มีลกัษณะแตกต่างกัน ไม่

เพียงแต่รูปร่างเท่านนั ลกัษณะนิสยั  ความคิดเห็น การควบคุมอารมณ์และอืนๆ กมี็ความแตกต่างกนั  

ดงัมีผูส้นใจศึกษาเกียวกบัความแตกต่างทางเพศกบัสุขภาวะทางจิตไว ้ ดงันี 
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บุษดี  ศรีคาํ  (2546)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  ปัจจยัส่วนบุคคล  การเปิดเผยตนเอง  
การสนับสนุนทางสังคม  ความหวงั  การรับรู้ภาวะสุขภาพ  และสุขภาพจิตของผู ้ติดเชือเอชไอวี/
ผูป่้วยเอดส์  พบว่า  เพศ  มีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพจิตในองคป์ระกอบดา้นความทุกขท์รมานทาง
จิตใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  โดยเพศหญิงมีความทุกขท์างใจสูงกวา่เพศชาย 

เยาวภา  สันติกูล  (2550)  ศึกษาสุขภาวะทางจิตของวยัรุ่นตอนกลางทีอาศยัอยูใ่นและ
นอกศูนยอ์พยพบา้นแม่หละ  ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย  มีคะแนนสุขภาวะทางจิตสูง
กวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 

จากการศึกษางานวิจยั  พบว่า  เพศมีผลต่อสุขภาวะทางจิต ผูว้ิจยัจึงคาดว่าเพศเป็นตวั
แปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 

อายุกบัสุขภาวะทางจิต 

เป็นปัจจัยทีมีผลต่อสุขภาวะทางจิต  เนืองจากการสะสมประสบการณ์  ทกัษะการ
ดาํรงชีวิต  การควบคุมอารมณ์  ทาํให้ผูติ้ดเชือมีความรู้  ความสามารถในการแกปั้ญหาจดัการกบั
สถานการณ์ทีเกิดขึนแตกต่างกนั   

เพียงใจ  สุวิริยะไพศาล  (2542  :  71)  ศึกษาความเชือดา้นสุขภาพ  การสนบัสนุนทาง
สังคม  กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู ้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะเริมแรก   ใน
โรงพยาบาลราชวิถี  ผลการศึกษาพบว่า  อายมีุความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกระยะเริมแรกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

ฮามารัท  และคณะ  (Hamarat  et al  2001,  อา้งถึงในบุษดี  ศรีคาํ,  2550  :  34)  พบว่า
วยัผูใ้หญ่ตอนปลายจะมีความรู้สึกพึงพอใจและสุขภาวะทางจิตดีกว่าเพราะมีประสบการณ์มากกว่า
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้และตอนกลาง 

จากการศึกษางานวิจยั  พบว่า  อายมีุผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึงคาดว่า  อาย ุเป็นตวั
แปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 

สถานภาพการสมรสกบัสุขภาวะทางจิต 

ผูที้มีคู่สมรสจะมีแหล่งสนบัสนุนช่วยเหลือทีมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดพฤติกรรม
ทีดีมีความเหมาะสม  มีอารมณ์มนัคง  สามารถแกปั้ญหาและมีกาํลงัใจในการต่อสู้กบัอุปสรรคมาก
ขึน  ลดความเครียดและส่งผลใหป้รับตวัไดดี้กว่าบุคคลทีมีสถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง  
หรือแยกกนัอยู ่ ดงัมีผูส้นใจศึกษาไว ้ ดงันี 

สมจิตร ผาเวช  (2545)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในครอบครัว 
สัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรส  พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัว  และความผาสุกใน
ครอบครัวหญิงตงัครรภ์เสียงทีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบว่า  สัมพนัธภาพ
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ระหว่างคู่สมรสและความเขม้แขง็ในครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกในครอบครัวหญิง
ตงัครรภเ์สียงทีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 

 จากการศึกษางานวิจยั  พบว่า  สถานภาพการสมรสมีผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึง
คาดว่า  สถานภาพการสมรสเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผูติ้ดเชือ      
เอชไอวี 

ความเพยีงพอของรายได้กบัสุขภาะทางจิต 

เป็นสิงแสดงถึงความมนัคงในชีวิตอย่างหนึงและเกียวขอ้งกับการตอบสนองความ
ตอ้งการพืนฐาน  ดงันนัผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการศึกษาความเพียงพอของรายไดก้บัสุขภาวะทางจิต 
ไวด้งันี 

ทวี  สุดบรรทดั  (2528)  และอุทยัวรรณ  กสานติกุล  (2536,  อา้งถึงใน วรัปสร โรหิตะบุตร,  
2549 : 36)  พบวา่  การมีรายไดต้าํ  จะสมัพนัธ์ทางลบกบัการมีสุขภาวะทางจิต 

พชัรี ตงัตุลยางกูร  (2538)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตกกงัวลและความ
ซึมเศร้ากบัความกงัวลใจเกียวกบัปัญหาจิตสังคม  แรงสนับสนุนทางสังคม  ความรุนแรงของโรค  
ผลกระทบของการเจ็บป่วยและปัญหาการเงินของผูติ้ดเชือ HIV/ผูป่้วยเอดส์  จาํนวน 180 คนที
โรงพยาบาลศิริราช  ผลการศึกษาพบว่า  ความวิตกกงัวลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความกงัวลใจ
เกียวกบัปัญหาการเงิน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

จากการศึกษางานวิจยั  พบวา่  ความเพียงพอของรายไดมี้ผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึง
คาดวา่ความเพียงพอของรายไดเ้ป็นตวัแปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี 

สาเหตุการติดเชือกบัสุขภาวะทางจิต 

การรับรู้สาเหตุของการติดเชือเป็นปัจจยัทีสามารถลดพฤติกรรมเสียงในการรับเชือเพิม
และป้องกนัการแพร่เชือไปสู่บุคคลอืน  รวมถึงความรู้สึกทีมีต่อตนเองต่างกนั  ดงัมีผูส้นใจศึกษาไว้
ดงันี 

แน่งนอ้ย ยา่นวารี  ( )  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสิงเร้าความเครียด ความเครียด
และการเผชิญความเครียดของผูป่้วยทีติดเชือเอดส์ กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาเป็นผูป่้วยทีติดเชือเอชไอวีที
เขา้รับการรักษาทีแผนกผูป่้วยในโรงพยาบาลบาํราศนราดูร นนทบุรีและโรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพฯ จาํนวน  ราย   ผลการศึกษาพบว่า  จาํนวนและการรับรู้ความรุนแรงของสิงเร้า
ความเครียดมีความสัมพนัธ์ดา้นบวกกบัความเครียดของผูป่้วยทีติดเชือเอชไอวีในระดบัสูง โดย
จาํนวนและการรับรู้ความรุนแรงของสิงเร้าความเครียดดา้นร่างกายมีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลาง จาํนวนและการรับรู้ความรุนแรงของสิงเร้าความเครียดด้านจิตสังคมมีความสัมพนัธ์ใน
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ระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผูป่้วยรับรู้ว่าอาการเจบ็ปวดเป็นสิงเร้าความเครียดดา้นร่างกายที
รุนแรงทีสุด  การทีตอ้งระมดัระวงัต่อการมีเพศสมัพนัธ์เป็นสิงเร้าความเครียดดา้นจิตสังคมทีรุนแรง
ทีสุด  ส่วนความรู้สึกทีผูป่้วยเครียดมากทีสุด คือ การรู้สึกว่าการเจ็บป่วยดว้ยโรคเอดส์เป็นความผิด
ของตนเอง 

อรทยั  หรูเจริญพรพานิช  (2541, อา้งถึงใน  สมพร  หินคาํ, 2544  :  26 )  ไดศึ้กษาปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาวะเจ็บป่วยดว้ยโรคเอดส์ของครอบครัวโดยศึกษาในกลุ่มผูติ้ดเชือ    
เอชไอวีทีมีอาการ/ผูป่้วยโรคเอดส์ของโรงพยาบาลบาํราศนราดูร  วดัพระบาทนาํพุ  จงัหวดัลพบุรี  
ชมรมเพือนวนัพุธ  โรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม  และศูนย ์ Mercy  คลองเตย  จาํนวน  332  ราย  ซึง
ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจงผูป่้วยดว้ยโรคเอดส์ทีมารับรักษาหรือบาํบดัและมีความสมคัรใจทีจะให้
ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัคาํนึงถึงจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนของผูป่้วยเป็นสาํคญั  ผลการศึกษาพบว่า  ผูติ้ด
เชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ทีติดเชือจากพฤติกรรมทีสังคมยอมรับได้  มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือและดูแลตนเองไดดี้  จะไดรั้บการยอมรับจากครอบครัวมากขึน   

จากการศึกษางานวิจยั  พบวา่  สาเหตุการติดเชือมีผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึงคาดว่า  
สาเหตุของการติดเชือเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 

ระยะเวลาในการติดเชือกบัสุขภาวะทางจิต 

เป็นปัจจยัทีมีผลต่อความรู้สึกในการยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวี  และช่วงเวลาใน
การเรียนรู้เพือต่อสู้กบัความทุกขย์าก ตลอดจนปัญหาต่างๆ จากการติดเชือ  เพือบรรลุภาวะของการ
มีชีวิตอยูอ่ยา่งปกติ  ดงันนัผูว้ิจยัจึงขอเสนอผลการศึกษาระยะเวลาในการติดเชือทีส่งผลต่อสุขภาวะ
ทางจิตไวด้งันี 

เบญจมาศ สุขสถิต  (2546)  ศึกษาการรับรู้ตราบาปและความสามารถในการดูแลตนเอง
รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคดัสรร ได้แก่ เพศ ระยะเวลาในการศึกษา จาํนวนอาการ  
ระยะเวลาตงัแต่รับรู้การติดเชือและการรับรู้ตราบาป  กับความสามารถในการดูแลตนเองเพือ
ส่งเสริมสุขภาพในผูใ้หญ่ตอนตน้ทีติดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์  ผลการศึกษาปัจจัยคดัสรรต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองเพือส่งเสริมสุขภาพพบว่า  ระยะเวลาตงัแต่ไดรั้บการวินิจฉยัว่าติด
เชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์  มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการดูแลตนเองเพือส่งเสริมสุขภาพ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

รัชนี นามจนัทรา  (2546)  ศึกษากระบวนการเผชิญปัญหาของผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีชีวิต
ยืนยาว  เพือคน้หาว่าผูติ้ดเชือเอชไอวีชาวไทยทีมีชีวิตยืนยาวเผชิญกับการติดเชือ  ปัญหา  และ
เหตุการณ์ต่างๆ อนัสืบเนืองจากการติดเชืออยา่งไร  ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ของผูติ้ดเชือต่อเอช
ไอวีเปลียนแปลงตลอดเวลาจากทัศนะในทางลบไปสู่ทัศนะในทางบวก  แต่ละระยะของ
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กระบวนการเผชิญปัญหาไดว้ิเคราะห์ในรูปของเงือนไขเชิงสาเหตุ  เงือนไขเชิงบริบท  เงือนไข
แทรกซอ้น  และกลยทุธ์ในการจดัการ  

จากการศึกษางานวิจยั  พบว่า  ระยะเวลาในการติดเชือมีผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึง
คาดวา่  ระยะเวลาในการติดเชือเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี 

ระยะเวลาในการเข้ากลุ่มกบัสุขภาวะทางจิต 

การเขา้ร่วมกิจกรรม  ขอรับความช่วยเหลือ  หรือขอคาํปรึกษาในปัญหาดา้นต่างๆกบัผูที้
มีประสบการณ์เดียวกนัเป็นประจาํ  จะทาํใหเ้กิดทศันะคติต่อภาวะการติดเชือเปลียนไป  พบวิธีการ
จดัการกบัปัญหาทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงัมีผูส้นใจศึกษาเกียวกบัระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม
กบัสุขภาวะทางจิตไวด้งันี   

กมลวรรณ หวงัสุข  (2541)  ศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ในการส่งเสริม
สุขภาพของผูติ้ดเชือเอชไอวี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยการนาํ กระบวนการกลุ่มแบบกลุ่ม
ช่วยเหลือตนเอง มาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมสุขภาพของผูติ้ด เชือเอชไอวีทีมารับบริการในคลินิก
โรคติดเชือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ จาํนวน  คน เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัการมีส่วน
ร่วมในกลุ่มช่วยเหลือตนเอง  ครัง ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

 ครัง กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลียในเรืองความรู้เกียวกบัโรคเอดส์และการส่งเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  การสนบัสนุนทีสมาชิกกลุ่มไดใ้ห้กบักลุ่มช่วยเหลือตนเอง  เป็นการสนบัสนุนทางดา้น
จิตใจ  การให้ขอ้มูลข่าวสารในเรืองโรคและการรักษา  ส่วนการสนบัสนุนทีสมาชิกกลุ่มไดรั้บจาก
กลุ่มช่วยเหลือตนเองเป็นการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ ความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัโรค  การรักษา
และการปฏิบติัตวั   

ทศันา โพนยงค ์ (2546)  ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของผูติ้ดเชือเอชไอวี   และเพือศึกษาการประเมินผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
รายบุคคลตามการรับรู้ของผูติ้ดเชือเอชไอวีจากการปรึกษา  ช่วง โดยกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม  
และกลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลองจะได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล  สัปดาห์
ต่อเนืองกนั  ครัง สัปดาห์ละ -  ครังๆ ละ  ชวัโมง  นาที รวมเวลารายละ  ชวัโมง  นาที 
กลุ่มควบคุม  จะไดรั้บความรู้เกียวกบัโรคเอดส์และการดูแลสุขภาพตนเอง รายละ  ครังๆ ละ  
ชัวโมง  นาที รวมเวลารายละ  ชัวโมง  นาที เช่นกัน กลุ่มควบคุม  จะได้รับการดูแล
ตามปกติ   ผลการศึกษาพบวา่   ผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเขา้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประเมินการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาวา่ไดผ้ลในระดบัมาก โดยคะแนนดา้นความลึกซึง ความราบรืน ความรู้สึกทางบวกและ
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ความรู้สึกตืนตวัในช่วงที  3  คือระยะสินสุดการปรึกษาสูงกว่า  ในช่วงที  1  คือระยะแรกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

พวงพร  กอจรัญจิตต ์ (2542)  ศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรม 
การดูแลบุตรของมารดาทีติดเชือเอชไอวีทีมีความวิตกกงัวล  ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 4 ครัง  กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลียความวิตกกงัวลลดลงหลงัเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001  คะแนนเฉลียพฤติกรรมการ
ดูแลบุตรสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  
0.001  ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การจดัโปรแกรมสุขศึกษาแบบกลุ่มช่วยเหลือตนเองในกลุ่ม
มารดาทีติดเชือเอชไอวีมีประโยชน์  ทาํให้มารดาทีเขา้กลุ่มไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็น  ซึงกนัและ
กนั  ไดรั้บความรู้เพิมเติม  มีผลทาํใหล้ดความวิตกกงัวล  และมีพฤติกรรมการดูแลบุตรทีดีขึน 

วราภรณ์  บุญประเสริฐ  (2546)  ศึกษาการใชก้ลุ่มช่วยเหลือตนเอง  เพือส่งเสริมการ
ปรับภาวะจิตสังคมในผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยโรคเอดส์  ผลศึกษาพบว่า กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ช่วยให้เกิดผลลพัธ์ทีดีแก่สมาชิกทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม และมีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกนั เป็นส่วนหนึงของกลุ่มการระบายความรู้สึก การเป็นแบบอยา่ง และการคงไวซึ้งความหวงั  

จากการศึกษางานวิจยั  พบว่าระยะเวลาในการเขา้กลุ่มมีผลต่อสุขภาวะทางจิต  ผูว้ิจยัจึง
คาดวา่ระยะเวลาในการเขา้กลุ่มเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี 

จากการทบทวน  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  พบว่า  ขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่างกนั  มีผลต่อสุข
ภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  ทงัสิน  ดงันนัผูว้ิจยัจึงตงัสมมติฐานในการวิจยัครังนีเพือ
ศึกษาว่า  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานครทีมี  เพศ  อายุ  ความเพียงพอของรายได ้ 
สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาในการติดเชือ  และระยะเวลาในการเขา้กลุ่มต่างกนั  มีสุขภาวะทางจิต
แตกต่างกนั 

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด  และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวี  พบว่า  ขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประการมีผลต่อสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี  โดยเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคลเกียวกบั  เพศ  อายุ  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  
ระยะเวลาในการติดเชือ  และระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  ในการศึกษาครังนี  ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่า  
สุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัใด และสุขภาวะทาง
จิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม  เพศ  อายุ  ความเพียงพอของ
รายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาในการติดเชือ  และระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  อยู่ในระดบัใด 
โดยวดัระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความ
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สุขภาวะทางจิต 

พึงพอใจในชีวิต  การรับรู้ตนเอง  การควบคุมตนเอง  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  และการ
สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคล  เพือศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  โดยนาํ
ขอ้มูลทีศึกษามาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  สุขภาวะ
ทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร  ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
    

ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- เพศ   

- อาย ุ  
- สถานภาพการสมรส   
- ความเพียงพอของรายได ้  
- สาเหตุการติดเชือ   
- ระยะเวลาการติดเชือ   
- ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม 

 
   

ภาพที 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั   
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บทที 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 การวิจยันีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  (Mixed  Method  Research)  โดยใชก้ารวิจยั
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  และการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  เพือศึกษา    
สุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  
เขตกรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และเพือใหก้ารวิจยัครังนี
บรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีดาํเนินการวิจยัไวด้งันี 

1. ประชากรและกลุ่มศึกษา 
2. ตวัแปรทีศึกษา 
3. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

6. การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง 

7. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มศึกษา 
1.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ประชากร 
 ประชากรทีศึกษาครังนี คือ  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานครจาํนวน
ทงัหมด    คน  (ขอ้มูลจากเครือข่ายผูติ้ดเชือเอชไอวี/เอดส์  กรุงเทพมหานคร ประจาํปี ) ใน
จาํนวน  คน นนัมีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี   เขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน   คน  ทียนิดีเตม็ใจ
เปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและใหค้วามร่วมมือในการวิจยั, รับรู้ว่าตนเองติดเชือเอชไอวีมาแลว้อยา่งนอ้ย    
ปี และเป็นตวัแทนของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีหรือองคก์รเอกชน  ในการประสานงานและการดาํเนิน
กิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มและบุคคลในสังคม  ทีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มี
ความรู้เรืองโรคและทกัษะเกียวกบักระบวนการกลุ่ม  
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1.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   การเก็บข้อมูลทีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ   แกนนําผู ้ติดเชือเอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานครทีมีคะแนนสุขภาวะทางจิตจากการตอบแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนในระดบั
สูงสุดจาํนวน  10  คน  โดยจะเป็นการคิดคะแนนสุขภาวะทางจิตเป็นรายบุคคล เพือเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก        

 
2.   ตัวแปรทศึีกษา 
 2.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

      2.1.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่  
                          ข้อมูลส่วนบุคคล  

2.1.1.1 เพศ แบ่งเป็น 

 1. ชาย  

 2. หญิง  

 2.1.1.2  อาย ุ  (ขอ้มูลจริง) 
 2.1.1.3 สถานภาพการสมรส  
 1. โสด  
 2. สมรส 

 3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่  
2.1.1.4  ความเพียงพอของรายได ้    

 1. พอใช ้ เหลือเกบ็ 

 2. พอใช ้ ไม่เหลือเกบ็ 

  3. ไม่พอใช ้    
 2.1.1.5 สาเหตุการติดเชือ   
 1. จากเพศสมัพนัธ์ 
 2. จากการใชเ้ขม็ฉีดยา          
 3. จากแม่สู่ลูก 

 4. อืนๆ    

2.1.1.6  ระยะเวลาการติดเชือ  (ขอ้มูลจริง) 
2.1.1.7  ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  (ขอ้มูลจริง) 
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     2.1.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  สุขภาวะทางจิต 
 2.2  การวจัิยเชิงคุณภาพ  
  ตวัแปรในการวิจยัเชิงคุณภาพไดแ้ก่ มุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.   เครืองมือทีใช้ในการวจิัย  
 3.1  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  

  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)   ทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  

ส่วน   ดงันี   
  ส่วนที 1   แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  
เพศ  อายุสถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ  
ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบการตรวจสอบรายการ  และแบบเติมคาํ  
จาํนวน   7   ขอ้    
  ส่วนที 2   แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต  เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างและพฒันา
เครืองมือจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ประกอบดว้ย 

  ความพึงพอใจในชีวิต  จาํนวน     26      ขอ้ 
  การรับรู้ตนเอง   จาํนวน     20      ขอ้ 

  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต    จาํนวน     12      ขอ้ 

  การควบคุมตนเอง   จาํนวน       9      ขอ้ 

  การมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน   จาํนวน      23     ขอ้ 

  ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales)  มี  5  ระดบั  
ดงันี 

  มากทีสุด   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัมากทีสุด   
  มาก   หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัมาก   
   ปานกลาง   หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัปานกลาง 

  นอ้ย   หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนันอ้ย 

  นอ้ยทีสุด   หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนันอ้ยทีสุด   
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  โดยในแบบสอบถามให้ผูต้อบเลือกเพียง 1 ตวัเลือกและมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
คือขอ้ความทีแสดงถึงการมีสุขภาวะทางจิตทีดี  จะไดค้ะแนน 5 -1 คะแนน สาํหรับคาํตอบมากทีสุด
ถึงนอ้ยทีสุด ตามลาํดบัส่วนขอ้ความตรงกนัขา้มจะไดค้ะแนน 1-5 คะแนน สาํหรับคาํตอบมากทีสุด
ถึงนอ้ยทีสุด ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ขอ้ 17 ดา้นการควบคุมตนเอง ขอ้ 5, 6, 9 

ดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ขอ้ 6, 21, 22   ผูต้อบแบบสอบถามทีไดค้ะแนนมากจะเป็นผู ้
ทีมีสุขภาวะทางจิตดีมากกวา่ผูที้ตอบไดค้ะแนนนอ้ย 
  การแปลผลคะแนนสุขภาวะทางจิต  นาํมากาํหนดตามเกณฑก์ารแบ่งสุขภาวะทาง
จิต  ในแต่ละดา้นโดยถือเกณฑก์ารคิดคะแนนแบบอิงเกณฑข์องเบสท ์ (Best,  1977 : 174)  สามารถ
แบ่งเป็น 5  ระดบั   ดงันี 

  4.50  -  5.00    หมายถึง        มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัดีมาก                                  
  3.50  -  4.49             หมายถึง        มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 

  2.50  -  3.49             หมายถึง        มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.50  -  2.49             หมายถึง        มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัไม่ดี 

  1.00  -  1.49            หมายถึง        มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

 3.   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

  ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจัยได้ระมดัระวงัอย่างมากเพือป้องกันการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลโดยมีเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัดงันี 
  3.2.1 สมุดบันทึก เพือจดบันทึกข้อมูลทีได้จากการสังเกต ข้อมูลระหว่างการ
สมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีและประเดน็ทีนอกเหนือจากแบบสมัภาษณ์  
  3.2.2 แบบสัมภาษณ์มุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 ประเด็น  ไดแ้ก่  ดา้นความพึงพอใจในชีวิต  
ด้านการรับรู้ตนเอง  ด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการมี
สัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน  เพือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมี
คะแนนสุขภาวะทางจิตสูงสุดจาํนวน 10 คน   
  3.2.3 อุปกรณ์บนัทึกเสียง เพือใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยทาํการขออนุญาต และ
บนัทึกอยา่งเปิดเผย พร้อมรับรองว่าจะไม่เปิดเผยชือผูใ้หข้อ้มูลโดยจะเริมบนัทึกเสียงเมือแกนนาํผู ้
ติดเชืออนุญาตเท่านนั และสินสุดการบนัทึกเสียงเมือการสัมภาษณ์เสร็จสินหรือแกนนาํผูติ้ดเชือมี
ความประสงคใ์หห้ยดุการบนัทึกเสียงไวช้วัคราว  
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4.  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 ในการวิจัยครังนีผู ้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครืองมือโดยดําเนินการตามขันตอน
ดงัต่อไปนี 

 . วิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัภาวะการติดเชือเอชไอวี  
โรคเอดส์ สุขภาวะทางจิต และขอ้มูลทีไดรั้บจากเขา้ร่วมทาํกิจกรรมกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
เพือเป็นแนวทางสร้างเครืองมือในการวิจยั 
 2. สร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเทียงตรงของเนือหา  (Content Validity)  โดยอาจารยที์
ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญ จาํนวนรวม  5  ท่าน  เพือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

 3. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) 

กับแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ประชากรทีศึกษา จาํนวน 30 คน  
 4. หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามสุขภาวะทางจิตของแกนนาํกลุ่มผู ้
ติดเชือเอชไอวี  โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  เพือการวิจยัทางสังคมศาสตร์  ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถาม
เท่ากบั .965  
 5. กาํหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indepth  Interview) เกียวกบัมุมมองการ
ดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวเีป็นรายดา้นประกอบดว้ย ความพึง
พอใจในชีวิต การยอมรับตนเอง การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การควบคุมตนเองและการมีสัมพนัธภาพ
ทีดีกับบุคคลอืน โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค์ ปัญหาของการวิจัย และนิยามศพัท์ในการกาํหนด
ประเด็นสัมภาษณ์ และนาํไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา  (Content Validity)  และปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 

.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 5.1  กระบวนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

  ก่อนดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีโดยสอบถาม
เบืองตน้จากผูท้รงคุณวุฒิทีปฏิบติังานพยาบาลคลินิกพิเศษกบัผูติ้ดเชือเอชไอวี และบทบาทการ
ทาํงานเพือสังคมทีผูว้ิจัยรับรู้ได้จากสือโทรทศัน์ และการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลโรคเอดส์ การ
ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมรณรงคใ์นพืนทีสาธารณะ จากนนัไดค้น้หา
ขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัประเภทการจดักิจกรรม กลุ่มเป้าหมายในการจดักิจกรรม และลกัษณะการ
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เปิดเผยของกลุ่มต่อบุคคลทวัไป ผูว้ิจยัไดเ้ลือกติดต่อกบัชมรมเพือนวนัพุธ เนืองจากทีตงัของกลุ่ม
เป็นสถานทีในการจดักิจกรรม และอบรมความรู้เพิมเติมให้แก่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจากชมรม
ต่างๆ อยูเ่ป็นประจาํ และเป็นศูนยป์ระสานงานดา้นเอดส์ ซึงจะทาํให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสพบกบัแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจาํนวนมาก  

  จากนันผูว้ิจัยได้เข้าไปติดต่อชีแจงต่อกลุ่มผูติ้ดเชือเกียวกับเป้าหมายของการ
ศึกษาวิจยั แนะนาํตวัทาํความรู้จกักบัผูจ้ดัการกลุ่มและขออนุญาตเขา้ร่วมกลุ่มเป็นอาสาสมคัรเพือทาํ
กิจกรรมร่วมกนั โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มทีแกนนาํกลุ่มเห็นสมควรและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ซึงกิจกรรมการอบรมทีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มแกนนาํ ไดแ้ก่ การอบรม
เทคนิคและวิธีการใหค้าํปรึกษา การรับประทานยาตา้นไวรัส การวิเคราะห์ปัจจยัเสียงต่อการติดเชือ
เอชไอวี การทาํกิจกรรมกลุ่มเพือให้ความรู้เกียวกบัการดูแลตนเองแก่สมาชิกผูติ้ดเชือเอชไอวีราย
ใหม่ การใหค้วามรู้ทางดา้นโภชนาการ การรับประทานอาหาร อาหารเสริม เพือปรับทศันคติของผู ้
ติดเชือให้มีความเขา้ใจทีถูกตอ้งในการดูแลตนเองในฐานะผูติ้ดตามวิทยากรของการกิจกรรมกลุ่ม
ประจาํเดือน และการเขา้ร่วมประชุมการประเมินผลโครงการตลาดนดัความรู้สู้ภยัเอดส์  ซึงผูว้ิจยั
ติดตามการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยการสอบถามทางโทรศัพท์จากผู ้จัดการชมรมในฐานะผู ้
ประสานงานการจดักิจกรรมต่างๆ และในการเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละครัง วิทยากรในการอบรมจะทาํ
การแนะนาํผูว้ิจยัแก่แกนนาํผูเ้ขา้อบรม เพือให้แกนนาํไดรู้้จกั เกิดความคุน้เคย ไวว้างใจในการให้
ขอ้มูล และเปิดโอกาสใหผู้ว้ิจยัไดมี้การพดูคุย และสร้างความสมัพนัธ์กบัแกนนาํ 
  จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัแกนนาํและกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีหลายครังทาํให้ผูว้ิจยั
ไดพ้บเจอแกนนาํจากหลากหลายกลุ่มทีเขา้ร่วมกิจกรรม ในแต่ละครังทีมีการจดักิจกรรมแกนนาํผู ้
เขา้อบรมจะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ส่วนมากจะมาก่อนเวลาอบรมเพือพบปะ พดูคุยกนั ทงัเรือง
สุขภาพของตนเองและผูอื้น ความเคลือนไหวภายในกลุ่มของตนเอง ประชาสัมพนัธ์ตาํแหน่งงานที
ผูติ้ดเชือสามารถทาํได้เพือให้แกนนําบอกต่อแก่สมาชิกในกลุ่มของตน นอกจากนีแกนนําที
รับผดิชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะใชเ้วลานีประชาสมัพนัธ์หาผูเ้ขา้ร่วม ซึงจะไดรั้บการตอบ
รับทีดีจากแกนนาํเพราะความสนิทสนม และการไดรั้บความช่วยเหลือและดูแลกนัมาตลอดถึงแมจ้ะ
มีการแยกยา้ยไปทาํงานดา้นเอดส์ในกลุ่มอืนๆก็ตาม  ทาํใหก้ารอบรมมีความสนุกสนาน วิทยากรใช้
ภาษาและคาํศพัทที์กลุ่มเขา้ใจตรงกนั มีความเป็นกนัเอง เปิดโอกาสให้ผูติ้ดเชือรายใหม่ทีเขา้ร่วม
อบรมและผูติ้ดเชือทีเขา้อบรมเพือเป็นแกนนาํ กลา้ซกัถามขอ้สงสัยในการอบรม และพดูคุยเกียวกบั
ปัญหาทีเกิดขึนในการใชชี้วิต ทงัเรืองวิธีการรับประทานยาในทีสาธารณะ การเปิดเผยภาวะการติด
เชือเอชไอวีให้กบัครอบครัวหรือคนรักไดรั้บรู้ และความทุกขต่์างๆทีเป็นผลกระทบจากการติดเชือ
เอชไอวี  
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  จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่มแกนนาํทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูว้ิจยั
และกลุ่มผูติ้ดเชือ เนืองจากผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอย่างสมาํเสมอ ทาํให้แกนนาํเกิดความคุน้เคย  
เริมมีการสนทนาระหว่างกนั แกนนาํบางท่านเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัระยะเวลาในการติดเชือเอชไอวี 
อาการเจ็บป่วยทีไดรั้บผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวี มีการชกัชวนให้เขา้ร่วมกิจกรรมและการ
อบรมของกลุ่มพืนทีอืน มีการสอบถามเกียวกบัความคืบหนา้ในการศึกษาของผูว้ิจยั  และเมือผูว้ิจยัมี
ข้อสงสัยเกียวกับปัญหาและภาวะการติดเชือเอชไอวี แกนนําเต็มใจให้คาํแนะนําการค้นหา
แหล่งขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลและผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวีในดา้นต่างๆ ทงัหนังสือ
อา้งอิงและแนะนาํผูที้สามารถอธิบายขอ้สงสัยเกียวกบัโรคแทรกซ้อน ภาวะการติดเชือเอชไอวี 
ผลกระทบจากการติดเชือเอชไอวีในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และยินดีให้หมายเลขติดต่อส่วนตวั
เพือสอบถามขอ้มูลเพิมเติม นอกจากนีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดแ้นะนาํวิธีการเขา้ถึงแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีกลุ่มต่างๆ การดาํเนินการวิจยัดว้ยการปกป้องสิทธิของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํใหผู้ว้ิจยั
ไดรั้บความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการวิจยั มีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะอาการของโรค
เอดส์ภาวะการติดเชือเอชไอวี และลกัษณะงานของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมากยงิขึน 

   หลงัจากทาํความคุน้เคยกบัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูว้ิจยัทาํการศึกษาลกัษณะ
ของกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงไดข้อความร่วมมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในการประสานงานติดต่อแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานครทีสมคัรใจเปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและเขา้ร่วมการวิจยัจนครบ
จาํนวน 50 คน 
 5.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  5.2.1 ผูว้ิจยันาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ถึงผูอ้าํนวยการ  
โรงพยาบาลและหน่วยงาน เพือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  พร้อมทังส่ง
แบบสอบถามทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริงเสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลและหน่วยงานแก่
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
  5.2.2 เ มือได้รับอนุญาต   ผู ้วิจัย เข้าพบแกนนําผู ้ติดเ ชือเอชไอวี   เพือชีแจง
วตัถุประสงคแ์ละขนัตอนในการวิจยั  รวมทงัขอความร่วมมือติดต่อไปยงัสมาชิกทีเป็นแกนนาํใน
กลุ่ม  และสอบถามการยนิยอมเปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและเขา้ร่วมการวิจยัอีกครัง  
  5.2.3 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีผ่านการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัที 
ยอมรับไดไ้ปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  พร้อมทงัหนงัสือแนะนาํตวัไปยงัแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวี  เพือขอนดัวนั  เวลาทีสะดวกในการทาํและเกบ็แบบสอบถาม   
  5.2.4 ผูว้ิจยัชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยักบัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เปิดโอกาส
ให้ซักถามขอ้สงสัยต่างๆ และให้ความมันใจเกียวกับการเก็บรักษาความลับและสิทธิในการ
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ตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัครังนี  เมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียินยอม  ให้ลงชือในใบยินยอมเขา้ร่วม
การวิจยั  หลงัจากนนัจึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยนาํแบบสอบถามแจกใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีจ ํานวน  50  ฉบับ  ได้กลับคืน   จํานวน   48  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  96  และหลังจากรับ
แบบสอบถามคืน  ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลทีไดรั้บ พบว่าทุกฉบบัมีความสมบูรณ์
จึงดาํเนินการลงรหสัในแบบสอบถามและนาํขอ้มูลทงั  48  ฉบบั มาวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

  5.3.1 ผูว้ิจยัทาํการคิดคะแนนสุขภาวะทางจิตรายบุคคลจากการตอบแบบสอบถาม
สุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีระดบัสุขภาวะทางจิตสูงสุดจาํนวน 10 คน เพือเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัมุมมองการดาํเนินชีวิตเพือส่งเสริมสุขภาวะทางจิต  
  5.3.2 ผูว้ิจยัติดต่อแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีระดบัสุขภาวะทางจิตสูงทีสุดจาํนวน 
10 คน เพือนดัหมายเวลาและสถานที ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความ
สบายใจและสะดวกใหข้อ้มูลมากทีสุด โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  
  5.3.3 ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นทีกาํหนด โดยการจดบนัทึกและ
บนัทึกเสียงอยา่งเปิดเผย ทงั 10 คน 
 

.   การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มประชากร 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพิทกัษสิ์ทธิของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี โดยคาํนึงถึงการยนิยอมเป็น

หลกั  ตงัแต่เริมกระบวนการรวบรวมขอ้มูล  จนกระทงันาํเสนอผลงาน  กล่าวคือ  ก่อนเขา้พบกลุ่ม
ประชากรเพือเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัประสานงานกบัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเป็นแกนนาํหลกั
ของกลุ่มเกียวกบัการวิจยั  และชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัแก่สมาชิกทีเป็นแกนนาํในกลุ่ม  เพือ
ขอความอนุเคราะห์ใหข้อ้มูลในการวิจยัครังนี  และสอบถามแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในการยนิยอม
เปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยั  และเขา้ร่วมการวิจยั 

 เมือไดแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีตามจาํนวนทีตอ้งการจึงเขา้พบแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
ทียินยอมเป็นให้ขอ้มูล  พร้อมทงัอธิบายให้ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั  และขอความสมคัร
ใจในการเขา้ร่วมการวิจยั  และอธิบายถึงสิทธิในการปฏิเสธการตอบแบบสอบถามและการให้
สัมภาษณ์ไดโ้ดยไม่มีผลกระทบใดๆ ทงัสิน  ขอ้มูลทีไดถื้อเป็นความลบั  จะนาํมาใชเ้ฉพาะในการ
วิจยัครังนีเท่านัน  พร้อมลงลายมือชือในใบยินยอม  และขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการนาํเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุชือ   แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถแจง้
ขอออกจากการวิจยัไดต้ลอดเวลาก่อนทีการวิจยัจะสินสุด  โดยไม่ตอ้งให้เหตุผลหรือคาํอธิบายใดๆ 
ซึงการกระทาํดงักล่าวจะไม่มีผลในการรักษา  และต่อการเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 7.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  การวิจยัครังนีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  สาํหรับการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์  เพือประมวลผลขอ้มูล  โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

    1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี อนัประกอบดว้ย เพศ  
อาย ุ สถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ  และ
ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  โดยใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ  
   . วิเคราะห์ระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีโดยรวมและจาํแนก
ตาม  เพศ  สถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาในการติด
เชือ และระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  โดยใชค่้าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยใชค่้าเฉลียและ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
 7.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขนัตอน คือ ขนัตอน
ที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากสัมภาษณ์เชิงลึกแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีและการจดบนัทึก ขนัตอนที 2 
การวิเคราะห์ขอ้มูลรวม 
  ขนัตอนที 1   การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในการสัมภาษณ์
เชิงลึกทีไดจ้ากการบนัทึกเสียง โดยผูว้ิจยัทาํการถอดคาํพดูแบบคาํต่อคาํอยา่งละเอียดและแยกขอ้มูล
ตามหวัขอ้แนวคาํถามไวใ้นสมุดบนัทึก โดยแยกเป็นรายบุคคล ใส่ชือและลาํดบัการสัมภาษณ์กาํกบั 
ส่วนขอ้มูลทีไดจ้ากการจดบนัทึก จะสรุปประเด็นสําคญัทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เท่านัน เพือนาํไป
สนบัสนุนการวิเคราะห์ในขนัต่อไป 

  ขนัตอนที 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลรวม ผูว้ิจยัไดน้าํผลการสัมภาษณ์ ทงั 10 คน มา
วิเคราะห์เนือหาเพือหามุมมองการดาํเนินชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี โดยผูว้ิจยัทาํการจดั
หมวดหมู่ ทีพิจารณาจากรูปแบบความสมัพนัธ์ของขอ้มูลระหว่างสิงทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ลกัษณะ
ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี และจากประสบการณ์การศึกษาเอกสาร วิจยัทีเกียวขอ้ง และการร่วม
ทาํกิจกรรมกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีของผูว้ิจยั  
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั เรือง “ การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ” จาํนวน 48 คน มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายจาํแนกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

ตอนที 1   การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ 

ตอนที 2  วิเคราะห์ระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนํากลุ่มผู ้ติดเชือเอชไอวี เขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและจาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สาเหตุการติดเ ชือ 
ระยะเวลาในการติดเชือเอชไอวี และระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม โดยใชค้่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  

ตอนที 3   วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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ตอนที 1   การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
48  คน  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ความเพียงพอของรายได ้สาเหตุการติดเชือ 
ระยะเวลาการติดเชือ ระยะเวลาในการเขา้กลุ่มโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  การแจกแจงความถีและค่า
ร้อยละ 

 
ตารางที 1   แสดงจาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  
 

ข้อมูลพนืฐาน จํานวน  ร้อยละ 

เพศ  
     1.  ชาย           
  
     2.  หญิง   

 
34 
14 

 
70.8 
29.2 

รวม 48 100.0 
อายุ 
     1.  18 – 35  ปี 
     2.  36 – 60  ปี 

 
11 
37 

 
22.9 
77.1 

รวม 48 100.0 
สถานภาพการสมรส 
     1.  โสด 
     2.  สมรส 
     3.  หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

 
26 
11 
11 

 
54.2 
22.9 
22.9 

รวม 48 100.0 
ความเพยีงพอของรายได้ 
     1.  พอใช ้เหลือเกบ็ 
     2.  พอใช ้ไม่เหลือเกบ็ 
     3.  ไม่พอใช ้

 
  20 
  16 
  12 

 
  41.7 
  33.3 
  25.0 

รวม                      48                 100.0 
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ตารางที 1 แสดงจาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี (ต่อ) 
 

ข้อมูลพนืฐาน จํานวน ร้อยละ 

สาเหตุการติดเชือ  
     1.  จากเพศสมัพนัธ์ 
     2.  จากการใชเ้ขม็ฉีดยา 
     3.  จากแม่สู่ลูก 
     4. อืนๆ ไดแ้ก่ การสกั 
          และอุบติัเหตุ 
  

 
42 
4 
0 
2 

 
41.7 
33.3 
0.0 
25.0 

รวม 48 100.0 
ระยะเวลาในการติดเชือ 
     1.   1 – 6  ปี 
     2.   7 – 12 ปี 
     3.   13 ปีขึนไป 

 
10 
15 
23 

 
20.8 
31.2 
47.9 

รวม 48 100.0 
ระยะเวลาในการเข้ากลุ่ม 
     1.  1 – 7 ปี 
     2.  8 – 14 ปี 
     3.  15 ปีขึนไป  

 
26 
16 
6 

 
54.2 
33.3 
12.5 

รวม 48 100.0 
 

จากตารางที 1  พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีส่วนมากเป็นเพศชาย จาํนวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.8  มีอายตุงัแต่ 36 – 60 ปี จาํนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.1  มีสถานภาพเป็นโสด 
จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ .   มีรายไดพ้อใชแ้ละเหลือเกบ็ จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  
มีสาเหตุการติดเชือจากเพศสัมพนัธ์ จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีระยะเวลาในการติดเชือ
ตงัแต่ 13 ปีขึนไปจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 และมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1-7 ปี 
จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2  
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ตอนที 2   วิเคราะห์ระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ทงั
โดยรวม และจาํแนกตาม  สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้ ระยะเวลาในการติดเชือ 
ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม โดยใชค้่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดงัมีรายละเอียดในตารางที  
2 - 8 
 
ตารางที 2  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานค่าระดบัของสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ 
                  เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
 

สุขภาวะทางจิต ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

1.   ดา้นความพึงพอใจในชีวิต 4.18 .414 ค่อนขา้งดี 
2.   ดา้นการยอมรับตนเอง 4.17 .422 ค่อนขา้งดี 
3.   ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 4.09 .564 ค่อนขา้งดี 
4.   ดา้นการควบคุมตนเอง 3.69 .464 ค่อนขา้งดี 
5.   ดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 3.97 .387 ค่อนขา้งดี 

รวม 4.02 .358 ค่อนขา้งดี 
 

จากตารางที 2    พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิต
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.02)   

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีมีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง 
ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และ
ดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  4.18, . , 4.09, 3.97, 3.69 
ตามลาํดบั)  
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ตารางที 3   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ 
                   เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม เพศ 
 

สุขภาวะทางจิต 

เพศชาย เพศหญิง 
ค่าเฉลยี ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

1.   ดา้นความพึงพอใจ  
      ในชีวิต 

4.16 .458 ค่อน 
ขา้งดี 

4.23 .291 ค่อน 
ขา้งดี 

2.   ดา้นการยอมรับ 
      ตนเอง 

4.14 .446 ค่อน 
ขา้งดี 

4.25 .359 ค่อน 
ขา้งดี 

3.   ดา้นการมี 
      จุดมุ่งหมายในชีวิต 

4.05 .626 ค่อน 
ขา้งดี 

4.20 .376 ค่อน 
ขา้งดี 

4.   ดา้นการควบคุม 
      ตนเอง 

3.74 .476 ค่อน 
ขา้งดี 

3.56 .420 ค่อน 
ขา้งดี 

5.   ดา้นการมี 
      สัมพนัธภาพ 
      ทีดีกบับุคคลอืน 

3.97 .419 ค่อน 
ขา้งดี 

3.96 .310 ค่อน 
ขา้งดี 

รวม 4.01 .394 ค่อน 
ขา้งดี 

4.04 .261 ค่อน 
ขา้งดี 

 
 จากตารางที 3  พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิตของทงั 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มเพศชายมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.01 
และกลุ่มเพศหญิงมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.04 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบวา่ แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มเพศ
ชายมีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง 
ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และ
ดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  4.16, 4.14, 4.05, 3.97, 3.74 
ตามลาํดบั) และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มเพศหญิง มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการ
ยอมรับตนเอง ดา้นที 2 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายใน 
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ชีวิต ด้านที 4 คือ ด้านการมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 คือด้านการ
ควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
 
ตารางที 4   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ     
                   เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม อาย ุ
 

สุขภาวะทางจิต 

อายุ 18 – 35  ปี อายุ 36 – 60  ปี 
ค่าเฉลยี ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

1.   ดา้นความพึงพอใจ 
      ในชีวิต 

4.14 .425 ค่อน 
ขา้งดี 

4.19 .416 ค่อน 
ขา้งดี 

2.   ดา้นการยอมรับ 
      ตนเอง 

4.15 .288 ค่อน 
ขา้งดี 

4.18 .457 ค่อน 
ขา้งดี 

3.   ดา้นการมี 
      จุดมุ่งหมายในชีวิต 

.  .624 ค่อน 
ขา้งดี 

4.10 .554 ค่อน 
ขา้งดี 

4.   ดา้นการควบคุม 
      ตนเอง 

3.71 .431 ค่อน 
ขา้งดี 

3.68 .478 ค่อน 
ขา้งดี 

5.   ดา้นการมี 
      สัมพนัธภาพ 
      ทีดีกบับุคคลอืน 

4.04 .349 ค่อน 
ขา้งดี 

3.95 .400 ค่อน 
ขา้งดี 

รวม 4.02 .296 ค่อน 
ขา้งดี 

4.02 .378 ค่อน 
ขา้งดี 

 
 จากตารางที 4    พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิตทงั 2 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มอาย ุ18 – 35 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 
4.02  และกลุ่มอาย ุ36 – 60 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.02 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มอายุ  –   ปี มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 2 คือดา้น
ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพ
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ทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , 
. , . , 4.04, .  ตามลาํดบั) และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มอาย ุ  –   ปี  มีสุขภาวะทาง
จิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 3 คือดา้นการ
มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการ
ควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
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จากตารางที 5  พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิต ทงั 3 กลุ่ม อยู่ในระดับค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีสถานภาพโสดมีสุขภาวะทางจิตที
ค่าเฉลีย 3.94 สถานภาพสมรสมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.18 และสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่
มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.04 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มทีมีสถานภาพโสด มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต และดา้นการ
ยอมรับตนเอง  ดา้นที 2 คือ ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 3 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
บุคคลอืน และดา้นที 4 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , 

. , . , .  ตามลาํดบั)  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีสถานภาพสมรส มีสุขภาวะทางจิตใน
ดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้น
การยอมรับตนเอง ดา้นที 4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการ
ควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) และแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีสถานภาพสมรส มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการยอมรับตนเอง 
ดา้นที 2 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้น
การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี 
(ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
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 จากตารางที 6   พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิตทงั 3 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีรายไดพ้อใช ้เหลือเก็บมีสุขภาวะทางจิตที
ค่าเฉลีย 4.09 กลุ่มพอใช ้ไม่เหลือเก็บมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 3.96  และกลุ่มไม่พอใชมี้สุขภาวะ
ทางจิตทีค่าเฉลีย 3.96 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มทีมีรายไดพ้อใช ้เหลือเก็บ มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต และ
ด้านการยอมรับตนเอง  ด้านที 2 คือ  ด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต  ด้านที 3 คือ  ด้านการมี
สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 4 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย 
=  4.20, 4.20, 4.19, 4.03, 3.84 ตามลาํดบั)  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีรายไดพ้อใช ้ไม่เหลือเก็บ 
มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 
3 คือดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ดา้นที 4 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที 5 
คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
และแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีรายได้ไม่พอใช้ มีสุขภาวะทางจิตในด้านที 1 คือด้านการมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 3 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 
4 คือ ดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
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ตารางที 7   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ      
                   เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม  สาเหตุการติดเชือ 

 

สุขภาวะทางจิต 

จากเพศสัมพนัธ์ จากการใช้เข็มฉีดยา 
การสัก  และอุบัติเหตุ 

ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ ค่าเฉลยี ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

1.   ดา้นความพึงพอใจ 
      ในชีวิต 

4.18 .429 ค่อน 
ขา้งดี 

4.21 .316 ค่อน 
ขา้งดี 

2.   ดา้นการยอมรับ 
      ตนเอง 

4.15 .417 ค่อน 
ขา้งดี 

4.32 .464 ค่อน 
ขา้งดี 

3.   ดา้นการมี 
      จุดมุ่งหมายในชีวิต 

4.09 .573 ค่อน 
ขา้งดี 

4.11 .544 ค่อน 
ขา้งดี 

4.   ดา้นการควบคุม 
      ตนเอง 

3.67 .478 ค่อน 
ขา้งดี 

3.78 .372 ค่อน 
ขา้งดี 

5.   ดา้นการมี 
      สัมพนัธภาพ 
      ทีดีกบับุคคลอืน 

3.96 .394 ค่อน 
ขา้งดี 

4.02 .369 ค่อน 
ขา้งดี 

รวม 4.01 .363 
ค่อน 
ขา้งดี 4.09 .338 

ค่อน 
ขา้งดี 

 
จากตารางที 7   พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุข

ภาวะทางจิตทัง 2 กลุ่ม  อยู่ในระดับค่อนข้างดี  โดยกลุ่มทีมีสาเหตุการติดเชือเอชไอวีจาก
เพศสัมพนัธ์มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.01  และกลุ่มทีมีสาเหตุการติดเชือเอชไอวีจากการใชเ้ขม็
ฉีดยา การสกัและอุบติัเหตุมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.09  

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีทีมีสาเหตุการติดเชือเอชไอวีจากเพศสัมพนัธ์ มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึง
พอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง  ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 
คือดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 ดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง



73 

ดี (ค่าเฉลีย =  4.18, 4.15, 4.09, 3.96, 3.67 ตามลาํดบั) และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีสาเหตุ
การติดเชือเอชไอวีจากการใชเ้ขม็ฉีดยา การสักและอุบติัเหตุ มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้น
การยอมรับตนเอง ดา้นที 2 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 
ดา้นที 4 คือดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั)  
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 จากตารางที 8   พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิตทงั 3 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีระยะเวลาในการติดเชือ ตงัแต่1 – 6 ปี มี
สุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.08  กลุ่ม 7 -12 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 3.98 และกลุ่ม 13 ปีขึนไป
มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.02 
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มทีมีระยะเวลาในการติดเชือ ตงัแต่ 1 – 6 ปี มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึง
พอใจในชีวิต ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง  ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้น
ที 4 คือดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 คือดา้นการควบคุมตนเอง อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  4.25, 4.24, 4.17, 4.09, 3.64 ตามลาํดบั) แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมี
ระยะเวลาในการติดเชือ ตงัแต่ 7 – 12 ปี มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้น
ที 2 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 คือ ดา้นการมี
สัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
(ค่าเฉลีย =  . , . , . , 3.86, .  ตามลาํดบั) และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีระยะเวลา
ในการติดเชือ ตงัแต่ 13 ปีขึนไป มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 2 
คือด้านการยอมรับตนเอง ด้านที 3 คือด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ด้านที 4 คือ ด้านการมี
สัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
(ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
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 จากตารางที 9   พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุข
ภาวะทางจิตทงั 3 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1 – 7  ปี มี
สุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.13 กลุ่ม 8 – 14 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  3.82 และกลุ่ม 15 ปีขึน
ไปมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.10  

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัตามค่าเฉลียจากสูงไปตาํ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1 – 7 ปี มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการยอมรับ
ตนเอง  ดา้นที 2 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที 4 
คือด้านการมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย =  4.31, 4.27, 4.22, 4.06, 3.78 ตามลาํดบั) แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมี
ระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 8 – 14 ปี มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นความพึงพอใจในชีวิต 
ดา้นที 2 คือดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 3 คือดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ดา้นที 4 คือ 
ด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และด้านที 5 คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับค่อนข้างดี  
(ค่าเฉลีย =  4.03, 3.98, 3.79, 3.77, 3.53 ตามลาํดบั) และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีระยะเวลา
ในการเขา้กลุ่มตงัแต่  15 ปีขึนไป มีสุขภาวะทางจิตในดา้นที 1 คือดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้น
ที 2 คือด้านความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 คือด้านการยอมรับตนเอง ดา้นที 4 คือดา้นการมี
สัมพันธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ในระดับค่อนข้างดี  
(ค่าเฉลีย = 4.43, 4.22, 4.10, 4.07, 3.69 ตามลาํดบั) 

 
ตอนท ี3   วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วธีิการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indepth Interview)  กบั
กลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครทีมีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัสูงสุดจาํนวน  10  
คน  เพือวิเคราะห์มุมมองในการดาํเนินชีวิตทีทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี มีสุขภาวะทางจิตทีดี  
นาํไปสู่แนวทางในการนาํไปใชเ้พือส่งเสริมพฒันาสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี ให้มีสุข
ภาวะทางจิตทีดีขึน และใหมี้กาํลงัใจทีจะดาํเนินชีวิตในสงัคมต่อไปไดอ้ยา่งมีความสุข 

การมีสุขภาวะทางจิตทีดีของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีภายใตก้ารศึกษาวิจยัครังนีคือ
การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถจดัการความรู้สึกและปัญหาไดด้ว้ยตนเองหรือไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากบุคคลทีเกียวขอ้งจนสามารถผ่านพน้ปัญหาต่างๆ ได ้ พร้อมทงัสามารถยอมรับการ
เปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนกบัตนเองและเกิดความพึงพอใจในสิงทีตนเองมีอยู ่ โดยสุขภาวะทางจิต
ของแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี  ประกอบดว้ย   
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.  ความพงึพอใจในชีวิต  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความพอใจในชีวิต
ทีตนเองเป็นอยู ่ พอใจในหนา้ทีการงาน  มีทศันคติทีดีต่อตนเองและการมีชีวิตอยู ่ มีความรู้สึกภูมิใจ
หลงัจากผา่นช่วงวิกฤตในชีวิตมาได ้

2.  การยอมรับตนเอง  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถยอมรับใน
ภาวะการติดเชือเอชไอวี  และการเปลียนแปลงทงัทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  รับรู้ความสามารถของตน
และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น   

3. การมีจุดมุ่งหมายในชีวติ   หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใหค้วามสาํคญักบั
ชีวิตตนเอง  สามารถกาํหนดเป้าหมายในชีวิต  มีแนวทางในการดาํเนินชีวิตทีถูกตอ้งตามความเชือที
ตนเองยดึเหนียว  และการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง  เพือนาํไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้  

4.  การควบคุมตนเอง หมายถึง  การทีแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถควบคุม
พฤติกรรม  อารมณ์  ความคิด  ความรู้สึกของตนเองได ้ จากการถูกรังเกียจ  ดูหมิน  ดว้ยการมีสติใน
การจดัการกบัปัญหา  และทนทานต่อแรงกดดนัจากสังคมในดา้นความคิดและการกระทาํ  ให้ผา่น
พน้ไปไดด้ว้ยดี 

5.  การมีสัมพันธภาพทีดีกับบุคคลอืน  หมายถึง  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความ
จริงใจ  มีความไวว้างทีจะเปิดเผยความลบัให้กับบุคคลสําคญัในชีวิตได้รับทราบถึงปัญหา  มี
สัมพนัธภาพทีดีกบัคนในครอบครัว  และผูอื้น  ให้เกียรติและยอมรับในตวับุคคล  เอือเฟือเผือแผ ่ 
เห็นอกเห็นใจ   และสามารถทีจะสร้างสมัพนัธภาพใหม่ได ้ ทงัในฐานะผูรั้บและผูใ้ห ้
 จากคาํจาํกดัความลกัษณะการมีสุขภาวะทางจิตทีดีสําหรับการวิจยัครังนี  ทาํให้ผูว้ิจยั
ออกแบบประเดน็การสัมภาษณ์ เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัไว ้5 ประเดน็ คือ  
 1.  ดา้นความพึงพอใจในชีวิต  
 2.  ดา้นการยอมรับตนเอง 
 3.  ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 
 4.  ดา้นการควบคุมตนเอง  
 5.  ดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีต่อผูอื้น 

แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัสูงสุดทงั 10 คน มีชีวิตอยูร่่วมกบั
เชือเอชไอวีมาประมาณ 7-13 ปี ทงัหมดไดรั้บเชือเอชไอวีไอวีจากการมีเพศสัมพนัธ์ และเคยไดรั้บ
ผลกระทบจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคแทรกซอ้น เช่น วณัโรคทีบี ทอ้งเสีย จอตาอกัเสบจากเชือซีเอม็วี 
เป็นตน้ ผลกระทบจากการรับประทานยาตา้นไวรัส ทีก่อใหเ้กิดการยา้ยทีของไขมนั เช่น จากกน้ไป
ทีตน้คอ หรือหน้าทอ้ง แกม้ตอบ และอาการแพย้าตา้นไวรัสหรือยารักษาวณัโรค ส่งผลให้มีสีผิว
คลาํขึนจากเดิม เป็นตน้ ซึงแต่ละคนใชเ้วลาพกัฟืนแตกต่างกนัตามระดบัภูมิคุม้กนั ปริมาณเชือไวรัส
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ทีอยูภ่ายในร่างกาย และความรุนแรงของอาการโรคแทรกซอ้นทีเกิดขึนในขณะนนั อาจใชเ้วลานาน
ถึง 1 ปี ในการรักษาจึงจะกลบัมามีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  

จากการดําเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ทังจาการสัมภาษณ์ และการเข้าร่วม
กิจกรรมกบักลุ่มแกนนาํทงั 10 คน ผูว้ิจยัพบวา่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทุกคนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
บุคคลทวัไป มีร่างกายแขง็แรง มาปฏิบติังานปกติไดอ้ยา่งสมาํเสมอ ดว้ยจิตใจทีร่าเริง แจ่มใส มีการ
หยอกลอ้กบัเพือนร่วมงานอยูเ่ป็นประจาํ มีความคล่องแคล่วขณะปฏิบติัหนา้ที กระตือรือร้นในการ
ให้บริการแก่สมาชิกและผูข้อรับบริการ มีการซักถามความเป็นอยู่กบัสมาชิกทีตนพบเห็นทุกคน 
ดว้ยความห่วงใยและคาํพูดทีให้กาํลงัใจตลอดเวลา สร้างความสบายใจให้กบัสมาชิกและผูข้อรับ
บริการ  

สุขภาวะทางจิตทดีีของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ี
 แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ไดใ้ห้มุมมองเกียวกบัสุขภาวะทางจิตว่า 
เป็นการทีตนเองมีความสุข สุขทียงัมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนั พอใจในสิงทีตนมีในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
สัมพนัธภาพระหว่างเพือนและครอบครัว วตัถุ การเงินและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองที
ไดท้าํประโยชน์ให้กบัผูอื้น ทงันีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี มีความสุขกาย สบายใจเพราะดว้ยการมี
ร่างกายแขง็แรง ทาํใหส้ามารถทาํงานเพือหารายไดใ้นการดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และดว้ยการมี
ร่างกายแขง็แรง ไม่มีลกัษณะทางกายภาพหรือรูปลกัษณ์ภายนอกทีแสดงถึงอาการเจ็บป่วยทีอาจทาํ
ให้คนในสังคมเกิดความหวาดกลวัหรือสงสัยในภาวะการเจ็บป่วยของตนเองนี ทาํให้แกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีมีความสบายใจในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เพราะไม่รู้สึกว่าตนเองมีความผิดปกติ
ทางดา้นร่างกายเพราะมีลกัษณะเหมือนคนทวัไปจนแยกออกไม่ไดว้า่เป็นผูติ้ดเชือเอชไอวี  
 จากการศึกษาวิจยัพบว่ามุมมองในการดาํเนินชีวิตของแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี เขต
กรุงเทพมหานคร ทีเป็นแนวทางในการส่งเสริมใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีสุขภาวะทางจิตทีดีนนั
มีหลายดา้น คือ  
 1.  ความพงึพอใจในชีวติ 
  จากการศึกษาทาํใหเ้ห็นว่าความพึงพอในชีวิตของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือมีปัจจยัหลาย
ดา้นทีเขา้มาเกียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ การมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ มี
ครอบครัวทีเขา้ใจ อยู่ร่วมกบัครอบครัวไดอ้ย่างปกติ และมีหนา้ทีการงานทีดี ไดท้าํงานทีตนชอบ 
ทาํไดอ้ยา่งสบายใจ ซึงปัจจยัเหล่านีถือเป็นความพึงพอใจในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ ทีเสริมสร้าง
ให้เกิดการมีสุขภาวะทางจิตทีดี และเป็นมุมมองในการดาํเนินชีวิตดา้นหนึงของแกนนาํผูติ้ดเชือที
ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ซึงในแต่ละปัจจยันนัมีรายละเอียดดงันี 
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 1.1  การมีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรง สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
  การมีสุขภาพทีแขง็แรงของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ส่งผลต่อการดาํเนินกิจกรรม

ทุกอยา่ง เพราะหลงัจากไดรั้บความเจ็บป่วยทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีตอ้งทนอยูก่บัอาการของโรค 
และการต่อสู้กับปัญหาทางด้านจิตใจทีเกิดจากตนเอง การเปลียนแปลงของร่างกายจากอาการ
เจ็บป่วย ตอ้งดูแลรักษาตนเอง เพือการมีชีวิตทียืนยาว ไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย เพือให้สามารถ
ดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้ทาํงานหาเลียงตนเองได ้และไม่เป็นภาระของผูอื้น เป็นสิงทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
สะทอ้นออกมาให้เห็นว่าในช่วงของการติดเชือนนัเป็นช่วงทีตอ้งต่อสู้กบัอะไรหลายอย่าง ดงันัน
หากแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี สามารถดูแลรักษาตนเองใหแ้ขง็แรงไดก้ถื็อเป็นสิงหนึงทีเขาพอใจแลว้ 

  ลกัษณะร่างกายทีแขง็แรงทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีพึงพอใจ คือ เขาสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ไม่เจ็บป่วย หรือเกิดโรคแทรกซ้อน  ซึงหากร่างกายมี
ลกัษณะแขง็แรงอย่างนีแลว้ แกนนาํผูติ้ดเชือถือว่าเขาพึงพอใจแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าวว่า “สุขภาพแขง็แรงขึน สามารถทาํงานได ้ช่วยเหลือตวัเองไดดี้ขึน”  
และ “ไปไหนมาไหนไดโ้ดยไม่เจ็บป่วย สามารถใชชี้วิตปัจจุบนัไดเ้หมือนคนปกติ” ซึงแสดงให้
เห็นวา่หากผูติ้ดเชือเอชไอวีดูแลสุขภาพร่างกายของตนใหแ้ขง็แรงแลว้ เบืองตน้ก็สามารถใชชี้วิตได้
อยา่งปกติ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดต้ามทีตนตอ้งการ สามารถทาํงานเพือหาเลียงชีพตวัเอง
ได ้ไม่เป็นภาระของใคร 

1.2  มีครอบครัวทีเขา้ใจ อยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ 
  ความสุขหนึงของชีวิตแกนนาํผูติ้ดเชือ คือ การไดอ้ยู่กบัครอบครัวของตวัเอง 

และครอบครัวถือเป็นสิงทีสาํคญัในชีวิตเป็นฐานของความรัก ความผกูพนักบัแกนนาํผูติ้ดเชือ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าววา่ 
 “…แค่พูดคาํว่าครอบครัวพีก็ว่ามนัอบอุ่นแลว้ อะไรทีว่ามนัมีความขดัแยง้ มนัคุย
กนัไดม้ากกวา่สถาบนัของเพือน…”  

  ดังนันความพึงพอใจในชีวิตหนึงของแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีจึงเกียวกับ
ครอบครัว และเป็นครอบครัวทีเขา้ใจ ช่วยเหลือดูแลกนั สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 

  ความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเกียวขอ้งกับการมี
ครอบครัวทีเขา้ใจอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างปกตินันมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีที
เปิดเผยตนเองแก่ครอบครัวเกียวกบัภาวะการติดเชือเอชไอวีของตนเอง และอีกกลุ่มหนึงคือ กลุ่มที
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตนเองใหแ้ก่ครอบครัวรับรู้ซึงแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดงันี 

          1. กลุ่มแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเปิดเผยตนเองให้ครอบครัวรับรู้เกียวกับ
ภาวะการติดเชือเอชไอวีของตนเอง แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในกลุ่มนีมีความพึงพอใจต่อการดาํเนิน
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ชีวิตร่วมกบัครอบครัวของตนเองเป็นอย่างมาก เมือเปิดเผยตนเองแลว้สมาชิกในครอบครัวมีการ
ยอมรับดว้ยการเปิดใจรับฟังแนวทางในการอยูร่่วมกบัผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํใหมี้ความเขา้ใจภาวะการ
ติดเชือเอชไอวี ครอบครัวไดแ้สดงการยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวี โดยครอบครัวเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว รับประทานอาหารร่วมกนั ดูแล เอาใจใส่ 
ห่วงใย มีความเขา้ใจวิธีการในการอยู่ร่วมกับผูติ้ดเชือเอชไอวี และวิธีการป้องกันตนเองโดย
ปราศจากพฤติกรรมการรังเกียจ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถรับรู้
ถึงความรัก ความห่วงใยจากสมาชิกในครอบครัว การไดอ้ยูก่บัครอบครัวอยา่งเป็นสุขในลกัษณะนี
ถือเป็นความพึงพอใจในชีวิตอยา่งหนึงของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีเปิดเผยตนเอง 

          2. กลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีไม่ไดเ้ปิดเผยตนเองดา้นการติดเชือเอชไอวี
ใหก้บัครอบครัวไดรั้บรู้ ถึงแมแ้กนนาํกลุ่มนีจะยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตนเองใหค้รอบครัวไดรั้บรู้แต่ก็มิได้
ปกปิดคนทุกคนทีอยู่ใกลต้นเองทงัหมด  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในกลุ่มนีมีการเปิดเผยตนเองกบั
บุคคลทีใกลชิ้ดและไวว้างใจ เช่น เพือน สนิท หรือญาติสนิท บางคน แต่ไม่ใช่ พ่อ แม่ หรือพีนอ้ง 
แต่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มนีไดดู้แลรักษาสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรงเหมือนคนปกติ ปรับตวัเอง
ให้สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวอยา่งปกติ ใชชี้วิตดูแล ห่วงใยกนัในครอบครัวอย่างมีความสุข ซึง
ความพอใจในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีนี คือ ทาํอย่างไรก็ไดใ้ห้สามารถใช้ชีวิตร่วมกบั
ครอบครัวของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข ณ เวลานีแค่นีกเ็พียงพอแลว้สาํหรับแกนนาํเหล่านี  

 1.3  การไดท้าํงานทีดี งานทีชอบ 
          ความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีนอกจากการดูแลตนเอง

ใหมี้สุขภาพร่างกายแขง็แรง และมีครอบครัวทีเขา้ใจอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งปกติสุขแลว้ การไดท้าํงานที
ดีในแบบทีตนเองชอบก็ถือเป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเกิดความพึงพอใจใน
ชีวิตส่งเสริมใหเ้กิดมุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

          การยงัมีงานทาํหมายถึง อาชีพทียงัสร้างรายไดใ้หก้บัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีซึง
ส่งผลให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไม่มีผลกระทบดา้นค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ค่าใชจ่้ายในการ
รักษาตนเอง และแกนนาํบางคนมีรายไดที้สามารถดูแลจุนเจือครอบครัวไดด้ว้ย แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีกลุ่มนียงัไดท้าํงานทีตนเองรัก ทาํแลว้มีความสุข ไดมี้โอกาสทาํงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ซึงแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีส่วนมากทาํงานในองค์กรพฒันาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทีมี
บทบาทหนา้ทีในการทาํกิจกรรมใหค้าํแนะนาํปรึกษา อบรมเสริมทกัษะเกียวกบัการดูแลตนเอง การ
ปรับตวัและการใช้ชีวิตอยู่ให้กบักลุ่มผูติ้ดเชือรายใหม่ ซึงเป็นการทาํงานทีมีความสุข ได้อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีมีแต่เพือนร่วมงานทีมีทศันคติทีดีต่อตนเอง เพราะบุคคลทีเขา้ทีเขา้มาทาํงานดา้น
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เอดส์ส่วนใหญ่ มีทศันคติทีดีต่อผูติ้ดเชือเอชไอวี และบางคนก็เป็นผูติ้ดเชือเอชไอวีดว้ยกนั ทาํให้
แกนนาํผูติ้เชือเอชไอวีหลุดพน้จากการตีตรา ถูกกีดกนั หรือการรังเกียจจากเพือนร่วมงาน  

         ผลจากการศึกษาทาํให้เห็นว่า การไดท้าํงานในลกัษณะดงักล่าว สร้างความอยู่
รอด ความพึงพอใจ ความสุข ความภาคภูมิใจ ใหก้บักลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นได้
จากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าววา่ 

  “… จากการทีเราเป็นแลว้คิดจะฆ่าตวัตายแต่พอเรามาเป็นแกนนาํมนัทาํให้เรามี
คุณค่า ทาํให้ไดช่้วยคนทีคิดเหมือนเรา ทาํให้เราภูมิใจว่าอยา่งนอ้ยชีวิตเราก็ไม่สินหวงั  สามารถอยู่
และช่วยคนทีเคา้เป็นผูติ้ดเชือ ใหเ้คา้มีกาํลงัใจทีจะต่อสูต่้อไป… ”  
 2.   การยอมรับตนเอง 
  การยอมรับในตนเอง เป็นปัจจยัหนึงทีส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาวะจิตทีดีของแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวี จากการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีส่งเสริมให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถ
ยอมรับในตนเองได ้ประกอบดว้ย การยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวี และการยอมรับในสัจจะ
ธรรมของชีวิต ซึงปัจจยัต่างๆ นนัมีลกัษณะดงันี 
 2.1  การยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวี 
  การยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวีของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีนนั ถือ
เป็นสิงเริมตน้ของการปรับตวัเพือการมีชีวิตอยู่ ของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เป็นการยอมรับ
และเขา้ใจถึงสาเหตุของการติดเชือเอชไอวีว่าเกิดจากอะไร เมือติดเชือเอชไอวีแลว้จะเกิดผลอะไร
กบัตนเอง และมีแนวทางในการดูแล รักษาตนเองอยา่งไร ผลการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตที
ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํใหเ้ห็นว่า หากผูติ้ดเชือเอชไอวีไดรั้บรู้และ
เขา้ใจในสิงเหล่านีจะเป็นปัจจยัเสริมใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวีสามารถทาํใจยอมรับในภาวะการติดเชือเอช
ไอวีของตนเอง และนาํไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตทีดี ซึงรายละเอียดของการพยายามทาํใจยอมรับใน
ภาวะการติดเชือเอชไอวีของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคือ 
  1. การทบทวนตนเองถึงสาเหตุของการติดเชือ สาเหตุของการติดเชือมีผลต่อการ
ทาํใจยอมรับไดถึ้งภาวะของการติดเชือเอชไอวีของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือ จากการศึกษาทาํให้เห็นว่า
สาเหตุการติดเชือเอชไอวีนนัมาจากการกระทาํของตนเอง เช่น การมีเพศสัมพนัธ์อยา่งไม่เหมาะสม 
เสียง ไม่ป้องกนั การใชเ้ข็มฉีดยาร่วมกนั และอีกลกัษณะหนึงคือเป็นความไม่ตงัใจ เช่น ประสบ
อุบติัเหตุและการสัก แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีติดเชือมาจากการกระทาํของตนเองสามารถทาํใจได้
เร็วกว่า แกนนําผูติ้ดเชือทีติดเชือมาจากคู่ของตน และจากการประสบอุบติัเหตุ แต่เมือเกิดการ
ยอมรับไดแ้ลว้ถึงสาเหตุของการติดเชือ ก็ไม่คิดกล่าวโทษใคร และสิงทีพบสิงหนึงถือเป็นบทเรียน
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สาํคญั คือโดยทวัไปแลว้คนส่วนใหญ่ไม่มีขอ้มูล ไม่รู้ว่าเอชไอวีเป็นเรืองใกลต้วั จึงไม่ไดร้ะวงัตวั 
จึงตอ้งเตรียมตวัรับมือกบัปัญหาเหล่านีต่อไปดว้ย 
  2. การเรียนรู้ทาํความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะการเจ็บป่วย โรคแทรกซอ้น ทาํให้รู้
ว่าเมือติดเชือเอชไอวีแลว้จะเกิดอะไรขึนกบัตนเองบา้ง และคอยเตรียมการรับมือกบัสิงทีจะเกิดขึน 
การรับรู้ขอ้มูลเหล่านีของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมาจากการปรึกษาหมอประจาํตวัทีรับการ
รักษา ผูเ้ชียวชาญดา้นการแพทย ์เพือนผูติ้ดเชือดว้ยกนั สือต่างๆ และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจดั
โดยองคก์รพฒันาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเขา้ใจภาวะการติดเชือเอชไอวี 
และสามารถปรับตวัอยูก่บัภาวะนีไดอ้ยา่งไร้ความกงัวลใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์แกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวีกล่าววา่ 
  “ เราคิดวา่เราลม้แลว้เรามวัแต่นอนทุกวนัไม่มีประโยชน์ เราลุกขึนมาสู้ดีกว่า หา
ความรู้เพมิเติมในเรืองโรคนี ทาํใหเ้รามีการยอมรับได ้”  
  3. การดูแลรักษาตนเอง การดูแลรักษาตนเองของแกนนาํผูเ้ชือเอชไอวี เป็นอีก
ปัจจยัหนึงทีกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทราบว่าเป็นสิงทีช่วยให้กลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเขา้ใจและ
ยอมรับในภาวะการติดเชือ การรักษาตวัของผูติ้ดเชือเอชไอวีนนัตอ้งอาศยัความมีวินัยของตนเอง 
เพราะตอ้งรับประทานยาตา้นไวรัสให้เป็นเวลาอย่างเคร่งครัดเพือป้องกนัภาวะการดือยา การออก
กาํลงักายสมาํเสมอเพือเพิมระดบัภูมิตา้นทานใหแ้ก่ร่างกาย และตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย์
เพือการดูแลตนเองใหมี้สุขภาพทีแขง็แรง ซึงเมือไดเ้ห็นการเปลียนแปลงของร่างกายตนเองหลงัจาก
ไดมี้การดูแลรักษาตนเองแลว้จึงทาํให้ตนเองเกิดความเชือมนั และยอมรับในการรักษาเพือการประ
ครองชีวิตของตนเองให้เป็นปกติ มุมมองดา้นการใชชี้วิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเปลียนไป
ส่งผลใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุข ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์แกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่ 
  “ ตอนแรกก็ไม่ไหวทีจะรับมนั แต่พอหมอประจาํตวัไดคุ้ย บอกว่ากินยาให้
ครบเดียวมนักจ็ะหายไป เรากเ็ลยตงัใจกินยาใหค้รบแลว้ทาํใหโ้รคแทรกซอ้นตรงนีหายไป และก็จะ
นึกถึงครอบครัว เพือใหมี้ชีวิตอยูต่่อ ”  
  4. การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มผูติ้ดเชือเอชอวีทาํให้กลุ่ม
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดแ้ลกเปลียน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลรักษาตนเองจากผูติ้ดเชือเอช
ไอวีอืนๆ ไดรั้บคาํแนะนาํ การไดเ้พิมเติมความรู้ จากผูเ้ชียวชาญผ่านกระบวนการฝึกอบรมเสริม
ศักยภาพการดูแลของผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํให้แกนนําผูติ้ดเชือได้พบเพือนใหม่ๆ และสังคมที
คลา้ยคลึงกนั ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีรู้สึกผอ่นคลาย ยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวีได ้ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่   
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   “ต้องเข้ากลุ่ม  เข้าชมรม  ต้องไปหาเพือนเข้ากลุ่มผู ้ติดเ ชือ  หาเพือน
เปรียบเทียบดูว่าทาํไมเราถึงเป็นโรคนี แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั ถามเคา้เรืองยาเป็น
อยา่งไร กินแลว้เป็นอยา่งไร เป็นการแลกเปลียนประสบการณ์เรืองโรคกบัผูป่้วยดว้ยกนั”  

  ผลจากการศึกษาทาํให้เห็นว่าการสร้างการยอมรับในตน ของแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีนันกว่าจะยอมรับในสภาวะการติดเชือเอชไอวีตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างเพือสร้างการ
ยอมรับ แต่เมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทาํใจยอมรับในภาวะการติดเชือไดแ้ลว้ก็ส่งผลให้แกนนาํผู ้
ติดเชือเปิดเผยตนเอง เปิดมุมมองใหม่ๆ  ค่อยๆ คลีคลายปัญหาไปทีละระดบั จนแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีสามารถใชชี้วิตอยูร่่วมกบัคนในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ  

 2.2  ยอมรับในสัจจะธรรมในชีวติ 
    จากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดก้ล่าววา่ 
   “ … ทาํใจ ตอ้งเอาธรรมะเขา้มา อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ความเปลียนแปลงตอ้งมี

เกิดขึนกบัมนุษยโ์ลก เมือก่อนเรายงัเดก็ ยงัหนุ่ม ยงัดูดี แปปนึงเรากต็อ้งแก่เถา้ลงไป … ”  
   คาํสมัภาษณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงสัจธรรมของชีวิตทีทุกชีวิตลว้น

แลว้เกิดมาก็มีแก่ มีเจ็บ และตายไปในทีสุด ผลการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการยอมรับตนเองนนัหากจะมี
ความเกียวขอ้งกบัการยอมรับในสัจจะธรรมการดาํเนินชีวิต การยอมรับในเรืองนีช่วยทาํให้จิตใจ
ของแกนนาํผูติ้ดเชือมีความแผว่เบา มีสติ ไม่ยดึติดกบัสิงใด มองโลก มองตวัเองเป็นสิงทีทาํธรรมดา 
กลา้ทีจะเผชิญกบัความเป็นจริงต่างๆ ทีกาํลงัเกิดขึนกบัตนเอง ปล่อยวางกบัสิงทีตอ้งเกิดขึนใน
อนาคตทงัเรืองความเจ็บป่วยและความตาย แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีก็สามารถเผชิญต่อปัญหาและ
แกไ้ขผา่นมาได ้แต่ระยะเวลาในการทีจะยอมรับความเป็นจริงของสัจจะธรรมในชีวิตของแต่ละคน
นนัไม่เท่ากนั บางคนถึงขนัทีไม่อยากมีชีวิตอยู ่ คิดอยากฆ่าตวัตาย แต่เมือไดไ้ปทาํบุญ ถือศีล ปฏิบติั
ธรรมในช่วงระยะเวลาหนึงก็ทาํให้ตนเองมีความเขา้ใจในภาวะทีเป็นอยู่  มีสติเกิดความคิดทีดีต่อ
ตนเองและแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีส่วนมากจะใชห้ลกัธรรมคาํสอนทางศาสนามาช่วยทาํใหต้นเอง
ยอมรับความเป็นจริง เขา้ใจในสัจจะธรรมของชีวิตแมร่้างกายจะเปลียนแปลงไปเพราะการเจ็บป่วย
ก็ยอมรับได ้ หรือบางคนก็เขา้ใจว่าเป็นผลกรรมของตนเองทีตอ้งไดรั้บความทุกข์ และความ
ยากลาํบากในลกัษณะเดียวกนัถึงแมไ้ม่ติดเชือเอชไอวีกต็าม  

  เมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดเ้ขา้ใกลส้จัจะธรรมของชีวิต ยดึถือปฏิบติัตามหลกั
คาํสอนในศาสนา นอกจากการเขา้ใจในสจัจะธรรมชีวิต แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียงัไดเ้ห็นถึงศรัทธา
บุญในการปลดปล่อยทุกขใ์หก้บัผูอื้น จึงไดน้าํพาตนเองเขา้มาเป็นอาสาสมคัรแกนนาํในการเขา้ร่วม
กิจกรรมทีช่วยส่งเสริมความเขม้แข็ง ความเขา้ใจ ความเป็นสุขใจ การดูแลตนเอง ยิงมีความสุข
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เพิมพูน เมือตวัเองไดเ้ขา้มาเป็นแกนนาํในการทาํหนา้ทีให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือผูติ้ดเชือเอชไอวีที
รู้สึกทอ้แทแ้ละสินหวงั หรือเผชิญกบัภาวะการเจ็บป่วยดว้ยการให้ขอ้มูลเกียวกบัโรค และเสียสละ
เวลาเป็นเพือนพดูคุยกบัผูติ้ดเชือเอชไอวีในยามเจบ็ป่วยสร้างความสุขใหก้บัชีวิตแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีมากขึน  
 .  ด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวติ 
  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต จะทาํให้เราสามารถกาํหนดแนวทาง แบบแผนในการ
ดาํเนินชีวิต เกิดความชัดเจนสําหรับชีวิตว่าเรานันจะมีชีวิตอยู่เพืออะไร ผลจากการศึกษาด้าน
จุดมุ่งหมายทีชีวิตทีดูเหมือนจะเป็นแรงผลกัดนัให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีตอ้งการมีชีวิตอยู่ ซึง
เป้าหมายในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานครมีอยู ่  เรืองทีเขา้มาเกียวขอ้ง
คือ ) การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแลรักษาตนเอง  ) การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นความ
เขา้ใจในครอบครัว  ) การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นหนา้ทีการทาํงาน จุดมุ่งหมายในชีวิตของแกน
นาํผูติ้ดเชือในแต่ละจุดมุ่งหมายมีรายละเอียดทีแตกต่างกนัดงันี 
 .   จุดมุ่งหมายในชีวติด้านการดูแลรักษาตนเอง 

  การกาํหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแลรักษาตนเองของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี คือจุดมุ่งหมายทีตอ้งการให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรง ไม่มีโรคแทรกซอ้น ดงันนัแกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจึงตอ้งพยายามทาํทุกอยา่งทีจะทาํใหต้นเองมีสุขภาพทีแขง็แรง การมีสุขภาพทีดี 
แขง็แรงจะส่งผลให้แกนนาํผูติ้ดเชือสามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างปกติ ไม่เป็นภาระให้คนในครอบครัว 
หรือผูใ้กลชิ้ดตอ้งมาคอยรับผดิชอบ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าวว่า 
“กอ็ยากจะแขง็แรง เพือจะไดอ้ยูน่านๆ ไม่อยากใหใ้ครตอ้งมานงักงัวลหรือเป็นห่วงในสภาพร่างกาย
ของเราไม่อยากใหค้นอืนมาสมเพช”  

   แกนนาํผูติ้ดเชือมีการออกแบบแผนในการใชชี้วิตของตนเองอย่างชดัเจนว่าใน
แต่ละช่วงเวลาตอ้งทาํอะไรบา้งเพือการดูแลตนเอง เช่น ตอ้งกินยาเวลาไหน ตอ้งไปพบหมอวนัไหน 
นอกจากการวางแผนดงักล่าวแลว้ แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียงัคาํนึงถึงหลกัในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ทงัเรืองของการออกกาํลงักาย จะออกกาํลงักายอยา่งไรให้เหมาะสมเพือการสร้างภูมิคุม้กนั
ใหก้บัตนเอง  เรืองของการบริโภคอาหารอยา่งเหมาะสม และเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
โดยลดพฤติกรรมการกินอาหารทีมีผลขา้งเคียงต่อการทานยาตา้นไวรัส รวมทงัการงดดืมเครืองดืม
แอลกอฮอล ์เนน้การพกัผอ่นทีเพียงพอ เมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกาํหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตไวที้
การดูแลรักษาตนเอง และมีแผนปฏิบติัอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีกล่าววา่ 



86 

  “เกียวกบัการรับประทานอาหารและการออกกาํลงักายมนัก็ส่งผลในเรืองของ
สุขภาพ ถา้เราดูแลไม่ดี จะทาํใหสุ้ขภาพเราแยล่ง วิถีชีวิตหรืออาจจะตดัลอนชีวิตเราสันลง หรือไม่ก็
เจบ็ป่วยทาํใหล้าํบาก ไม่สบายกาย เราก็มองว่าอะไรทีเราทาํได ้เรารู้กบัมนัไดแ้ลว้เราทาํใหม้นั ทุกข์
มากกจ็ะทุกขน์อ้ยลง”  

  แกนนาํผูติ้ดเชือจึงสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งสมาํเสมอ และยงัคงรักษาตนเอง
ใหแ้ขง็แรงไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนียงัส่งผลใหเ้ชือมสมัพนัธ์กบัคนอืนๆ ไดอ้ยา่งปกติ  
 .   จุดมุ่งหมายในชีวติด้านความเข้าใจในครอบครัว 
  จุดมุ่งหมายในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีดา้นหนึงคือ การทาํใหค้รอบครัว
เกิดการรับรู้ เขา้ใจ ภาวะการติดเชือเอชไอวี ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ความรัก ความเขา้ใจจาก
คนในครอบครัวถือเป็นกาํลงัใจทีสาํคญัทีสุดสาํหรับผูติ้ดเชือเอชไอวี และคนในครอบครัวถือเป็นผู ้
ทีมีความใกลชิ้ด และรู้สึกผกูพนัทีสุด แกนนาํผูติ้ดเชือจึงวางจุดมุ่งหมายในชีวิตไวว้่าจะตอ้งเปิดเผย
ตวัเองเกียวกบัภาวะการติดเชือเอชไอวีใหก้บัครอบครัวไดรั้บรู้ และตอ้งรับรู้อยา่งเขา้ใจ ดงันนัการที
จะสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการติดเชือเอชไอวีของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใหก้บัสมาชิกใน
ครอบครัวไดท้ราบเป็นกระบวนการทีค่อนขา้งละเอียดอ่อนมาก แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจะตอ้ง
ออกแบบวิธีการทีจะสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัคนในครอบครัวก่อนทีจะเปิดเผยตนเอง  

  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีสามารถเปิดเผยภาวะการเจ็บป่วยของตนเองให้กบั
บุคคลรอบขา้งได้รับรู้ จะนําขอ้มูลทีได้รับมาใช้วางแผนเพือสือสารให้กับ พ่อ แม่ สมาชิกใน
ครอบครัวทีมีส่วนสําคญัในชีวิต ได้มีความเขา้ใจและยอมรับไดเ้กียวกบัการเปลียนแปลงทีเกิด
ขึนกบัตนเอง อยา่งเช่น ในช่วงทีทาํการรักษาหรือรับประทานยาตา้นไวรัส ก็จะชีแจงให้ครอบครัว
ได้รู้ว่าจะมีอาการขา้งเคียงอย่างไรบา้ง เพือไม่ให้คนในครอบครัวตกใจ และช่วยกันดูแลหาก
ตอ้งการความช่วยเหลือ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าววา่ 

   “เป็นเรืองของการวางแผนหลงัจากมีขอ้มูลแลว้ เพราะเริมยาตา้นแลว้เครียด คน
ในบา้นยงัไม่รู้ ฉะนนัเราตอ้งเริมตน้จาก วางแผนคุยกบัคนในบา้นก่อน เพราะเรากาํลงัจะเริมยาตา้น
นะ ถา้มนัแพย้าไม่ตอ้งตกใจ”  

  ความสุขจะบงัเกิดขึนกบัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเป็นอย่างมาก หากไดอ้ยู่กบั
ครอบครัวอย่างปกติและมีความสุข หากยงัไม่ไดเ้ปิดเผยความจริงเรืองการติดเชือเอชไอวีให้คนที
ใกลชิ้ดในครอบครัวทราบ กจ็ะมีความกงัวล กลวัว่าหากครอบครัวรู้แลว้จะรังเกียจหรือไม่ จะมีชีวิต
ร่วมอยู่กบัครอบครัวไดอ้ย่างไรหากครอบครัวไม่ยอมรับ ดงันนัจึงตอ้งวางจุดมุ่งหมายในชีวิตของ
ตนไวว้า่จะตอ้งสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัครอบครัวใหไ้ด ้
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 .   จุดมุ่งหมายในชีวติด้านหน้าทกีารทาํงาน 
  จุดมุ่งหมายในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีอีกดา้นหนึงทีสาํคญัคือ จะตอ้งมี

อาชีพการทาํงานทีมนัคง มีรายไดที้เพียงพอต่อการยงัชีพของตนเอง สามารถดูแลครอบครัวให้เกิด
ความสุข และเป็นการทาํงานในแบบทีตนเองชอบ มีความสุขกบังานทีทาํ เพราะหากผูติ้ดเชือเอชไอ
วีไม่สามารถทาํงาน หรือประกอบอาชีพเพือหาเลียงตนเองได ้ก็จะเกิดภาวะความเครียดส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกาย และจิตใจของผูติ้ดเชือ ผลจากการศึกษาพบว่าแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีทุกคน
พยายามสร้างและรักษาหนา้ทีการทาํงานของตนเองไว ้เพราะหมายถึงรายไดแ้ละความอยูร่อดของ
ตนเอง และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดเ้ห็นความแตกต่างของพฤติกรรมตนเองระหว่างช่วงทียงัไม่
ติดเชือเอชไอวี และหลงัการติดเชือแลว้ พบว่าตนเองมีพฤติกรรมการเทียวดืมนอ้ยลง ทาํใหต้นเองมี
เงินเกบ็มากขึน สามารถมีเงินสาํรองเผอืไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน หรือเกบ็ไวใ้ชจ่้ายรักษาพยาบาลตนเองเมือ
ยามจาํเป็น “เปรียบเทียบระหวา่งก่อนหนา้ทียงัไม่รู้วา่ติดเชือ พีเป็นคนทีเทียว กิน ดืม เพือนเยอะตาม
สงัคม ตอนนีเหลา้กไ็ม่กิน บุหรีกไ็ม่สูบ เทียวกไ็ม่ไดเ้ทียวแถมยงัมีเงินเก็บ ซึงเมือก่อนตอนยงัไม่ติด
เชือเอชไอวีใชเ้ดือนต่อเดือน เงินเก็บก็ไม่มี” (แกนนาํผูติ้ดเชือคนหนึงกล่าว) มีการเปลียนแปลงของ
ชีวิตเป็นไปในทางทีดี  

  นอกจากความพยายามในการคน้หา รักษาอาชีพการทาํงานทีมนัคง เป็นอิสระ 
และตรงตามความชอบของตนเองแลว้ แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียงันาํความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั
ภาวะการติดเชือเอชไอวีทีมีมาใชใ้นการทาํกิจกรรมเพือสังคมกบักลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีรายใหม่ บาง
คนทาํเป็นงานอาชีพหลัก เป็นการทาํงาน/กิจกรรม ทีช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้
คาํแนะนาํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ เสริมศกัยภาพการดูแลตนเองใหก้บักลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีคนใหม่ หรือ
ผูติ้ดเชือเอชไอวีคนอืนๆ ทียงัตอ้งการความช่วยเหลือ ตอ้งการกาํลงัใจ เพือทีให้สามารถใชชี้วิตอยู่
รอดไดภ้ายใตภ้าวะการติดเชือเอชไอวีนนั การทาํงาน กิจกรรมในรูปแบบดงักล่าวเป็นลกัษณะของ
จุดมุ่งหมายในชีวิตอยา่งหนึงทีเกียวกบัการทาํงานของกลุ่มแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคาดหวงัไวว้่าจะ
สามารถทาํทาํหน้าทีรับผิดชอบของตนเองไดต้ลอดไปอย่างเต็มใจ ดว้ยความสามารถทีตนเองมี 
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ อยา่งมีความสุข ความสบาย และภาคภูมิใจเป็นอยา่งมาก  
 4.  การควบคุมตนเอง 

 ทัศนคติของคนในสังคมส่วนมากยงัคงไม่ยอมรับในตัวของผูติ้ดเชือเอชไอวี 
ถึงแมว้า่จะเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีสามารถยอมรับในตวัเองได ้มีการดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตวัเองเป็นอยา่งดี สามารถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นทุกดา้น จนคนเหล่านีเกิดความมนัใจในตนเองมาก
ขึน และออกมาใชชี้วิตแบบปกติร่วมกบัคนในสังคมไดก้็ตาม คนในสังคมส่วนมากกลบัยงัคงมอง
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเหล่านีวา่เป็นผูติ้ดโรคร้าย  รวมถึงญาติพีนอ้งและเพือนของแกนนาํผูติ้ดเชือ
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เอชไอวีเอง บางคนยงัไม่ยอมรับและเริมถอยตวัออกห่างจากแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี แกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีเหล่านีสามารถรับรู้ถึงการไม่ยอมรับจากคนในสังคมไดจ้ากพฤติกรรมทีคนในสังคม
แสดงออกต่อพวกเขา จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดรั้บประสบการณ์ดงักล่าว
จากคนในสังคมทีรู้ว่าพวกเขาติดเชือเอชไอวีแตกต่างกัน  แต่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเหล่านี มี
วิธีการในการจดัการกับอารมณ์โกรธ เสียใจ และเรียนรู้ทีจะอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี ด้วยปัจจยั
ดงัต่อไปนี 
 4.1  คดิในแง่บวก 

  ช่วงแรกทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีรับรู้ว่าตนเองติดเชือเอชไอวี และไดรั้บการ
แสดงออกจากคนในสังคมทีไม่ยอมรับและถอยตวัออกห่างจากพวกเขา ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีเกิดความรู้สึกโกรธ  เสียใจ ทอ้แท ้หมดหวงั ไปจนถึงคิดอยากฆ่าตวัตาย 

  การอยูร่่วมกบัเชือเอชไอวี ประกอบกบัวฒิุภาวะ และอายทีุมากขึนความเขา้ใจใน
ชีวิตจึงมีมากขึนตามไปดว้ย ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดเ้ริมหนัมองและทบทวนตวัเองถึงเหตุที
ทาํให้เกิดความรู้สึกโกรธ เสียใจ ท้อแท้ หมดหวงั ไปจนถึงคิดอยากฆ่าตัวตาย จนรับรู้ได้ว่า
ความรู้สึกดงักล่าวเกิดจากการรับเอาเสียงสะทอ้นของคนในสังคมมาคิดตอกยาํตวัเอง และผลที
ตามมาจากความรู้สึกเหล่านนั คือ ความทุข ์และสุขภาพทีอ่อนแอลง เมือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีได้
ทบทวนจนรับรู้ถึงเหตุและผลดงักล่าวแลว้ จึงรู้วิธีในการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกของตวัเอง ทาํ
ให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีจิตใจทีเขม้แขง็ขึน ไม่ทอ้แทแ้ละคิดอยากฆ่าตวัตายเหมือนช่วงแรกที
รับรู้ว่าตนเองติดเชือเอชไอวี พฤติกรรมทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีแสดงออกจึงเป็นการหันมาดูแล
ตนเอง ใส่ใจเรืองสุขภาพของตนเองมากขึน  และรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  

  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียอมรับเสียงสะทอ้น และมุมมองทีคนในสังคม
มองพวกเขาในแง่ลบได้นัน ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเกิดความเขา้ใจในความคิดทีมีความ
แตกต่างของคนอืนมากขึน และมีวฒิุภาวะทีสามารถจดัการความรู้สึกเสียใจ ควบคุมอารมณ์และการ
กระทาํในทางลบไดเ้ป็นอยา่งดี แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเหล่านีมีมุมมองต่อเรืองต่างๆ ในแง่บวกมาก
ขึน เลือกมองแต่ในสิงดีๆ ของผูอื้น และไม่คิดเป็นกงัวลต่อการกล่าวถึงตนเองในแง่ลบของผูอื้น  ดงั
จะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่  

  “…. การทีคนเรามีความทุกข ์มีปัญหาต่างๆ เกิดจากการทีเราพยายามอยากใหค้น
อืนเขา้ใจเรา ถา้เมือไหร่ทีเขา้ใจว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกนั เมือเรารู้ได ้เราจะมองโลกในแง่บวก
ขึน ” 
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  จากการสัมภาษณ์ดงักล่าว จะเห็นว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีวิธีคิดในแง่บวก
ต่อสิงทีเขา้มากระทบ ซึงวิธีคิดในแง่บวกนีส่งผลช่วยให้คนในครอบครัวและคนในสังคมเริม
ยอมรับในตวัของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมากขึน ทงันีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวียงัไดส้ะทอ้นอีกดว้ย
ว่า การทีครอบครัว เพือน และคนในสังคมให้การยอมรับในสิงทีพวกเขาเป็นจะช่วยเสริมกาํลงัใจ
ในการดาํเนินชีวิตให้พวกเขาเป็นอยา่งมาก จนแกนนาํเหล่านีสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทาํกิจกรรม
ต่างๆ กบัคนอืน ๆ ใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติทวัไป 
 4.2  เห็นคุณค่าในตนเอง 

  การยอมรับในสิงทีเกิดขึนกบัตนเองของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํให้พวกเขา
เรียนรู้วิธีการในการดูแลตนเอง ทงัร่างกายและจิตใจ เพือใหมี้สุขภาพทีแขง็แรง สามารถต่อสู้กบัเชือ
เอชไอวีได ้จึงมีความรู้เกียวกบัโรคนีมากขึน แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเหล่านีไดมี้การทาํกิจกรรมให้
การช่วยเหลือเพือนผูติ้ดเชือคนอืน ๆ  ให้ความรู้ และคาํปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีทงั
รายเก่า และรายใหม่ทีรู้สึกท้อแท้ สินหวงั หรือผูที้กาํลังเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วย ถ่ายทอด
ประสบการณ์ของตนเอง ร่วมพูดคุยเพือเป็นกาํลงัใจให้กบัเพือนสมาชิกกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีต่อสู้
กบัปัญหาและความทุกข ์ อีกทงัการไดใ้หค้าํปรึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัโรคนีใหบุ้คคลทวัไป
ได้รับรู้นันเปิดโอกาสให้ผูที้มีพฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือได้ตระหนักถึงการตรวจเลือดเพือ
ป้องกนัการเจบ็ป่วยดว้ยโรคแทรกซอ้นและเขา้สู่ระบบการรักษาตงัแต่เริมแรก ทาํใหล้ดจาํนวนผูติ้ด
เชือรายใหม่ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่ 

   “ เอาวิชาความรู้ทีไดม้าประยกุต ์เอาตวัเราเป็นตน้แบบ เราเป็นครูใหก้บัผูติ้ดเชือ
รายใหม่หรือป้องกนัผูที้เสียงติดเชือรายต่อไปเพือลดการติดเชือนอ้งลง ” 

   จากบทสัมภาษณ์นีจะเห็นว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมองเห็นคุณค่าในตวัเองทีมี
ความรู้และไดน้าํความรู้ทีมีและประสบการณ์จริง เพือช่วยเหลือคนอืน และยงัมองเห็นคุณค่าในคน
ทีติดเชือคนอืนดว้ยจึงใหก้ารช่วยเหลือในสิงทีช่วยได ้
 5.  ด้านการมีสัมพนัธภาพทดีีต่อผู้อนื 
 การแสดงความรัก ความเขา้ใจ และความห่วงใยทีสมาชิกในครอบครัวมีให้แก่แกน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ทาํให้พวกเขามีความรู้สึกพอใจในสัมพนัธภาพระหว่างตนเองกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่  
 “ …แม่กก็อดผม หอมผม แต่กบัคนอืนๆ อาจรับไม่ได ้แต่กบัแม่ยงัไงกรั็บลูกตวัเอง
ได…้ ” 
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สาํหรับแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีบางคนถึงจะไม่ไดบ้อกภาวะการติดเชือใหส้มาชิกใน
ครอบครัวรับรู้  แต่ก็สามารถพูดคุยเรืองต่างๆ ปรึกษาปัญหาดา้นอืนๆ กบัคนในครอบครัวได ้รู้สึก
ว่าครอบครัวสามารถให้ความสุข และความอบอุ่นแก่ตนเอง ความรักและความอบอุ่นทีไดรั้บจาก
ครอบครัวทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเหล่านีเปิดโอกาสตนเองทีจะเรียนรู้การมีสัมพนัธภาพกบั
คนอืน  

 จากการสัมภาษณ์แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี ผูว้ิจัยพบว่า แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี
สามารถรักษาความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และคนอืนๆ ด้วยวิธีการและแนวทางทีผูว้ิจยัจะ
นาํเสนอตามกลุ่มความสมัพนัธ์ ดงัต่อไปนี 
 5.1  ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว 
  การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี ยงัไม่ยอมเปิดเผยภาวะการติดเชือใหแก่คนใน
ครอบครัวรับทราบอาจเป็นกงัวลว่าคนในครอบครัวจะทนรับกบัภาวะการติดเชือของตนเองไม่ได ้
กลวัทาํให้คนในครอบครัวตอ้งเสียใจกบัภาวะการเจ็บป่วยของตน แต่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
เหล่านี พร้อมทีจะเปิดเผยภาวะทีตนเองติดเชือเอชไอวีกบัคนในครอบครัว หากคนในครอบครัวให้
การยอมรับ เพราะบุคคลในครอบครัวคือ คนทีแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีให้ความไวว้างใจ และ
ตอ้งการการเขา้ใจพร้อมทงัเป็นทีพึงในการใหค้าํปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ใหแ้ก่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
มากทีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกล่าววา่  
  “ตอนนนัเรามีโรคแทรกซอ้น เราคิดวา่ยงัไงกต็อ้งตาย อยา่งไรกจ็าํเป็นตอ้งให้
ครอบครัวรับรู้” 

  ความห่วงใยต่อสมาชิกในครอบครัวทีอาจเสียงต่อการติดเชือเอชไอวี หากไม่รู้ว่า
ตนเองติดเชือ การบอกใหส้มาชิกในครอบครัวรับรู้จะเป็นการช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวปฏิบติัตวั
ได้ถูกตอ้งรู้จักวิธีป้องกันการ ไม่มีพฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือเอชไอวี ดังจะเห็นได้จากการ
สมัภาษณ์ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึงกล่าววา่   

  “เราไม่อยากใหใ้ครในบา้นติดเชือเหมือนเราอีก แมแ้ต่หลานๆ เรากบ็อก”  
  ความตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการเงินจากสมาชิกในครอบครัว เพือ
เป็นค่ารักษาพยาบาลในขณะทีเจ็บป่วย ในช่วงทีมีการเปลียนแปลงของร่างกาย มีอาการป่วย ไม่
แขง็แรง จึงไม่สามารถทาํงานได ้จึงเป็นสาเหตุทีทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีตอ้งเปิดเผยภาวะการ
ติดเชือ  ดว้ยหวงัไดรั้บการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว  
  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีวิธีการและแนวทางในการสือสารอาการเจ็บป่วยกบั
สมาชิกในครอบครัว ดว้ยการประเมินความพร้อมทางดา้นจิตใจของผูรั้บรู้เบืองตน้ และความพร้อม
ของตนเองในการยอมรับกบัผลทีจะเกิดขึน เพือวิเคราะห์วา่การเปิดเผยภาวะการติดเชือนนัสาํคญัต่อ
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การดาํรงชีวิตหรือความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยา่งไร และเมือบอกแลว้จะสามารถยอมรับและจดัการ
กบัผลดีและผลทีไม่ดีทีเกิดขึนอยา่งไร แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีใชว้ิธีการสุ่มบอกกบัพีนอ้ง ทีตนมี
ความไวว้างในการรักษาความลบั และเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ไดบ้างคนใชว้ิธีการ
บอกตรงๆ เพือเปิดโอกาสให้ขอ้มูลให้สมาชิกในครอบครัวมีความเขา้ใจเกียวกบัอาการของโรค 
และผลขา้งเคียงทีอาจขึนกบัตนในช่วงการเริมรับยาตา้นไวรัส วิธีการติดต่อของเชือเอชไอวีดว้ย ซึง
แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีได้อ้างอิงความถูกต้องของข้อมูลทีได้มาจากการได้รับการอบรมมา 
ถ่ายทอดมาจากหมอ ผูเ้ชียวชาญ หรือวิทยากรใหค้วามรู้  
  นอกจากนีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีไม่พร้อมเปิดเผยภาวะการติดเชือเอชไอวีให้
สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลรอบขา้งรับรู้ทนัที จะใชว้ิธีการถ่ายทอดขอ้มูลทีละน้อย เพือปรับ
ทศันคติ และทาํให้เกิดความเขา้ใจเกียวกบัอาการเจ็บป่วย  และเมือมีการดูแลตนเองให้มีความ
แขง็แรง จนสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติแลว้ จึงเปิดเผยเกียวกบัอาการเจบ็ป่วยใหก้บัสมาชิก
ในครอบครัวรับรู้ เพราะผลกระทบทีเกิดจากการติดเชือเอชไอวี และมีการให้ขอ้มูลเกียวกบัโรค 
ผลกระทบจากการรับประทานยาตา้นไวรัส เพือพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเมือติดเชือแลว้แต่กลบัมา
แขง็แรง และใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติ ซึงเป็นอีกแนวทางหนึงในการส่งเสริมใหเ้กิดการยอมรับได ้ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคนหนึง กล่าววา่ 
   “ พีมาเปิดเผย ตอนมีสุขภาพดีแลว้ ... ก็เหมือนคนปกตินนัแหล่ะ แต่ก็เพียงแต่
รับรู้วา่เราสุขภาพไม่สมบูรณ์นะ เขากไ็ม่ไดเ้ขา้มายุง่กบัเรามาก” 
 5.2  ความสัมพนัธ์กบัผู้อนื 
  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจะเลือกเปิดเผยภาวะการติดเชือกบัแพทยห์รือคนใน
ชุมชนนัน  พวกเขาจะพิจารณาว่าบุคคลนันๆ มีความสําคญัในชีวิตของพวกเขาหรือไม่  เพือ
หลีกเลียงผลกระทบทีอาจเกิดขึน ถึงแมจ้ะเจบ็ป่วยและตอ้งรับการรักษากบัแพทยใ์นโรงพยาบาลอืน
ทีไกลออกไปก็ตาม เพือหลีกเลียงการไดรั้บผลกระทบต่อภาวะจิตใจของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
และบางคนยินดีทีจะเปิดเผยภาวะการติดเชือให้แพทยรั์บรู้ เพราะตอ้งการไดรั้บการรักษาอย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว เพือใหร่้างกายกลบัมาแขง็แรง และดาํเนินชีวิตอยา่งปกติได ้   
  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีบางคนตอ้งการไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
แต่คิดว่าการรักษาอาการบางโรคอาจไม่เกียวขอ้งกับการมีเชือเอชไอวีอยู่ในร่างกาย จึงมีการ
วิเคราะห์โรคและอาการทีเกิดขึน เพราะยาทีใชใ้นรักษาอาจมีผลขา้งเคียงต่อการทานยาตา้นไวรัส 
หรือยารักษาอาการโรคแทรกซอ้น จึงมีการวิเคราะห์หาขอ้มูลเบืองตน้ก่อนไปปรึกษาแพทยท์วัไป 
เมือเกิดเหตุฉุกเฉิน และถึงแมใ้นกรณีทีมีความจาํเป็นทีจะรับการรักษาอยา่งเร่งด่วน แกนนาํผูติ้ดเชือ
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บางคนยงัคงเลือกทีจะรับการรักษากบัแพทยป์ระจาํตวัหรือแพทยเ์ฉพาะทางเท่านนั เพราะตอ้งการ
รักษาความลบัภาวะการติดเชือเอชไอวี    
  ในการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัปัญหาสุขภาพของตนเองกบัเพือนหรือชุมชนนัน 
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีจะเลือกไม่บอกให้ใครไดรั้บรู้ เพราะแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีคิดว่าการคบ
เพือนไม่เกียวขอ้งกบัการทีแกนนาํมีเชือเอชไอวีอยูใ่นร่างกาย จึงยงัคงไปมาหาสู่ นงัรับประอาหาร
ดว้ยกนั อย่างปกติเมหือนคนทวัไป เพราะดว้ยร่างกายทีแข็งแรงจึงทาํให้เพือนหรือคนในชุมชน 
สังเกตหรือดูไม่ออกว่าเคยไดรั้บความเจ็บป่วยหรือมีเชือเอชไอวีอยูใ่นร่างกาย  แต่แกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีบางท่านทีบอกปัญหากบัเพือนทีสนิทและปรึกษากบัเพือนทีไวว้างใจ ส่วนมากแกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีไดรั้บการยอมรับ ดว้ยการแสดงออกพฤติกรรมในดา้นดีของเพือน ทีเมือแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีไดบ้อกหรือเปิดเผยออกไปพบว่าเพือนยงัคงมีความจริงใจ และทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอ
วีรับรู้วา่ยงัคงมีมิตรแท ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์กล่าววา่  
  “… เหมือนคดักรองไดว้่าคนไหนดี ไม่ดีกบัเรา คนทีไม่ดีกบัเราก็เดินออกจาก
ชีวิตเราไป คนทีดีกบัเราเขากเ็ห็นใจเรา ใหก้าํลงัใจเรานนัคือส่วนดีทีเราคดัเขา้มาในชีวิตเรา… ” 
  จากการขอคาํปรึกษาหรือเปิดเผยภาวะการติดเชือกบัเพือนทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีบางคนไดพ้บว่าปฏิกิริยาการแสดงการไม่ยอมรับจากเพือนแลว้ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
เกิดความรู้สึกไม่ดี คือการทีเพือนเปิดเผยภาวะการติดเชือของตนเองใหก้บัผูอื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
แต่ดว้ยความเขา้ใจและผา่นการยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวีไดแ้ลว้ จึงทาํใหแ้กนนาํไม่คิดโกรธ
และไม่ไดต้ดัความสมัพนัธ์ทงัยงัมีความเป็นห่วงเช่นเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์แกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวีผูห้นึง กล่าววา่   
     “ สิงทีไดจ้ากเพือนก็คือความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารและก็เป็นดาบสองคม
อีก เรานึกว่าจะจบแค่คนนี แต่กลายเป็นลูกโซ่ แต่เคา้ก็ไม่ใช่ว่าเคา้จะปลอดภยั พีก็ไม่ไดไ้ปทบัถม
เพือน เพราะเราเขา้ใจและก็ให้ความช่วยเหลือเพือน ทุกวนันีสาํหรับเพือนไม่มีปัญหา สบายมาก ” 
 5.3  ความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 
  สัมพนัธภาพระหว่างแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกบัเพือนร่วมงานนัน แกนนาํจะ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบต่อหนา้ทีของตนเองให้ดีทีสุด เพือพิสูจน์ตนเอง
ใหเ้ป็นทียอมรับของเพือนในทีทาํงาน นอกจากนีการใหก้าํลงัใจ ช่วยเหลือกนั และการแบ่งปัน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยงัช่วยให้มีความผกูพนัระหว่างเพือนแกนนาํและสามารถทาํงานร่วมกนั
ไดดี้ และการเขา้ใจในความแตกต่างและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือนแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  
ทาํให้การทาํงานมีความราบรืน สามารถพูดคุยขอ้สงสัย เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือ
ความผิดพลาดได ้และทาํใหเ้กิดการมีสัมพนัธภาพทีดีต่อเพือนร่วมงานมากบิงขึนเพราะการไดเ้ปิด
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ใจ พูดคุยขอ้คอ้งใจ หรือความสบายไม่ใจระหว่างเพือนร่วมงานหรือหัวหน้างานได ้ดว้ยวิธีการ
สือสารทีดี ไม่ยดึถือเอาตาํแหน่งมาปิดกนัในการแกไ้ขปัญหา ทาํใหเ้กิดความสุขในการทาํงานเพราะ
ความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างเพือนในทีทาํงาน ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาในการทาํงานให้ผา่นพน้ไป
ดว้ยดีและเปิดเผยความคบัขอ้งใจทีมีต่อกนั โดยการรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนัได ้ 
 
ตารางที  10  สรุปมุมมองการดาํเนินชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 

สุขภาวะทางจิต ปัจจัยทส่ีงเสริม 
1.   ดา้นความพึงพอใจในชีวิต 1.   การมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง  สามารถ  

      ช่วยเหลือตนเองได ้
2.  ก า ร มี ค ร อบค รั ว ที เ ข้ า ใ จ  อ ยู่ ร่ ว ม กับ 
      ครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ 
3.   การไดท้าํงานทีดี งานทีชอบ 

2.   ดา้นการยอมรับตนเอง 1.   การยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวี 
2.   การยอมรับในสจัจะธรรมในชีวิต 

3.   การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 1.   จุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแลรักษาตนเอง 
2.   จุด มุ่งหมายในชีวิตด้านความเข้าใจใน 
      ครอบครัว 
3.   จุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นหนา้ทีการทาํงาน 

4.   การควบคุมตนเอง 1.   คิดในแง่บวก 
2.   เห็นคุณค่าในตนเอง 

5.   การมีสมัพนัธภาพทีดีกบัผูอื้น 1.   ความสมัพนัธ์กบัคนในครอบครัว 
2.   ความสมัพนัธ์กบัผูอื้น 
3.   ความสมัพนัธ์กบัเพือน 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เ รือง  “การศึกษาสุขภาวะทาง จิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร” ครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอ
วี เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและจาํแนกตาม  เพศ  อาย ุ สถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของ
รายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ  ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม ทงันีเพือทาํใหท้ราบถึง
มุมมองในการดํา เ นินชีวิตทีส่ง เสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือเอชไอวี   เขต
กรุงเทพมหานครและนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางและกิจกรรมในการส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวีใหมี้สุขภาวะทางจิตทีดียงิขึน  
 ประชากรทีศึกษาครังนี คือ แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครจาํนวน
ทงัหมด    คน  (ขอ้มูลจากเครือข่ายผูติ้ดเชือเอชไอวี/เอดส์  กรุงเทพมหานคร ประจาํปี ) ใน
จาํนวน  คน นนัมีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน   คน ทียินดีเต็มใจ
เปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและใหค้วามร่วมมือในการวิจยั, รับรู้ว่าตนเองติดเชือเอชไอวีมาแลว้อยา่งนอ้ย    
ปี และเป็นตวัแทนของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีหรือองคก์รเอกชน  ในการประสานงานและการดาํเนิน
กิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มและบุคคลในสังคม  ทีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มี
ความรู้เรืองโรคและทกัษะเกียวกบักระบวนการกลุ่ม ซึงเกบ็ขอ้มูลทงัหมดไดจ้าํนวน 48 คน  
 เค รืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี เ ป็นแบบสอบถามทีผู ้วิ จัยสร้างขึนเองได้แ ก่ 
แบบสอบถามเกียวกบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดย
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง และนําขอ้มูลทีได้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูปเพือการวิจยัทางสังคมศาสตร์  
 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี และค่าร้อยละ ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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1.  สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยเรือง การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติดเชือเอชไอวี เขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งันี คือ 
 1.  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 48 คน พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีอายรุะหว่าง 36 – 
60 ปี จาํนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.1 มีสถานภาพโสด จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ .  มี
รายไดพ้อใชแ้ละเหลือเก็บ จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีสาเหตุการติดเชือจากเพศสัมพนัธ์ 
จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีระยะเวลาในการติดเชือตงัแต่ 13 ปีขึนไปจาํนวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.9 มีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1-7 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2   
  2. การวิเคราะห์ระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมและจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ความเพียงพอของ
รายได ้สาเหตุการติดเชือ ระยะเวลาในการติดเชือ และระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม พบวา่ 
 2.1  แกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.02)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที 1 
ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 ดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นที 3 ดา้นการมีจุดมุ่งหมายใน
ชีวิต ดา้นที 4 ดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 ดา้นการควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย=  
4.18, . , 4.09, 3.97, 3.69 ตามลาํดบั)  
 2.2  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตของ
ทงั 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มเพศชายมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.01 เมือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที  การ
ยอมรับตนเอง ดา้นที  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที  การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และ
ดา้นที  การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) และกลุ่มเพศหญิงมี
สุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.04 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ดา้นที  
การยอมรับตนเอง รองลงมาคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที  การมี จุดมุ่งหมายในชีวิต 
ดา้นที  การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที  การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , 

. , . , .  ตามลาํดบั) 
 2.3  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตทงั 2 
กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มอาย ุ18 – 35 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.02 เมือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การยอมรับตนเอง รองลงมาคือดา้นที  
ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที  ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที  การมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
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บุคคลอืน และดา้นที  การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั)  และ
กลุ่มอาย ุ36 – 60 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.02 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การยอมรับตนเอง ดา้นที 3 
การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ด้านที 4 การมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน และด้านที 5 การควบคุม
ตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) 
 2.4  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิต ทงั 
3 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มสถานภาพโสดมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 3.94 เมือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต และดา้นการยอมรับ
ตนเอง  รองลงมาคือดา้นที 2 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 3 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 
และดา้นที 4 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) กลุ่มสถานภาพ
สมรส มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.18 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ
ดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 3 การยอมรับ
ตนเอง ดา้นที 4 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และด้านที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  
. , . , . , . , .  ตามลาํดบั) และกลุ่มสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่มีสุขภาวะทางจิต
ทีค่าเฉลีย 4.04 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การยอมรับ
ตนเอง รองลงมาคือดา้นที 2 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 การมี
สัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , 

.  ตามลาํดบั) 
 2.5  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตทงั 3 
กลุ่ม อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มรายไดพ้อใช ้เหลือเก็บมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.09 เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต และดา้นการ
ยอมรับตนเอง รองลงมาคือดา้นที 2 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 3 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
บุคคลอืน และดา้นที 4 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.20, 4.20, 4.19, 4.03, 3.84 ตามลาํดบั) กลุ่ม
รายไดพ้อใช ้ไม่เหลือเก็บ มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 3.96 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที  การยอมรับตนเอง ดา้นที  
การมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน ดา้นที  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที  การควบคุม
ตนเอง (ค่าเฉลีย =  . , . , . , . , .  ตามลาํดบั) และกลุ่มรายไดไ้ม่พอใช ้มีสุขภาวะทาง
จิตทีค่าเฉลีย 3.96 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การยอมรับตนเอง ดา้นที 3 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 4 
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การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย = 4.15, 4.14, 4.08, 
3.91, 3.60 ตามลาํดบั) 
 2.6  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตทงั 
2 กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีสาเหตุการติดเชือเอชไอวีจากเพศสัมพนัธ์มีสุขภาวะทาง
จิตทีค่าเฉลีย  4.01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึง
พอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การยอมรับตนเอง  ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 
การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.18, 4.15, 4.09, 
3.96, 3.67 ตามลาํดบั) และกลุ่มทีมีสาเหตุการติดเชือเอชไอวีจากการใชเ้ขม็ฉีดยา การสักและ
อุบติัเหตุมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  4.09 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
คือดา้นที การยอมรับตนเอง รองลงมาคือดา้นที 2 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมาย
ในชีวิต ดา้นที 4 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  
. , . , . , . , .  ตามลาํดบั)  

 2.7  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตทงั 3 
กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีระยะเวลาในการติดเชือ ตงัแต่1 – 6 ปี มีสุขภาวะทางจิตที
ค่าเฉลีย 4.08 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจใน
ชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การยอมรับตนเอง  ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที 4 การมี
สัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.25, 4.24, 4.17, 4.09, 
3.64 ตามลาํดบั) กลุ่มทีมีระยะเวลาในการติดเชือ 7 -12 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 3.98 เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การยอมรับตนเอง รองลงมาคือ
ดา้นที 2 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
บุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.16, 4.13, 4.06, 3.86, 3.69 ตามลาํดบั) และ
กลุ่มทีมีระยะเวลาในการติดเชือ 13 ปีขึนไป มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.02 เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต รองลงมาคือดา้นที 2 การ
ยอมรับตนเอง ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดา้นที 4 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และ
ดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.19, 4.15, 4.08, 3.99, 3.70 ตามลาํดบั) 
 2.8  แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลียของสุขภาวะทางจิตทงั 3 
กลุ่ม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี โดยกลุ่มทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1 – 7  ปี มีสุขภาวะทางจิตที
ค่าเฉลีย  4.13 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การยอมรับ
ตนเอง รองลงมาคือดา้นที 2 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที 4 
การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.31, 4.27, 4.22, 
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4.06, 3.78 ตามลาํดบั) กลุ่มทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 8 – 14 ปี มีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย  
3.82 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  ความพึงพอใจในชีวิต 
รองลงมาคือดา้นที 2 การยอมรับตนเอง ดา้นที 3 การมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ดา้นที 4 การมี
จุดมุ่งหมายในชีวิต และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย =  4.03, 3.98, 3.79, 3.77, 3.53 
ตามลาํดบั) และกลุ่มทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 15 ปีขึนไปมีสุขภาวะทางจิตทีค่าเฉลีย 4.10 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที  การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต 
รองลงมาคือดา้นที 2 ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นที 3 การยอมรับตนเอง ดา้นที 4 การมีสัมพนัธภาพ
ทีดีกบับุคคลอืน และดา้นที 5 การควบคุมตนเอง (ค่าเฉลีย = 4.43, 4.22, 4.10, 4.07, 3.69 ตามลาํดบั) 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากการ
ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กบัแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีคะแนนสุขภาวะทาง
จิตอยูใ่นระดบัสูงสุดจาํนวน 10 คน 
 การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีในดา้นความพึงพอใจในชีวิต 
ดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในการใชชี้วิต ดา้นการควบคุมตนเอง และดา้นการมี
สัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ทีมีคะแนนสุขภาวะทางจิตอยูร่ะดบัสูงสุดสามารถสรุปการสัมภาษณ์
ไดด้งันี 
 3.1  สุขภาวะทางจิตด้านความพึงพอใจในชีวิต พบว่าแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
มุมมองในการดาํเนินชีวิตดา้นความพึงพอใจในชีวิตโดยการมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้ การมีครอบครัวทีเขา้ใจ อยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ และการไดท้าํงานที
ดี งานทีชอบ 
 3.2  สุขภาวะทางจิตดา้นการยอมรับตนเอง พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีมุมมอง
ในการดาํเนินชีวิตดา้นการยอมรับตนเองโดยการยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวี และการยอมรับ
ในสจัจะธรรมในชีวิต 
 3.3  สุขภาวะทางจิตดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
มุมมองในการดาํเนินชีวิตดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตโดยการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแล
รักษาตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นความเขา้ใจในครอบครัว และจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นหนา้ทีการ
ทาํงาน 
 3.4  สุขภาวะทางจิตดา้นการควบคุมตนเอง พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีมุมมอง
ในการดาํเนินชีวิตดา้นการควบคุมตนเองโดยการคิดในแง่บวก และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 3.5  สุขภาวะทางจิตดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวีมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลทัวไป และมีแนวทางในการสือสารเพือรักษา และสร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยวิ เคราะห์และประเมินการใช้วิ ธีการการสือสารตามกลุ่ม
ความสมัพนัธ์กบัคนในครอบครัว ความสมัพนัธ์กบัผูอื้น และความสมัพนัธ์กบัเพือน 
 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัครังนี สามารถนาํมาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั
ไดด้งัรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 1.  ผลการศึกษาระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การ
ควบคุมตนเอง และการมีสัมพนัธภาพทีต่อบุคคลอืน และระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สาเหตุของการติดเชือ 
ความเพียงพอของรายได ้ระยะเวลาในการติดเชือและระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม มีรายละเอียด ดงันี
  1.1  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม พบว่า แกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 
4.02) ซึงอธิบายไดว้า่การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครทีมีระยะเวลาในการติดเชือ
ตงัแต่ 13 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 23 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือมีความรู้ ความเขา้ใจในขอ้มูลเกียวกบั
โรคและประสบการณ์ทีตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ เป็นระยะเวลานาน และมีช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 36-60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 77.1 ซึงเป็นช่วงวยักลางคนถึงวยัสูงอายุ ทีมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนิน
ชีวิต มีความสนใจในการสร้างความมนัคงทางฐานะเป็นหลกั และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึน ทาํ
ให้สามารถแยกแยะเหตุผลและควบคุมอารมณ์ไดดี้กว่าวยัอืนๆ และการมีสถานภาพเป็นโสด คิด
เป็นร้อยละ 54.2 ทาํใหแ้กนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีไม่มีความวิตกกงัวลต่อความเป็นอยูข่องสมาชิก
ในครอบครัว ทาํใหส้ามารถดูแลสุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที และการ
มีรายได้ที เพียงพอและเหลือเก็บ  คิดเป็นร้อยละ  41.7 ทําให้แกนนําผู ้ติดเชือเอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีปัญหาทางดา้นการเงิน มีเงินออมเผือยามเจ็บป่วย หมดความกงัวลในค่า
รักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอืนๆ จึงเป็นสาเหตุทีทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
มีสุขภาวะทางจิตในระดบัค่อนขา้งดี   

          เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความพึงพอใจในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.18) ซึงอธิบาย
ไดว้า่ แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่ 
แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถอยู่ร่วมกบัเชือเอชไอวีได ้เห็นคุณค่าของตนเอง ความสามารถใน
การทาํงาน สร้างรายได ้และในการมีชีวิตอยูเ่พือดูแลบุคคลอนัเป็นทีรัก อีกทงัไม่รู้สึกทอ้แทห้รือสิน
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หวงัจากภาวะการติดเชือ และมีความภาคภูมิใจจากประสบการณ์ของตนเองทีผา่น ดงัจะเห็นไดจ้าก
การตอบแบบสอบถาม เช่น ขอ้ที 1 ฉนัคิดว่าการมีชีวิตอยูเ่ป็นสิงทีมีคุณค่า (ค่าเฉลีย = 4.73) ขอ้ที 2 
ฉนัอยากมีชีวิตอยูก่บัครอบครัวต่อไปนานๆ (ค่าเฉลีย = 4.65) และขอ้ที 4 ฉนัคิดว่าการไดม้าทาํงาน
ทาํใหชี้วิตฉนัมีคุณค่า (ค่าเฉลีย = 4.56) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เยาวเรศ  อมรสิงห์  (2552 : 
บทคดัยอ่) ทีมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกบัสุขภาวะทางจิตของสตรี
โสดวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง พบวา่การเห็นคุณค่าในตนเองมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .001 

          ดา้นการยอมรับตนเองของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุข
ภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.17) ซึงอธิบายไดว้่าการมีขอ้มูลเกียวกบัโรคและ
แนวทางการปฏิบติัตนทีถูกตอ้งจากบุคคลากรทางการแพทยห์รือการแลกเปลียนประสบการณ์จาก
สมาชิกภายในกลุ่มทาํให้เกิดความเขา้ใจในการดาํรงชีวิต มีกาํลงัใจทีจะดูแลตนเอง และสามารถ
ยอมรับต่อภาวะการติดเชือเอชไอวีได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม เช่น ขอ้ที 5 การ
รับประทานอาหารทีมีคุณค่าช่วยสร้างภูมิตา้นทานให้แก่ร่างกาย (ค่าเฉลีย = 4.44) ขอ้ที 6 ความ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  หากมีกาํลงัใจดีก็จะทาํใหร่้างกายแขง็แรง (ค่าเฉลีย = 4.44) และขอ้ที 17 
ฉนัติดตามขอ้มูล/ข่าวสารดา้นสุขภาพอยูเ่สมอเพือใชป้ระกอบการดูแลตนเองและช่วยเหลือเพือนผู ้
ติดเชือ (ค่าเฉลีย = 4.40) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แลมเบิร์ท  และคณะ  (Lambert  and  
others,  1990  อา้งถึงใน  บุษดี  ศรีคาํ,  2546 : 43)  ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้แขง็  
การสนบัสนุนทางสังคม  การเจ็บป่วยทีรุนแรงและสุขภาวะทางจิตในผูห้ญิงทีเป็นรูมาตอยด์  ผล
การศึกษาพบวา่  การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัพยากรณ์หนึงทีสามารถทาํนายสุขภาวะทางจิตไดดี้
ทีสุด   

         ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.09) ซึงอธิบายไดว้่า หลงัจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคแทรกซอ้นทาํให้
แกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการมีชีวิตอยู่โดย
การดูแลตนเองไม่ใหเ้กิดการลม้ป่วย เพืออยูดู่แลบุคคลอนัเป็นทีรัก ผูที้คอยใหก้าํลงัใจในช่วงวิกฤต
ของชีวิต และมีการวางแผนการดาํเนินชีวิตอยา่งชดัเจนเพือไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดต่อไป ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม เช่น ขอ้ที 1 หลงัการเจบ็ป่วยฉนัรู้ว่าฉนัตอ้งมีชีวิตอยูเ่พือดูแลบุคคล
ใกลชิ้ด (ค่าเฉลีย = 4.31) ขอ้ที 3 ฉนัไม่ประมาทในการใชชี้วิต (ค่าเฉลีย = 4.31) และขอ้ที 6  ฉนั
วางแผนการใชชี้วิตอยา่งระมดัระวงั  เพือไม่ใหเ้ชือโรคเขา้สู่ร่างกายเพมิขึน (ค่าเฉลีย = 4.48)  

 ดา้นการควบคุมตนเองของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุข
ภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 3.69) ซึงอธิบายไดว้่าจากการไดรั้บรู้ถึงพฤติกรรม
การรังเกียจ หรือดูถูกจากคนในสงัคม แกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีไดใ้ชเ้ป็นแรงผลกัดนัโดยการคิด
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เชิงบวกและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล และพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
ตนเองให้เป็นทียอมรับแก่ในสังคม ดว้ยกาํลงัใจทีไดรั้บจากบุคคลรอบขา้ง ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถาม เช่น ขอ้ที 7 ฉนัตงัใจทาํงานเพือพิสูจน์ความสามารถของฉนัและลบลา้งคาํสบ
ประมาทของผูอื้น (ค่าเฉลีย = 4.17) ขอ้ที 3 ฉนัพยายามควบคุมความคิดใหเ้ขม้แขง็  มีเหตุผลและ
แน่วแน่เพือเผชิญกบัปัญหาชีวิต  (ค่าเฉลีย = 4.15) ขอ้ที 4 ฉันมีความคิดว่าคนทีฉันคุน้เคยม
ความเห็นอกเห็นใจฉนัมาตลอด(ค่าเฉลีย = 3.98) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุษดี  ศรีคาํ  (2546)  
ทีมีการศึกษาความสัมพนัธ์สุขภาพจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ พบว่า  การสนับสนุนทาง
สังคม  การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวี  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และเสาวนีย ์สาํนวน ( ) ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และสุข
ภาวะทางจิตของวยัรุ่นทีเสพยาบา้ ขณะรับการบาํบดัรักษาในแผนกผูป่้วยนอก สถาบนัธญัญารักษ ์
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความเครียดในลักษณะท้าทาย และแหล่งสนับสนุนอืนๆ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาวะทางจิตของวยัรุ่นทีเสพยาบา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 ด้านการ มีสัมพันธภาพที ดีกับผู ้อืนของแกนนําผู ้ติ ด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 3.97) ซึงอธิบายไดว้่าสัมพนัธภาพทีมีต่อเพือน
สมาชิกกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวี เพือนในทีทาํงาน ครอบครัวและชุมชน ไดมี้การพดูคุย ปรึกษากนั และ
การไดเ้ขา้กลุ่มผูติ้ดเชือ เพือแลกเปลียนประสบการณ์ในการต่อสู้กบัภาวะการติดเชือในดา้นต่างๆ 
การเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้เกียวกบัโรค การดูแลตนเองทีไดรั้บและมีการปฏิบติัเพือรักษาชีวิตให้ยืน
ยาว ดว้ยความเต็มใจและพร้อมทีจะเป็นผูใ้ห้ ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต ดงัจะเห็นไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถาม เช่น ขอ้ที 17  การพบปะแลกเปลียน  การสือสารระหว่างกนัและกนัทาํให้มีมุมมอง
ของชีวิตสดใสขึน (ค่าเฉลีย = 4.52) ขอ้ที 16 ฉนัมีจิตอาสามาเป็นแกนนาํเพราะมีความสุขใจทีได้
ช่วยเหลือเพือน (ค่าเฉลีย = 4.46) ขอ้ที 15 ฉนักลา้พดูใหก้าํลงัใจเพือใหเ้พือนรับสภาพการเจบ็ป่วย
ของเขาและใชชี้วิตแบบฉนัได(้ค่าเฉลีย = 4.44) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรัปสร  โรหิตะ
บุตร  (2549 : บทคดัยอ่)  ทีไดศึ้กษาผลของกลุ่มพฒันาตนต่อสุขภาวะทางจิตของผูสู้งอาย ุ โดยการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของคะแนนสุขภาวะทางจิต  ผลการวิจยัพบว่า  ในระยะหลงัการ
ทดลองและระยะติดตามผลผูสู้งอายุทีเขา้กลุ่มพฒันาตน  มีคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าก่อนเขา้
กลุ่มพฒันาตนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .001  และในระยะหลงัการทดลองผูสู้งอายุทีเขา้
กลุ่มพฒันาตนมีคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าผูสู้งอายุกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .05 และผลการศึกษาของ ยวุดี  เมืองไทย  (2551)  ทีไดศึ้กษาผลของกลุ่มจิตวิทยาพฒันาตน
และการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิตของผูป่้วยยาเสพติดทีอยู่ในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ  
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ผลการวิจยัพบว่า  หลงัการทดลองผูป่้วยยาเสพติดทีอยูใ่นระยะฟืนฟูสมรรถภาพทีเขา้กลุ่มจิตวิทยา
พฒันาตนและการปรึกษาแนวพุทธมีค่าคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  หลงัการทดลองคะแนนสุขภาวะทางจิตในกลุ่มทดลอง  สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั  .01 

 1.2  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ พบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มเพศชายและเพศหญิงมีสุข
ภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.04, 4.01) ซึงอธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มอยูใ่นช่วง 1-7 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
ได้รับความช่วยเหลือ กาํลงัใจ จากเพือนผูติ้ดเชือเอชไอวีด้วยกัน มีกิจกรรมกลุ่มทีส่งเสริมให้
สามารถปรับตวัในการอยูร่่วมกบัเชือเอชไอวีได ้และการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีรับรู้สาเหตุการ
ติดเชือจากเพศสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถทาํใจยอมรับ
ภาวะการติดเชือเอชไอวี เพราะมีสาเหตุการติดเชือทีคลา้ยคลึงกนัจึงเป็นสาเหตุทีทาํให้แกนนาํผูติ้ด
เชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตในระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของบุษดี  ศรีคาํ  (2546 : บทคดัยอ่) ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  ปัจจยัส่วนบุคคล  การเปิดเผย
ตนเอง  การสนบัสนุนทางสังคม  ความหวงั  การรับรู้ภาวะสุขภาพ  และสุขภาพจิตของผูติ้ดเชือเอช
ไอวี/ผูป่้วยเอดส์  พบว่า  เพศ  มีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพจิตในองคป์ระกอบดา้นความทุกขท์รมาน
ทางจิตใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  โดยเพศหญิงมีความทุกขท์างใจสูงกวา่เพศชาย 
   1.3  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุพบว่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีกลุ่มทีมีอายชุ่วง 18 – 35 ปี และ
อายชุ่วง 36 – 60 ปี มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.02, 4.02) ซึงอธิบายไดว้่า
การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีระยะเวลาในการติดเชือ 13 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 47.9 ทาํใหแ้กน
นาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีการเรียนรู้เกียวกบัโรคและปรับเปลียนทศันคติใหเ้กิดการยอมรับในทางทีดีไป
พร้อมกับการดาํเนินชีวิตหลงัจากติดเชือเอชไอวีได้และการทีแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความ
เพียงพอของรายได ้พอใชแ้ละเหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีชีวิตที
มนัคงไดเ้พราะถึงแมโ้อกาสในการทาํงานจะนอ้ยกว่าคนทวัไปแต่ดว้ยอายุทีเพิมขึนทาํให้เกิดการ
วางแผนการใชชี้วิตทีดี มีการเกบ็ออมและใชจ่้ายอยา่งพอเพียง จึงเป็นสาเหตุทีทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือ
เอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตในระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ฮามารัท  และคณะ  (Hamarat  et al,  2001,  อา้งถึงในบุษดี  ศรีคาํ,  2550  :  34)  ทีพบว่าวยัผูใ้หญ่
ตอนปลายจะมีความรู้สึกพึงพอใจและสุขภาวะทางจิตดีกว่าเพราะมีประสบการณ์มากกว่าวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้และตอนกลาง  



103 

 1.4  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไวอี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีสถานภาพ
สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่และโสด มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.18, 
4.04, 3.94) ซึงอธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีอายชุ่วง 36 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.1 
ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไดดี้และมีประสบการณ์การใชชี้วิตทีได้
เรียนรู้และปรับตวัไดดี้กวา่วยัอืนๆ และการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม 1-7 
ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลเรืองโรค การรักษา
และการไดรั้บกาํลงัใจจากสมาชิกในกลุ่ม ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีถึงแมจ้ะมีคู่ครองหรือเป็น
โสดหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของสมจิตร  ผาเวช   (2545)  ทีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในครอบครัว 
สัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรส  พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัว  และความผาสุกใน
ครอบครัวหญิงตงัครรภ์เสียงทีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบว่า  สัมพนัธภาพ
ระหว่างคู่สมรสและความเขม้แขง็ในครอบครัว  มีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกในครอบครัวหญิง
ตงัครรภเ์สียงทีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 

 1.5  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามความเพียงพอของรายได ้พบว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีรายได้
พอใช ้เหลือเก็บ พอใช ้ไม่เหลือเก็บ และไม่พอใช ้มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย 
= 4.09, 3.96, 3.96) ซึงอธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีระยะเวลาในการติดเชือตงัแต่ 13 
ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 47.9 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือมีการเรียนรู้และปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตเพราะหลงัจากการเจ็บป่วยนันทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีขาดรายไดเ้นืองจากตอ้งทาํการ
รักษาเพือให้ตนเองกลบัมามีร่างกายทีแข็งแรง ดงันนัพฤติกรรมการใชจ่้ายจึงตอ้งคาํนึงถึงการลม้
ป่วยในอนาคตและบุคคลทียงัคงตอ้งรับผิดชอบทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีการวางแผนการใช้
จ่ายทีดีจึงส่งผลใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพชัรี ตงัตุลยางกรู  (2538)  ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความวิตกกงัวลและความ
ซึมเศร้ากบัความกงัวลใจเกียวกบัปัญหาจิตสังคม  แรงสนับสนุนทางสังคม  ความรุนแรงของโรค  
ผลกระทบของการเจ็บป่วยและปัญหาการเงินของผูติ้ดเชือ HIV/ผูป่้วยเอดส์  จาํนวน 180 คนที
โรงพยาบาลศิริราช  ผลการศึกษาพบว่า  ความวิตกกงัวลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความกงัวลใจ
เกียวกบัปัญหาการเงิน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 1.6  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสาเหตุการติดเชือเอชไอวี พบวา่แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีสาเหตุการ
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ติดเชือจากการใชเ้ขม็ฉีดยา การสักและอุบติัเหตุ และจากเพศสัมพนัธ์ มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.09, 4.01) ซึงอธิบายไดว้่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีระยะเวลาในการเขา้
กลุ่มตงัแต่ 1-7 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดรั้บรู้ขอ้มูล ในการปรับตวั 
ปรับใจ และประสบการณ์ชีวิตทีแตกต่างกันจากเพือนสมาชิกผูติ้ดเชือเอชไอวี เมือได้รับรู้
ประสบการณ์ทีหลากหลายและลกัษณะทีคลา้ยคลึงกบัชีวิตของตนเองทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
สามารถยอมรับในสาเหตุจากการทีไดรั้บเชือเอชไอวีจากบุคคลหรือโดยพฤติกรรมการไม่ป้องกนั
ของตนเอง และการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีระยะเวลาในการติดเชือตงัแต่ 13 ปีขึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 47.9 แสดงให้เห็นว่าแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีไดใ้ชเ้วลาอยู่ร่วมกบัเชือเอชไอวีมาเป็นระยะ
เวลานานและสามารถทาํใจยอมรับกบัสิงทีเกิดขึนไดใ้นอดีต จึงเป็นสาเหตุใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอ
วีทีมีสาเหตุการติดเชือจากการใชเ้ขม็ฉีดยา การสกัและอุบติัเหตุ และจากเพศสัมพนัธ์ มีสุขภาวะทาง
จิตอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของแน่งน้อย ย่านวารี  ( )  ทีไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างสิงเร้าความเครียดและการเผชิญความเครียดของผูป่้วยทีติดเชือเอชไอวี กลุ่ม
ตวัอย่างทีศึกษาเป็นผูป่้วยทีติดเชือเอชไอวีทีเขา้รับการรักษาทีแผนกผูป่้วยในโรงพยาบาลบาํราศ
นราดูร ผลการศึกษาพบว่า จาํนวนและการรับรู้ความรุนแรงของสิงเร้าความเครียดมีความสัมพนัธ์
ด้านบวกกับความเครียดของผูป่้วยทีติดเชือเอชไอวีในระดับสูง โดยจาํนวนและการรับรู้ความ
รุนแรงของสิงเร้าความเครียดดา้นร่างกายมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง จาํนวนและการรับรู้
ความรุนแรงของสิงเร้าความเครียดดา้นจิตสังคมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ  ผูป่้วยรับรู้ว่าอาการเจ็บปวดเป็นสิงเร้าความเครียดด้านร่างกายทีรุนแรงทีสุด  การทีตอ้ง
ระมดัระวงัต่อการมีเพศสมัพนัธ์เป็นสิงเร้าความเครียดดา้นจิตสังคมทีรุนแรงทีสุด  ส่วนความรู้สึกที
ผูป่้วยเครียดมากทีสุด คือ การรู้สึกวา่การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเอดส์เป็นความผดิของตนเอง 

 1.7  ผลการ ศึกษาระดับ สุขภาวะทาง จิตของแกนนําผู ้ ติ ด เ ชื อ เอชไอวี  เ ขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระยะเวลาในการติดเชือทีมีระยะเวลาในการติดเชือช่วง 1-6 ปี 13 ปีขึน
ไป และ 7-12 ปี มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี (ค่าเฉลีย = 4.08, 4.02, 3.98) ซึงอธิบายได้
ว่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีอายชุ่วง 36 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.1 ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีมีความพร้อมทีจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง และนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเนือง ทงันี
ดว้ยระยะเวลาในการติดเชือเอชไอวีและอายขุองแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมากขึนไปพร้อมกนันนั
ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความเขา้ใจต่อความเจ็บป่วยและดว้ยวยัทีจาํเป็นตอ้งมีการวางแผน
อนาคตจึงทาํใหมี้วินยัในการดูแลตนเอง จึงเป็นสาเหตุใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีทีมีระยะเวลาใน
การติดเชือช่วง 1-6 ปี 13 ปีขึนไป และ 7-12 ปี มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของเบญจมาศ สุขสถิต  (2546)  ทีไดศึ้กษาการรับรู้ตราบาปและความสามารถในการ
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ดูแลตนเองรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรร ผลการศึกษาปัจจยัคดัสรรต่อความสามารถ
ในการดูแลตนเองเพือส่งเสริมสุขภาพพบว่า  ระยะเวลาตงัแต่ไดรั้บการวินิจฉัยว่าติดเชือเอชไอวี/
ผูป่้วยเอดส์  มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการดูแลตนเองเพือส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั  .05 

 1.8  ผลการศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติด เ ชือ เอชไอวี  เขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1-7 ปี 15 ปีขึนไป และ8-14 ปี (4.13, 
4.10, 3.82) มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  ซึงอธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
ระยะเวลาในการติดเชือเอชไอวีตงัแต่ 13 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 47.9 ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี
มีประสบการณ์ในการอยูร่่วมกบัเชือเอชไอวีมากเพราะระยะเวลาตงัแต่รับรู้วา่ติดเชือเอชไอวี จนเกิด
การเปลียนแปลงของร่างกายจากการลม้ป่วยดว้ยโรคแทรกซอ้นและผา่นกระบวนการรักษา และเขา้
สู่กระบวนการกลุ่มเมือตนเองพร้อมหรือขณะเจ็บป่วย แต่อยา่งไรก็ดีระยะแรกแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีจะไดพ้บเพือนผูที้มีประสบการณ์การติดเชือเอชไอวีเช่นเดียวกนั ไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัการดูแล
ตนเองเพิมมากขึน จึงเป็นสาเหตุใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีทีมีระยะเวลาในการเขา้กลุ่มตงัแต่ 1-7 ปี 
15 ปีขึนไป และ8-14 ปี มีสุขภาวะทางจิตอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
กมลวรรณ หวงัสุข   (2541) ทีไดศึ้กษาประสิทธิผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ในการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูติ้ดเชือเอชไอวี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยการนาํ กระบวนการกลุ่มแบบกลุ่มช่วยเหลือ
ตนเอง มาประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมสุขภาพของผูติ้ด เชือเอชไอวีทีมารับบริการในคลินิกโรคติด
เชือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง  
ครัง กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลียในเรืองความรู้เกียวกบัโรคเอดส์และการส่งเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  การสนบัสนุนทีสมาชิกกลุ่มไดใ้ห้กบักลุ่มช่วยเหลือตนเอง  เป็นการสนบัสนุนทางดา้น
จิตใจ  การให้ขอ้มูลข่าวสารในเรืองโรคและการรักษา  ส่วนการสนบัสนุนทีสมาชิกกลุ่มไดรั้บจาก
กลุ่มช่วยเหลือตนเองเป็นการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ ความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัโรค  การรักษา
และการปฏิบติัตวั   
 2.  มุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมต่อสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
เขตกรุงเทพมหานครทีสามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางและกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวีใหมี้สุขภาวะทางจิตทีดียงิขึน ดงันี 
 2.1  ผลการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นความพึงพอใจในชีวิตมีผลต่อสุขภาวะทาง
จิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีโดยเฉพาะดา้นการมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง สามารถช่วยเหลือ
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ตนเองได ้ การมีครอบครัวทีเขา้ใจ อยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ และการไดท้าํงานทีดี งานที
ชอบ ทงันีสามารถอธิบายไดว้่า แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความพึงพอใจในชีวิตทีตนไดผ้่านพน้
ประสบการณ์ทีเปลียนแปลงชีวิตทีทาํให้เกิดผลกระทบรอบดา้นทงัร่างกาย  จิตใจ และสังคมดว้ย
ความสุข ความภาคภูมิใจจนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างปกติ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดสุข
ภาวะทางจิตของ คิม  (Kim  2007 : 1,  อา้งถึงใน  ปิยนนัท ์ สงฤทธิ,  2550) ทีไดใ้หค้าํจาํกดัความ
เกียวกบัองคป์ระกอบของความพึงพอใจในชีวิตไวว้่า เป็นการประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตาม
การรับรู้  และตดัสินดว้ยองคป์ระกอบทางปัญญา  ในเรืองทีเกียวกบัชีวิตประจาํวนัทวัๆ ไปแต่ละ
บุคคลโดยครอบคลุมในเรืองเกียวกบั  สุขภาพ  ชีวิตสมรส  ครอบครัว  การเงิน  การงาน  เพือน  ที
อยู่  อาศยั  การพกัผ่อน ทงันีการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีความพึงพอใจกบัชีวิตทีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัเพราะสามารถทาํสิงทีตงัใจไวไ้ด ้โดยไม่ตอ้งเดือดร้อนหรือพึงพาใคร มีงานทาํหาเลียง
ตนเองได ้รับผดิชอบดูแลค่าใชจ่้ายของตนเองและบุพการีได ้จึงทาํให้เกิดความภูมิใจในการใชชี้วิต 
และมีกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตดว้ยการมีครอบครัวทีเขา้ใจ อยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ ดว้ย
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวทีอบอุ่นนันส่งผลให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีประเมินไดว้่า ตนเองมี
ความพอใจในชีวิตปัจจุบนั 

 2.2  ผลการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นการยอมรับตนเองทีมีผลต่อสุขภาวะทางจิต
ทีดีไดโ้ดยการยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวี และการยอมรับในสัจจะธรรมของชีวิต ทงันีสามารถ
อธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถยอมรับการเปลียนแปลงทงัดา้นการเปลียนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจทีเกิดจากผลกระทบของการติดเชือเอชไอวีได้ด้วยการรับรู้ทีมาหรือ
สาเหตุของการติดเชือเอชไอวี เพราะการติดเชือเอชไอวีของตนเองไม่ไดเ้กิดจากพฤติกรรมไม่ดี และ
รับรู้ขอ้มูลเกียวกบัโรคและการรักษาทีไดรั้บจากบุคลากรทางการแพทยน์นัเป็นสิงทีทาํใหแ้กนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวีเชือว่าตนเองจะหายจากอาการเจบ็ป่วย เกิดเป็นกาํลงัใจใหต่้อสู้กบัอาการของโรคได ้
และหลงัจากการรักษาจนร่างกายแขง็แรง ซึงการมีร่างกายทีแขง็แรงนนัเป็นสิงทีพิสูจน์ว่าแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวียงัมีชีวิตอยู ่จึงทาํใหเ้กิดการยอมรับกบัสิงทีผา่นมาได ้อีกทงัการยอมรับความจริงใน
สัจจะธรรมของชีวิตนนัทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี มีจิตใจทีสงบ ถึงแมจ้ะปล่อยวางไม่ไดแ้ต่ทาํ
ให้เขา้ใจในหลกัการของชีวิต ความเสือมถอยของร่างกายและใชเ้หตุผลในหลกัธรรมเพือเบียงเบน
สิงทีทาํใหเ้สียใจ หมกมุ่น ทาํใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์และการไดรั้บกาํลงัใจจากตนเอง เพือนผูติ้ด
เชือเอชไอวี สมาชิกในครอบครัวและเพือนสนิท หรือคนรัก ทีแสดงพฤติกรรมการยอมรับใน
รูปแบบของการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในครอบครัวอีกครัง หรือการมีสมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนั 
มีความห่วงใย เอืออาทรต่อแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี จึงทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถยอมรับ
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ตนเองได ้ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดดา้นองคป์ระกอบการมีสุขภาวะทางจิตทีดีของ รีฟ  (Ryff  
1995,  อา้งถึงใน ยวุดี  เมืองไทย  2551 : 35  และ วรัปสร  โรหิตะบุตร  2549 : 33)  ทีกล่าวไวว้่า ผูที้
ไดค้ะแนนสุขภาวะทางจิตสูงจะมีลกัษณะทีมีทศันคติทีดีต่อตนเอง เขา้ใจและยอมรับในแง่มุมต่างๆ 
ทีหลากหลายของตนเอง ทงัในแง่ทีดีและไม่ดี มีความรู้สึกในแง่บวกต่อชีวิตในอดีตของตนเอง  
 2.3  ผลการศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผู ้
ติดเชือเอชไอวี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตทีมีผลต่อสุขภาวะ
ทางจิตทีดีไดโ้ดยการกาํหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแลรักษาตนเอง ดา้นความเขา้ใจใน
ครอบครัว และดา้นหนา้ทีการทาํงาน ทงันีสามารถอธิบายไดว้่าการทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมีการ
กาํหนดเป้าหมายในชีวิตเพือการปรับตวัใหต้นเองสามารถมีชีวิตอยูใ่นครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุขดว้ยการวางแผนในการดาํเนินชีวิต มีการพฒันาตนเองในให้มีความรู้ ความสามารถเพือให้
เป็นทียอมรับในครอบครัวและสังคม ตามเป้าหมายทีกาํหนดไวท้าํให้เกิดการใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ความหวงั มีมุมมองการดาํเนินชีวิตทีสดใสมากขึน โลกน่าอยูม่ากขึน ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือมองเห็น
หนทางในการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีเป้าหมาย ดว้ยลกัษณะการมีสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดดา้นองคป์ระกอบการมีสุขภาวะทางจิตทีดีของ รีฟ  (Ryff , 
1995,  อา้งถึงใน ยวุดี  เมืองไทย,  2551 : 35  และ วรัปสร  โรหิตะบุตร,  2549 : 33)  ทีกล่าวไวว้่าผูที้
มีสุขภาวะทางจิตทีดีจะมีลกัษณะทีรับรู้ไดถึ้งการพฒันาอย่างต่อเนือง  เห็นความงอกงามในตนเอง  
พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่  สามารถตระหนกัรู้ไดถึ้งศกัยภาพทีตนเองมี  หรือรับรู้ถึงโอกาสใน
การพฒันาหรือปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมตลอดเวลา  มีการเปลียนแปลงทีสะทอ้นให้เห็นถึง
การตระหนกัรู้และประสิทธิภาพในตนเอง และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ แซล  และ  นาคปาล  
(Sell and Nagpal, 1992,  อา้งถึงใน  เยาวเรศ  อมรสิงห์, 2552 : 7) ทีกล่าวว่าความคาดหวงัและ
ความสําเร็จทีเป็นไปตามความคาดหมายนันเป็นความรู้สึกเป็นสุขทีเกิดจากการทีบุคคลประสบ
ความสําเร็จและสามารถมีชีวิตไดต้ามทีตนเคยคาดหวงัไว ้ และถือเป็นชีวิตทีน่าพึงพอใจสําหรับ
บุคคล 

2.4  ผลการศึกษาสุขภาวะทางจิตด้านการควบคุมตนเอง พบว่า ปัจจัยด้านการ
ควบคุมตนเองทีมีผลต่อสุขภาวะทางจิตทีดีไดด้ว้ยการคิดในแง่บวกและการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ทงันีสามารถอธิบายไดว้า่การทีแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์โกรธ
จากปัจจยัภายนอกได ้เพราะมีความเขา้ใจในความคิดทีมีความแตกต่างของคนอืนมากขึน และมีวุฒิ
ภาวะทีสามารถจดัการความรู้สึกเสียใจ ควบคุมอารมณ์ทีเกิดจากการคาํพดูหรือพฤติกรรมทีกระทบ
จิตใจจากผูอื้นได ้ดว้ยการคิดในแง่ดี เลือกมองแต่ในสิงทีดีของผูอื้น หรือการเพิกเฉยการกระทาํที
เกิดขึนจากผูอื้น ทาํให้ยอมรับความคิดทีแตกต่างของคนและเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ดี 
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นอกจากนีการเห็นคุณค่าในตนเองทีสามารถทาํงาน และดาํเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเองโดยทีไม่พึงผูอื้น 
ทาํใหแ้กนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถเพิกเฉย การกระทาํของผูอื้นได ้ซึงลกัษณะการมีสุขภาวะทาง
จิตดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะของบุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวความคิดของ  
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984 : 5,  อา้งถึงใน สุริยนัต ์กลีบทอง, 2547 : 35) ทีกล่าวว่า บุคคลทีมี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูง เป็นผูที้มีความเชือมนัในตนเองมองตนเองในดา้นบวก มีความรู้สึก
มนัคงปลอดภยั ไม่หวนัไหว ต่อการวิจารณ์หรือตาํหนิจากบุคคลอืนไดง่้าย  มีลกัษณะของการ
ยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็น ของผูอื้น ใส่ใจ และสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอื้นไดอ้ยา่ง
ละเอียดอ่อน สามารถแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาตาม
ความเป็นจริง ใชก้ลไกการป้องกนัตนเองนอ้ย มกัเป็นผูริ้เริมสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอื้นก่อน  มีความ
ยดืหยุน่  มีความคิดริเริมสร้างสรรคที์มีประโยชน์  มีความกระตือรือร้น  กลา้ทาํงานทีทา้ทาย
ความสามารถพอใจทีไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที มีความวิตกกงัวลนอ้ย  ซึงโดยภาพรวมแลว้
บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  จะมีความสุข และใชชี้วิตอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดดา้นองคป์ระกอบการมีสุขภาวะทางจิตทีดีของ รีฟ  (Ryff  1995,  อา้งถึงใน ยวุดี  
เมืองไทย,  2551 : 35  และ วรัปสร  โรหิตะบุตร,  2549 : 33)  ทีกล่าวไวว้่าผูที้มีสุขภาวะทางจิตทีดี
ในดา้นความเป็นตวัของตวัเองจะมีลกัษณะ  เป็นอิสระ  สามารถประเมินตนเองตามจริงได ้ สามารถ
ทานกระแสสังคมในวิถีในวิถีของความคิดและการกระทาํพฤติกรรมมาจากการควบคุมภายใน
ตนเองประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง 
 2.5  ผลการศึกษาสุขภาวะทางจิตดา้นการมีสัมพนัธภาพทีดีกบัผูอื้นพบว่า ปัจจยัดา้น
การมีสัมพนัธภาพทีดีกับผูอื้นทีมีผลต่อสุขภาวะทางจิตทีดีได้เพราะแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
สัมพนัธภาพทีดีกบัสมาชิกในครอบครัว คนในสังคมไดด้ว้ยแนวทางในการสือสารเพือรักษา และ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกในครอบครัว เพือนและคนในชุมชน เพือนร่วมงาน เพราะ
การมีความไว้วางใจต่อการเปิดเผยภาวะการติดเชือเอชไอวีด้วยการประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ตามความจาํเป็นทีมีผลต่อการดําเนินชีวิตทาํให้แกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถ
หลีกเลียงผลกระทบดา้นความสัมพนัธ์และป้องกนัพฤติกรรมทีอาจเปลียนแปลงของสมาชิกใน
ครอบครัวและคนในสงัคม และถา้ประเมิน วิเคราะห์ไดอ้ยา่งเหมาะสมก็อาจจะส่งผลใหไ้ดรั้บความ
ช่วยเหลือ และเห็นอกใจจากคนตนมีความไวว้างใจในการขอคาํปรึกษา ทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับคนในครอบครัว เพือน และคนในสังคม ถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผย
ภาวะการติดเชือเอชไอวีแต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อย่างกลมกลืน ซึงสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดดา้นองคป์ระกอบการมีสุขภาวะทางจิตทีดีของ รีฟ  (Ryff,  1995,  อา้งถึงใน ยวุดี  
เมืองไทย,  2551 : 35  และ วรัปสร  โรหิตะบุตร,  2549 : 33)  ทีกล่าวไวว้่า  การมีสัมพนัธภาพทีดี
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กบับุคคลอืน คือการมีสัมพนัธภาพทีอบอุ่น  พึงพอใจ  และไวว้างใจ  มีความสามารถในการเขา้ใจ
อยา่งร่วมรู้สึก  การให้ความร่วมมือ  รวมถึงการให้และการรับในสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  และ
ความสามารถทีจะรักและสร้างสัมพนัธภาพทีใกลชิ้ด  
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดว้ยกนั 2 ดา้นดงันี 
 1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวจิัย 
 1.1  จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัสุขภาวะทางจิตของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้งันี  รัฐและสือ
ต่างๆ ควรมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแนวทางในการอยูร่่วมกบัผูติ้ดเชือเอชไอวีในสังคมให้มาก
ขึน เพือความเขา้ใจเกียวกบัอาการเจ็บป่วย ส่งเสริมการมีทศันคติทีดีต่อผูติ้ดเชือเอชไอวี นอกจากนี
ควรมีการสอดแทรกเนือหา และขอ้มูลเกียวกบัผูป่้วยโรคเรือรังต่างๆ ทีสามารถเกิดขึนไดก้บัคน
ทวัไปในการเรียนการสอนให้กบัเด็กนักเรียนระดบัประถมศึกษา เพือปลูกฝังทศันคติทีดีพฒันา
ความสามารถในการแยกแยะการเจบ็ป่วยกบัความสามารถในตวับุคคล เพือปรับเปลียนทศันคติของ
เด็กให้มีความเขา้ใจในความแตกต่าง ยอมรับในความสามารถของผูอื้น และมีทศันคติทีดีไม่เกิด
ความหวาดกลวัต่อผูป่้วยดว้ยโรคเรือรังทีมีการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายอยา่งชดัเจน  
 1.2  จากผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ภาวะการเจ็บป่วยทาํให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีมี
ความตระหนักถึงการดูแลตนเองอย่างต่อเนือง ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้งันี ในการจดักิจกรรมกลุ่ม
ควรมีกระตุน้ใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวมีีความตระหนกัในอาการเจบ็ป่วยทีเกิดขึนดว้ยการขอรับคาํปรึกษา
จากแพทย ์พยาบาล หรือแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีเมือมีปัญหาดา้นสุขภาพโดยทนัที เพือเขา้ถึงการ
รักษาและลดความกงัวลจากปัญหาทีเกดขึนไดท้นัท่วงทีและสร้างใหเ้กิดวินยัในการดูแลตนเอง  อีก
ทงัแกนนาํกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีควรมีการติดต่อกบัสมาชิกกลุ่มทีติดเชือเป็นระยะเวลานาน เพราะผู ้
ติดเชือเอชไอวีมีร่างกายแข็งแรงแลว้อาจขาดวินัยในการดูแลตนเอง ไม่รับประทานยาตา้น อย่าง
ต่อเนืองอาจทาํใหเ้กิดภาวะการเจบ็ป่วยได ้ 
 1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ การมีสมัพนัธภาพทีดีกบัสมาชิกในครอบครัว เป็นกาํลงัใจ
สาํคญัทีส่งเสริมให้แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวีสามารถดาํเนินชีวิตได ้ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้งันี ควรมี
การส่งเสริมให้ผูติ้ดเชือเอชไอวีมีการสือสารกับสมาชิกในครอบครัวทุกวนัเพราะสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นบุคคลใกลต้วัทีผูติ้ดเชือเอชไอวี หรือคนทวัไป สามารถแบ่งปันความทุกข ์ความสุข 
ไดง่้าย สร้างให้เกิดการพบปะ พูดคุย แลกเปลียนปัญหาและมุมมองต่างๆ ถึงแมจ้ะตอ้งการเปิดเผย
ภาวะการติดเชือหรือไม่กต็าม เพือป้องกนัความรู้สึกทอ้ แท ้สินหวงั ภาวะเครียดทีอาจเกิดขึนไดจ้าก
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ผลกระทบต่างๆ ทงันีการสือสารกับสมาชิกในครอบครัวสามารถนําไปสู่การชักจูงสมาชิกใน
ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในงาน กิจกรรมดา้นเอดส์ต่างๆ และสามารถ
ใหก้าํลงัใจแก่ผูติ้ดเชือเอชไอวีได ้ถึงแมจ้ะมีการเปิดเผยภาวะการติดเชือหรือไม่กต็าม 
 2. ข้อเสนอแนะเพอืการทําวจิัยครังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบสุขภาวะทางจิตของผูติ้ดเชือเอชไอวีรายเก่า และรายใหม่ 
เพือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีมีความแตกต่างกนั และนาํปัจจยัทีพบไปเป็นแนวทางในการพฒันา
ตนเองทงัดา้นความคิด บุคลิกภาพ และการจดัการปัญหาใหผู้ติ้ดเชือเอชไอวีรายใหม่มีความสามารถ
ในการปรับตวัและมีคุณภาพชีวิตทีดีไดเ้ร็วขึน  
 2.2  ควรศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู ้ติดเชือเอชไอวีในพืนทีอืนๆ  ทีมี
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทางภูมิภาคทีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตทีแตกต่างกนัเพือศึกษาหา
ปัจจยัเพิมเติม เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมพฒันาและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตให้เหมาะสมกบั
วฒันธรรมการเปลียนแปลงของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอวีในพืนทีต่อไป 
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เอกสารการยินยอมแสดงการเข้าร่วมการวิจัย 
เรือง  การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ีเขตกรุงเทพมหานคร 

ขา้พเจา้เขา้ใจว่า  ขา้พเจา้มีสิทธิทีจะตรวจสอบหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้และ
สามารถยกเลิกการใหสิ้ทธิในการใชข้อ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ว้ิจยัรับทราบ 

ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัวา่ขอ้มูลในการวิจยัของขา้พเจา้ทีไม่มีการเปิดเผยชือ  จะผา่น
กระบวนการต่างๆ เช่น  การเกบ็ขอ้มูล  การบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึก  บนัทึกเสียงและใน
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ  การวิเคราะห์  และรายงานขอ้มูลเพือวตัถุประสงคท์างวชิาการเท่านนั 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้และมีความเขา้ใจดีทุกประการแลว้  ยนิดีเขา้ร่วมในการวิจยั
ดว้ยความเตม็ใจ  จึงลงนามในเอกสารแสดงความยนิยอมนี 

 

…….…………………………………………   ลงนามผูใ้หค้วามยนิยอม 

(………………………………………………)  ชือผูย้นิยอมตวับรรจง 

วนัที………………….  เดือน………………..  พ.ศ.  ……………….. 

 
 
 
 

การขอความยนิยอม 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัเพือเขา้ร่วมการวิจยันี 

 

ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัเพือเขา้ร่วมการวิจยันี 
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แบบสอบถาม 
เรือง: การศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คาํอธิบายแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขึนเพือรวบรวมขอ้มูลใชส้าํหรับทาํวิจยัเรือง “การศึกษาสุขภาวะ
ทางจิตของแกนนําผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร”  ตามหลกัสูตรการทาํวิทยานิพนธ์ 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากท่าน ขอใหท่้านตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูล
แต่ละขอ้มีความสาํคญัในการวิจยัครังนีเป็นอยา่งยิง ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามนีจะเป็นความลบั 
และใชป้ระโยชน์เพือการประกอบการวิจยัเท่านนั ผูต้อบตอ้งไม่เขียนชือและนามสกลุ 
 โปรดตอบคาํถามตามคาํอธิบายในแต่ละส่วน ซึงแบบสอบถามฉบบันีมีจาํนวน 2 ตอน 
ประกอบดว้ย 
 
ตอนท ี1     แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล         จาํนวน          7  ขอ้ 
ตอนท ี2     แบบสอบถามเกียวกบัสุขภาวะทางจิต      จาํนวน       103  ขอ้  
 
 หากท่านมีขอ้สงสยัเกียวกบัแบบสอบถามนี ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากผูที้แจก
แบบสอบถามใหแ้ก่ท่าน 
 
 

ขอบคุณทีท่านตอบแบบสอบถามนี 
นางสาวปริชมน  แสงมาน 

นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เรือง: สุขภาวะทางจิตของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ีเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตอนท ี1   แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนําผู้ติดเชือเอชไอว ี
คาํชีแจง โปรดตอบคาํถามโดยทาํเครืองหมาย     ลงใน    ทีตรงตามความเป็นจริงเกียวกบัท่าน 

. เพศ  
  ชาย    หญิง               
 
2.  อาย ุ  ...................  ปี    ...................  เดือน 
 
3.  สถานภาพการสมรส  
    โสด  

       สมรส 
  หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่  
 
4.  ความเพียงพอของรายได ้    
  พอใช ้ เหลือเกบ็ 
   พอใช ้ ไม่เหลือเกบ็ 
  ไม่พอใช ้    
 
5.  สาเหตุการติดเชือ   
     จากเพศสัมพนัธ์ 

   จากการใชเ้ขม็ฉีดยา 
    จากแม่สู่ลูก 
            อืนๆ โปรดระบุ   .....................................................     

 
6.  ระยะเวลาการติดเชือ  ...................  ปี    ...................  เดือน 
 
7.  ระยะเวลาในการเขา้กลุ่ม  ...................  ปี    ...................  เดือน 
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ตอนท ี2   แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต 
 
คาํชีแจง ใหท่้านพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้ทาํเครืองหมาย    ลงในช่องวา่งใดช่องวา่งหนึง
ทีตรงตามความเป็นจริงเกียวกบัตวัท่านมากทีสุด 
 

มากทีสุด   หมายถึง    ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัมากทีสุด   
มาก  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัมาก   
ปานกลาง  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนัปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนันอ้ย 
นอ้ยทีสุด หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนนันอ้ยทีสุด   

 

ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. ฉนัคิดวา่การมีชีวติอยูเ่ป็นสิงทีมีคุณค่า      
2. ฉนัอยากมีชีวติอยูก่บัครอบครัวต่อไปนานๆ      
3. ฉนัยงัมีความหวงัทีจะทาํอะไรต่างๆ อีกมากมาย      

4. ฉนัสามารถพดูคุยเรืองสุขภาพของฉนักบัคนอืนได้
โดยไม่รู้สึกลาํบากใจ    

     

5. ฉนัเตม็ใจทีจะปรึกษากบัแพทย ์      

6. ฉนัเชือวา่การรับประทานยาตา้นไวรัสอยา่ง
ต่อเนืองจะส่งผลใหฉ้นัมีสุขภาพดีขึน 

     

7. หลงัการเจบ็ป่วยฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งมีชีวติอยูเ่พอืดูแล
บุคคลใกลชิ้ด 

     

8. ชีวติของฉนัมีคุณค่ามากสาํหรับเพอืนผูติ้ดเชือ      

9. ฉนัตอ้งปฏิบติัตวัตามคาํแนะนาํของแพทยอ์ยา่ง
เคร่งครัดเพอืใหมี้ชีวติอยูไ่ดน้าน 

     

10. ฉนัทาํใจไดเ้มือมีคนแสดงกิริยาวา่รังเกียจฉนั      
11. ฉนัไม่เอาคาํนินทาของคนอืนมาเป็นอารมณ์      

12. ฉนัพยายามควบคุมความคิดใหเ้ขม้แขง็  มีเหตุผล
และแน่วแน่เพอืเผชิญกบัปัญหาชีวติ   
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

13. ฉนัไดรั้บความไวว้างใจจากคนในครอบครัว      
14. ฉนัจะปรึกษาเพอืนสนิทเมือมีปัญหาคบัขอ้งใจ      
15. ฉนัดีใจทีคนในชุมชนถามถึงอาการเจบ็ป่วยของฉนั      
16. ฉนัชอบทาํงานร่วมกบัผูอื้น      
17. ฉนัเขา้กบัญาติ  พนีอ้งไดดี้      

18. ฉนัไม่รู้สึกวา้เหวเ่พราะรู้วา่มีคนคอยอยูข่า้งๆ ฉนั
ตลอดเวลา 

     

19. ฉนัคิดวา่การไดม้าทาํงานทาํใหชี้วติฉนัมีคุณค่า      

20. ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถทาํงานร่วมกบัเพอืนในชมรมได้
เป็นอยา่งดี 

     

21. ฉนัคิดวา่เพอืนในชมรมยอมรับในตวัฉนั      

22. ฉนัมนัใจวา่การออกกาํลงักายทีถูกวธีิทาํใหฉ้นัเอาชนะ
โรคได ้

     

23. การรับประทานอาหารทีมีคุณค่าช่วยสร้างภูมิตา้นทาน
ใหแ้ก่ร่างกาย 

     

24. การทีมีจิตใจห่อเหียว  จะทาํใหร่้างกายอ่อนแอและถูก
เชือโรคโจมตีได ้

     

25. ฉนัไม่ประมาทในการใชชี้วติ      

26. ฉนัจะไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไม่ไดท้าํอะไรใหเ้กิด
ประโยชน ์

     

27. 
ฉนัตงัเป้าหมายทีจะออมเงินเพอืเกบ็ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายใน
อนาคต 

 
  

  

28. ฉนัรู้สึกหงุดหงิดเมือมีใครถามถึงทีมาของการเจ็บป่วย
ของฉนั 

     

29. ฉนัมีความคิดวา่คนทีฉนัคุน้เคยมีความเห็นอกเห็นใจ
ฉนัมาตลอด 

     

30. ฉนัรู้สึกโกรธหากไดย้นิคนพดูถึงความไม่ดีของผูติ้ด
เชือ 
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

31. 
ฉนัรู้สึกอบอุ่นและเป็นกนัเองเมืออยูใ่นกลุ่มผูติ้ด
เชือดว้ยกนั 

 
  

  

32. ฉนัรู้สึกวติกกงัวลเวลาทีตอ้งอยูร่่วมกบัผูอื้น      

33. 
การชืนชมความสาํเร็จของผูอื้นทาํใหฉ้นัเป็นทีรัก
ของเพอืนๆ 

 
  

  

34. การไดรั้บกาํลงัใจจากเพอืนหรือครอบครัวช่วยให้
ฉนัสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

     

35. การรับฟังคาํติชมและความผดิพลาดของตนเองทาํ
ใหฉ้นัมีความเขม้แขง็ 

     

36. ฉนัสามารถเขา้ใจในความแตกต่างของผูอื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

37. ฉนัไม่รู้สึกอึดอดัใจกบังานทีทาํอยูใ่นปัจจุบนั      
38. ฉนัปรับตวัเขา้กบัเพอืนไดดี้      
39. เพอืนในชมรมชืนชมการทาํงานของฉนั      
40. ฉนัไม่มีปัญหาขดัแยง้กบัเพอืนในทีทาํงาน      
41. ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถทาํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ      

42. 
การทีร่างกายอ่อนแอลงส่วนหนึงเป็นเพราะความ
รุนแรงของโรค 

 
  

  

43. ความเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  หากมีกาํลงัใจดีกจ็ะ
ทาํใหร่้างกายแขง็แรง 

     

44. ฉนัคิดวา่การมีชีวติอยูก่บัโรคทาํใหเ้ขา้ใจชีวติที
แทจ้ริงไดม้าก 

     

45. ฉนัวางแผนการใชชี้วติอยา่งระมดัระวงั  เพอืไม่ให้
เชือโรคเขา้สู่ร่างกายเพมิขึน 

     

46. 
ฉนัปฏิบติัตามหลกัศาสนาเพอืเป็นเครืองยดึเหนียว
จิตใจใหส้ามารถอยูต่่อสูก้บัโรคใหไ้ด ้
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

47. ฉนัใชศ้าสนาเป็นทียดึเหนียวจิตใจทาํใหฉ้นัมี
กาํลงัใจ 

     

48. 
ฉนัไม่รู้สึกนอ้ยใจหากพบวา่คนในครอบครัวไม่
ยอมกินอาหารร่วมกบัฉนั 

 
  

  

49. ฉนันอ้ยใจเมือคนในครอบครัวแสดงความรังเกียจ      

50. 
ฉนัรู้สึกโกรธ/เสียใจ/เครียด เมือรู้วา่คนในชุมชน
ไม่เตม็ใจใหฉ้นัเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
  

  

51. ฉนัสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูอื้นทนัทีเมือมีการ
ร้องขอ 

     

52. เมือฉนัคิดจะทาํอะไร ฉนัจะนึกถึงจิตใจของผูอื้น
อยูเ่สมอ 

     

53. ฉนัห่วงใยเพอืนทีพบปัญหาเดียวกบัฉนั      

54. การช่วยเหลือคนอืนใหมี้ความสุขทาํใหฉ้นัมี
ความสุขดว้ย 

     

55. ฉนักลา้พดูใหก้าํลงัใจเพอืใหเ้พอืนรับสภาพการ
เจบ็ป่วยของเขาและใชชี้วติแบบฉนัได ้

     

56. ฉนัคิดวา่ฉนัยงัมีคุณค่าต่อสงัคม      

57. ฉนัสามารถใชชี้วติไดอ้ยูก่บัโรคภยัไขเ้จบ็ของ
ตวัเองไดอ้ยา่งมีความสุข 

     

58. 
ถึงแมว้า่สภาพร่างกายของฉนัจะเปลียนแปลงไป
จากเดิมฉนักย็งัภูมิใจในตวัเอง 

 
  

  

59. การทีร่างกายไดรั้บเชือเอชไอวแีละทาํใหเ้กิดการ
เจบ็ป่วยนนัเป็นเรืองธรรมดาของคนเรา   

     

60. ฉนัสามารถทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมหรือกลุ่มผู ้
ติดเชือไดอ้ยา่งมาก 

     

61. ฉนัคน้พบความสามารถหลายดา้นหลงัจากทีฉนั
ผา่นภาวะการเจบ็ป่วย 
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

62. การสวดมนตไ์หวพ้ระหรือการปฏิบติัศาสนกิจตาม
ความเชือของฉนัจะช่วยใหฉ้นัมีจิตใจทีสงบ 

     

63. 
ฉนัรับประทานอาหารทีถูกสุขลกัษณะเพือใหฉ้นัมี
สุขภาพแขง็แรง  ตา้นทานต่อโรคได ้

 
  

  

64.  ฉนัหลีกเลียงการรับประทานอาหารทีแสลงต่อ
โรคเพอืป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 

     

65.  ฉนัออกกาํลงักายอยูเ่สมอเพอืเพมิภูมิคุม้กนัใหแ้ก่
ร่างกาย 

     

66. ถา้พบเห็นวา่คนอืนแสดงอาการรังเกียจ  ทางออกที
ดีคือการเกบ็ตวัอยูเ่งียบๆ คนเดียว 

     

67. 
ฉนัตงัใจทาํงานเพอืพสูิจนค์วามสามารถของฉนั
และลบลา้งคาํสบประมาทของผูอื้น 

 
  

  

68. ฉนัไม่เสียใจหากตอ้งยติุความสมัพนัธ์กบัคู่รักหรือ
เพอืนซีเมือเขารู้วา่ฉนัติดเชือ 

     

69. ฉนัมีจิตอาสามาเป็นแกนนาํเพราะมีความสุขใจที
ไดช่้วยเหลือเพอืน 

     

70. การพบปะแลกเปลียน  การสือสารระหวา่งกนัและ
กนัทาํใหมี้มุมมองของชีวติสดใสขึน 

     

71. 
ฉนักลา้เปิดเผยตวัเองเพอืเป็นผูเ้ริมตน้รู้จกัเพอืน
ใหม่ได ้

 
  

  

72. ฉนัดูแลร่างกายใหมี้ความแขง็แรงเพอืใหส้ามารถ
เอาชนะโรคภยัไขเ้จบ็ได ้

     

73. การยอมรับตนเองวา่เป็นผูติ้ดเชือทาํใหฉ้นัมี
กาํลงัใจและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไดดี้ 

     

74. ฉนักงัวลใจทีคนส่วนใหญ่แสดงการไม่ยอมรับใน
ตวัฉนั 

     

75. 
การขาดความรู้และประสบการณ์ทาํใหฉ้นัไม่
สามารถทาํในสิงทีคาดหวงัได ้
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

76. 
ฉนัมีความมนัใจในตนเองมากขึนหลงัจากการ
ไดรั้บการยอมรับจากคนใกลชิ้ด 

 
  

  

77. ฉนัสามารถจดัการปัญหาในชีวติฉนัไดเ้ป็นอยา่งดี      

78. 
ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีคุณค่ามากขึนหลงัจากทีไดเ้ขา้มา
อยูใ่นกลุ่มเพอืน 

 
  

  

79. ฉนัสามารถนาํความรู้เกียวกบัโรคไปใชใ้นการ
ดาํรงชีวติประจาํวนัใหป้ระสบความสาํเร็จได ้

     

80. ฉนัจะเปิดเผยขอ้มูลความเจบ็ป่วยของฉนัต่อแพทย์
เจา้ของไขเ้ท่านนั 

     

81. ฉนัจะเสียใจเมือคนในครอบครัวไม่รับประทาน
อาหารทีฉนัทาํ 

     

82. 
การไม่ใชข้องส่วนตวัร่วมกบัผูอื้นเป็นกศุโลบาย
ในการป้องกนัในการแพร่ระบาดของเชือโรค 

 
  

  

83. ฉนัไม่คิดตาํหนิเพอืนทีสนิทกนัถา้เขาไม่กลา้ดืมนาํ
แกว้เดียวกบัฉนั 

     

84. ฉนัยนิดีและยอมรับความช่วยเหลือ  ความหวงัดีที
คนอืนมอบใหฉ้นั 

     

85. การมีเพอืนใหม่ไม่ไดท้าํใหฉ้นัลาํบากใจ      

86. เป็นเรืองยากทีจะทาํใหค้นอืนในสงัคมยอมรับผูติ้ด
เชือ 

     

87. การคบเพอืนใหม่ตอ้งลงทุน  ลงแรงมากสาํหรับผู ้
ติดเชือ 

     

88. 
ฉนัภูมิใจทีสามารถดูแลคนรักหรือคนใน
ครอบครัวหลงัจากผา่นวกิฤตต่างๆ ในชีวติได ้

 
  

  

89. ทุกครังทีฉนัไดแ้สดงความจริงใจกบัผูอื้นออกไป  
ฉนัจะไดรั้บการยอมรับจากคนรอบขา้งมากขึน 

     

90. ฉนัภูมิใจทีไดท้าํประโยชนใ์หก้บัคนอืน      
91. ฉนัพอใจกบัสภาวะทีเป็นอยูข่องตนเองในปัจจุบนั      
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ขอ้ คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

92. เมือไดช่้วยเหลือผูอื้น  ฉนัรู้สึกวา่ตวัฉนัมีคุณค่า
มากขึน 

     

93. ฉนัสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ตนเองได ้      

94. การมีกาํลงัใจทาํใหฉ้นัสามารถผา่นวกิฤตชีวติไป
ไดด้ว้ยดี 

     

95. ฉนัพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของตนเองอยูเ่สมอใน
การเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือ 

     

96. ฉนัสามารถเป็นผูใ้หค้วามคิดทีดีๆ และกาํลงัใจแก่
ผูอื้นได ้

     

97. 
ฉนัติดตามขอ้มลู/ข่าวสารดา้นสุขภาพอยูเ่สมอเพอื
ใชป้ระกอบการดูแลตนเองและช่วยเหลือเพอืนผู ้
ติดเชือ 

 
  

  

98. ฉนัภูมิใจทีไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มผูติ้ดเชือเอชไอว ี      
99. ฉนัภูมิใจทีสามารถยอมรับปัญหาการติดเชือได ้      

100. ฉนัภูมิใจทีไดใ้ชป้ระสบการณ์ชีวติในการแนะนาํ/
ช่วยเพอืนผูติ้ดเชือ 

     

101. ฉนัสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากการฝึกอบรมมา
ถ่ายทอดใหบุ้คคลในครอบครัว/คนใกลชิ้ด 

     

102. ฉนัไดรั้บประโยชน์จากการเป็นผูใ้หค้วามรู้เรือง
การติดเชือเอชไอว ี

     

103. 
ฉนัสามารถนาํความรู้จากการอบรมต่างๆ มา
พฒันาความสามารถของตนเองในการปฏิบติังาน
ช่วยเหลือเพอืนผูติ้ดเชือได ้
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ภาคผนวก ข 
ค่าเฉลยีส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดับรายข้อ 

ของแบบสอบถามทีใช้ในการวิจัย 
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รายข้อแบบสอบถามสุขภาวะทางจิต 
 

ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านความพงึพอใจในชีวติ 
1. ฉนัคิดวา่การมีชีวิตอยูเ่ป็นสิงทีมีคุณค่า .  .  ดีมาก 
2. ฉนัอยากมีชีวติอยูก่บัครอบครัวต่อไปนานๆ .  .  ดีมาก 
3. ฉนัยงัมีความหวงัทีจะทาํอะไรต่างๆ อีก

มากมาย 
.  .  ค่อนขา้งดี 

4. ฉนัคิดวา่การไดม้าทาํงานทาํใหชี้วติฉนัมี
คุณค่า 

4.56 .616 ดีมาก 

5. ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถทาํงานร่วมกบัเพือนใน
ชมรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.17 .694 ค่อนขา้งดี 

6. ฉนัคิดวา่เพือนในชมรมยอมรับในตวัฉนั 3.88 .761 ค่อนขา้งดี 
7. ฉนัไม่รู้สึกอึดอดัใจกบังานทีทาํอยูใ่น

ปัจจุบนั 
3.81 1.065 ค่อนขา้งดี 

8. ฉนัปรับตวัเขา้กบัเพือนไดดี้ 4.10 .778 ค่อนขา้งดี 
9. เพือนในชมรมชืนชมการทาํงานของฉนั 3.69 .657 ค่อนขา้งดี 
10. ฉนัไม่มีปัญหาขดัแยง้กบัเพือนในทีทาํงาน  3.48 .922 ปานกลาง 

. ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถทาํงานไดป้ระสบ
ความสาํเร็จ 

4.04 .582 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัคิดวา่ฉนัยงัมีคุณค่าต่อสงัคม 4.33 .663 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถใชชี้วิตไดอ้ยูก่บัโรคภยัไขเ้จบ็
ของตวัเองไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.23 .928 ค่อนขา้งดี 

. ถึงแมว้า่สภาพร่างกายของฉนัจะ
เปลียนแปลงไปจากเดิมฉนักย็งัภูมิใจใน
ตวัเอง 

4.12 .815 ค่อนขา้งดี 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านความพงึพอใจในชีวติ 
. ฉนัดูแลร่างกายใหมี้ความแขง็แรงเพือให้

สามารถเอาชนะโรคภยัไขเ้จบ็ได ้
4.17 .834 ค่อนขา้งดี 

. การยอมรับตนเองวา่เป็นผูติ้ดเชือทาํใหฉ้นัมี
กาํลงัใจและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไดดี้ 

4.31 .748 ค่อนขา้งดี 

* . ฉนักงัวลใจทีคนส่วนใหญ่แสดงการไม่
ยอมรับในตวัฉนั 

3.23 1.259 ปานกลาง 

. ฉนัภูมิใจทีไดท้าํประโยชนใ์หก้บัคนอืน 4.46 .824 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัพอใจกบัสภาวะทีเป็นอยูข่องตนเองใน
ปัจจุบนั 

3.98 .699 ค่อนขา้งดี 

. เมือไดช่้วยเหลือผูอื้น  ฉนัรู้สึกวา่ตวัฉนัมี
คุณค่ามากขึน 

4.44 .681 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ตนเอง
ได ้

4.35 .635 ค่อนขา้งดี 

22 การมีกาํลงัใจทาํใหฉ้นัสามารถผา่นวิกฤต
ชีวิตไปไดด้ว้ยดี 

4.50 .652 ดีมาก 

. ฉนัภูมิใจทีสามารถยอมรับปัญหาการติดเชือ
ได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัภูมิใจทีไดใ้ชป้ระสบการณ์ชีวิตในการ
แนะนาํ/ช่วยเพือนผูติ้ดเชือ 

.  .  ดีมาก 

. ฉนัสามารถจดัการปัญหาในชีวิตฉนัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัภูมิใจทีสามารถดูแลคนรักหรือคนใน
ครอบครัวหลงัจากผา่นวกิฤตต่างๆ ในชีวิต
ได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

หมายเหตุ  :  ข้อคําถามทมีีเครืองหมาย  *  เป็นคาํถามเชิงนิเสธ 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการยอมรับตนเอง 
. ฉนัสามารถพดูคุยเรืองสุขภาพของฉนักบัคน

อืนไดโ้ดยไม่รู้สึกลาํบากใจ    
.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัเตม็ใจทีจะปรึกษากบัแพทย ์ .  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัเชือวา่การรับประทานยาตา้นไวรัสอยา่ง
ต่อเนืองจะส่งผลใหฉ้นัมีสุขภาพดีขึน 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัมนัใจวา่การออกกาํลงักายทีถูกวิธีทาํให้
ฉนัเอาชนะโรคได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. การรับประทานอาหารทีมีคุณค่าช่วยสร้าง
ภูมิตา้นทานใหแ้ก่ร่างกาย 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ความเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  หากมี
กาํลงัใจดีกจ็ะทาํใหร่้างกายแขง็แรง 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัคิดวา่การมีชีวิตอยูก่บัโรคทาํใหเ้ขา้ใจ
ชีวิตทีแทจ้ริงไดม้าก 

4.33 .630 ค่อนขา้งดี 

. การทีร่างกายไดรั้บเชือเอชไอวีและทาํใหเ้กิด
การเจบ็ป่วยนนัเป็นเรืองธรรมดาของคนเรา   

4.02 .934 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมหรือ
กลุ่มผูติ้ดเชือไดอ้ยา่งมาก 

4.29 .713 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัคน้พบความสามารถหลายดา้นหลงัจากที
ฉนัผา่นภาวะการเจบ็ป่วย 

4.04 .798 ค่อนขา้งดี 

. การขาดความรู้และประสบการณ์ทาํใหฉ้นั
ไม่สามารถทาํในสิงทีคาดหวงัได ้

3.44 .987 ปานกลาง 

. ฉนัมีความมนัใจในตนเองมากขึนหลงัจาก
การไดรั้บการยอมรับจากคนใกลชิ้ด 

4.15 .825 ค่อนขา้งดี 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการยอมรับตนเอง 
. ฉนัรู้สึกวา่ฉนัมีคุณค่ามากขึนหลงัจากทีได้

เขา้มาอยูใ่นกลุ่มเพือน 
.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถนาํความรู้เกียวกบัโรคไปใชใ้น
การดาํรงชีวิตประจาํวนัใหป้ระสบ
ความสาํเร็จได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของตนเองอยู่
เสมอในการเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถเป็นผูใ้หค้วามคิดทีดีๆ และ
กาํลงัใจแก่ผูอื้นได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัติดตามขอ้มูล/ข่าวสารดา้นสุขภาพอยู่
เสมอเพือใชป้ระกอบการดูแลตนเองและ
ช่วยเหลือเพือนผูติ้ดเชือ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บจากการ
ฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหบุ้คคลในครอบครัว/
คนใกลชิ้ด 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัไดรั้บประโยชน์จากการเป็นผูใ้หค้วามรู้
เรืองการติดเชือเอชไอว ี

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถนาํความรู้จากการอบรมต่างๆ มา
พฒันาความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบติังานช่วยเหลือเพือนผูติ้ดเชือได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวติ 
. หลงัการเจบ็ป่วยฉนัรู้วา่ฉนัตอ้งมีชีวิตอยูเ่พือ

ดูแลบุคคลใกลชิ้ด 
4.31 .748 ค่อนขา้งดี 

. ชีวิตของฉนัมีคุณค่ามากสาํหรับเพือนผูติ้ด
เชือ 

3.94 .755 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัไม่ประมาทในการใชชี้วติ 4.31 .776 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัจะไม่ปล่อยใหเ้วลาผา่นไปโดยไม่ไดท้าํ
อะไรใหเ้กิดประโยชน ์

4.21 .874 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัตงัเป้าหมายทีจะออมเงินเพือเกบ็ไวเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายในอนาคต 

4.19 .790 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัวางแผนการใชชี้วิตอยา่งระมดัระวงั  เพือ
ไม่ใหเ้ชือโรคเขา้สู่ร่างกายเพมิขึน 

4.48 .684 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัปฏิบติัตามหลกัศาสนาเพือเป็นเครืองยดึ
เหนียวจิตใจใหส้ามารถอยูต่่อสูก้บัโรคใหไ้ด ้

4.10 .805 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัใชศ้าสนาเป็นทียดึเหนียวจิตใจทาํใหฉ้นั
มีกาํลงัใจ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. การสวดมนตไ์หวพ้ระหรือการปฏิบติั
ศาสนกิจตามความเชือของฉนัจะช่วยใหฉ้นั
มีจิตใจทีสงบ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัรับประทานอาหารทีถูกสุขลกัษณะ
เพือใหฉ้นัมีสุขภาพแขง็แรง  ตา้นทานต่อ
โรคได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัหลีกเลียงการรับประทานอาหารทีแสลง
ต่อโรคเพือป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัออกกาํลงักายอยูเ่สมอเพือเพิมภูมิคุม้กนั
ใหแ้ก่ร่างกาย 

.  .  ปานกลาง 



135 
 

 

ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการควบคุมตนเอง 
. ฉนัทาํใจไดเ้มือมีคนแสดงกิริยาวา่รังเกียจ

ฉนั 
3.54 1.010 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัไม่เอาคาํนินทาของคนอืนมาเป็นอารมณ์ 3.81 .816 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัพยายามควบคุมความคิดใหเ้ขม้แขง็  มี
เหตุผลและแน่วแน่เพือเผชิญกบัปัญหาชีวิต   

4.15 .684 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัมีความคิดวา่คนทีฉนัคุน้เคยมีความเห็น
อกเห็นใจฉนัมาตลอด 

3.98 .758 ค่อนขา้งดี 

* . ฉนันอ้ยใจเมือคนในครอบครัวแสดงความ
รังเกียจ 

3.17 1.191 ปานกลาง 

* . ถา้พบเห็นวา่คนอืนแสดงอาการรังเกียจ  
ทางออกทีดีคือการเกบ็ตวัอยูเ่งียบๆ คนเดียว 

3.83 .930 ค่อนขา้งดี 

* . ฉนัตงัใจทาํงานเพือพิสูจน์ความสามารถของ
ฉนัและลบลา้งคาํสบประมาทของผูอื้น 

4.17 .724 ค่อนขา้งดี 

. ฉนัไม่เสียใจหากตอ้งยติุความสมัพนัธ์กบั
คู่รักหรือเพือนซีเมือเขารู้วา่ฉนัติดเชือ 

3.35 1.263 ปานกลาง 

. ฉนัจะเสียใจเมือคนในครอบครัวไม่
รับประทานอาหารทีฉนัทาํ 

3.17 1.389 ปานกลาง 

ด้านการมีสัมพนัธภาพทดีีกบับุคคลอนื 
1. ฉนัจะปรึกษาเพือนสนิทเมือมีปัญหาคบัขอ้ง

ใจ 
3.35 1.082 ปานกลาง 

2. ฉนัดีใจทีคนในชุมชนถามถึงอาการเจบ็ป่วย
ของฉนั 

3.17 1.243 ปานกลาง 

หมายเหตุ  :  ข้อคําถามทมีีเครืองหมาย  *  เป็นคาํถามเชิงนิเสธ 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการมีสัมพนัธภาพทดีีกบับุคคลอนื 
3. ฉนัชอบทาํงานร่วมกบัผูอื้น 4.15 .714 ค่อนขา้งดี 
4. ฉนัเขา้กบัญาติ  พีนอ้งไดดี้ 4.23 .778 ค่อนขา้งดี 
5. ฉนัไม่รู้สึกวา้เหวเ่พราะมีคนคอยอยูข่า้งๆ 

ฉนัตลอดเวลา 
.  .  ค่อนขา้งดี 

*6. ฉนัรู้สึกวิตกกงัวลเวลาทีตอ้งอยูร่่วมกบัผูอื้น .  .  ค่อนขา้งดี 
7. การชืนชมความสาํเร็จของผูอื้นทาํใหฉ้นัเป็น

ทีรักของเพือนๆ 
.  .  ค่อนขา้งดี 

8. การไดรั้บกาํลงัใจจากเพือนหรือครอบครัว
ช่วยใหฉ้นัสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

.  .  ค่อนขา้งดี 

9. การรับฟังคาํติชมและความผดิพลาดของ
ตนเองทาํใหฉ้นัมีความเขม้แขง็ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถเขา้ใจในความแตกต่างของผูอื้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูอื้นทนัทีเมือ
มีการร้องขอ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. เมือฉนัคิดจะทาํอะไร ฉนัจะนึกถึงจิตใจของ
ผูอื้นอยูเ่สมอ 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัห่วงใยเพือนทีพบปัญหาเดียวกบัฉนั .  .  ค่อนขา้งดี 

. การช่วยเหลือคนอืนใหมี้ความสุขทาํใหฉ้นัมี
ความสุขดว้ย 

.  .  ค่อนขา้งดี 

หมายเหตุ  :  ข้อคําถามทมีีเครืองหมาย  *  เป็นคาํถามเชิงนิเสธ 
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ข้อที คาํถาม ค่าเฉลยี 
ส่วน

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าระดับ 

ด้านการมีสัมพนัธภาพทดีีกบับุคคลอนื 
. ฉนักลา้พดูใหก้าํลงัใจเพือใหเ้พือนรับสภาพ

การเจบ็ป่วยของเขาและใชชี้วิตแบบฉนัได ้
.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัมีจิตอาสามาเป็นแกนนาํเพราะมีความสุข
ใจทีไดช่้วยเหลือเพือน 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. การพบปะแลกเปลียน  การสือสารระหวา่ง
กนัและกนัทาํใหมี้มุมมองของชีวิตสดใสขึน 

.  . . ดีมาก 

. ฉนักลา้เปิดเผยตวัเองเพือเป็นผูเ้ริมตน้รู้จกั
เพือนใหม่ได ้

.  .  ค่อนขา้งดี 

. ฉนัยนิดีและยอมรับความช่วยเหลือ  
ความหวงัดีทีคนอืนมอบใหฉ้นั 

.  .  ค่อนขา้งดี 

. การมีเพือนใหม่ไม่ไดท้าํใหฉ้นัลาํบากใจ .  .  ค่อนขา้งดี 
* . เป็นเรืองยากทีจะทาํใหค้นอืนในสงัคม

ยอมรับผูติ้ดเชือ 
2.44 1.128 ไม่ดี 

* . การคบเพือนใหม่ตอ้งลงทุน  ลงแรงมาก
สาํหรับผูติ้ดเชือ 

3.33 1.059 ปานกลาง 

. ทุกครังทีฉนัไดแ้สดงความจริงใจกบัผูอื้น
ออกไป  ฉนัจะไดรั้บการยอมรับจากคนรอบ
ขา้งมากขึน 

4.06 .697 ค่อนขา้งดี 

หมายเหตุ  :  ข้อคําถามทมีีเครืองหมาย  *  เป็นคาํถามเชิงนิเสธ 
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ภาคผนวก ค 

ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ประเด็นสัมภาษณ์ 
 

1.   ประเดน็การสัมภาษณ์ดา้นความพึงพอใจในชีวิต มีประเดน็คาํถาม 4 ประเดน็ดงันี 
 1.1   ปัจจยัใดทีทาํใหมี้ความพอใจในชีวิตทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

1.2   สาเหตุใดทีทาํใหมี้ความสุขกบัการทาํงานเป็นแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี 
1.3   หลงัจากทีไดรั้บเชือเอชไอวีแลว้ สาเหตุใดทีทาํใหย้งัคงมีความรู้สึกทีดีต่อตวัเอง 
1.4   ปัจจยัใดทีทาํใหมี้ความรู้สึกภูมิใจกบัประสบการณ์ทีไดผ้า่นปัญหาและอุปสรรคในชีวิต 

2.   ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นการยอมรับตนเอง มีประเดน็คาํถามทงัหมด 5 ประเดน็ดงันี 
 2.1   สาเหตุทีทาํใหส้ามารถยอมรับภาวะการติดเชือเอชไอวีได ้
 2.2   สาเหตุทีทาํใหส้ามารถยอมรับการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายทีเกิด    
จากการรับยาตา้น 
 2.3   สาเหตุทีทาํใหส้ามารถยอมรับการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายทีอาจ    เกิดจากการ
โรคแทรกซอ้น 
 2.4   สาเหตุทีทาํใหจึ้งสามารถยอมรับการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายทีเกิดจากปัญหา
ทางดา้นจิตใจ 
 2.5   ปัจจยัทีเป็นแรงบนัดาลใจใหน้าํความสามารถของตนเองมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม
และกลุ่มผูติ้ดเชือ 
3.   ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีประเดน็ทงัหมด 5 ประเดน็ ดงันี 

3.1   ปัจจยัทีทาํใหห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัชีวิตในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์
3.2   ปัจจยัทีทาํใหห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัชีวิตไม่ประมาทในการชีวิต 
3.3   ปัจจยัทีทาํใหต้อ้งใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเองทงัดา้นการรับประทานอาหารและการ

ออกกาํลงักาย 
3.4   ปัจจยัทีทาํใหย้งัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต 
3.5   ปัจจยัทีทาํใหคิ้ดวา่ศาสนาและการปฏิบติัศาสนกิจต่างๆ เป็นตวัยดึเหนียวจิตใจ 

4.   ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นการควบคุมตนเอง มีคาํถามทงัหมด 2 ขอ้ ดงันี 
4.1   ปัจจยัทีทาํใหส้ามารถควบคุมอารมณ์โกรธได ้เมือไดย้นิผูอื้นพดูหรือแสดงพฤติกรรม

รังเกียจผูติ้ดเชือ   
4.2  ปัจจยัทีทาํให้รู้สึกเขม้แขง็เมือพบว่าคนในครอบครัวหรือเพือนสนิทแสดงท่าทีไม่

ยอมรับหรือไม่ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีปฏิบติัดว้ยกนัมา 
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5.   ประเดน็การสมัภาษณ์ดา้นการมีสมัพนัธภาพทีดีต่อผูอื้น มีประเดน็ทงัหมด 5 ประเดน็ ดงันี 
 5.1  ปัจจยัทีทาํให้มีความไวว้างใจต่อบุคคลในครอบครัวในการเปิดเผยภาวะการติดเชือ
และขอคาํปรึกษาในปัญหาต่างๆ 
 5.2   สาเหตุทีทาํใหเ้ตม็ใจเปิดเผยขอ้มูลภาวะการติดเชือของตนเองกบัแพทย ์เมือตอ้งการ
รับการรักษาจากโรงพยาบาลอืน 

5.3   ปัจจยัทีทาํใหรู้้สึกวา่ตวัเองมีความสุขเมือไดอ้ยูร่่วมกบัสมาชิกในครอบครัว 
5.4   ปฏิกิริยาจากเพือนทีทาํใหมี้ความรู้สึกทีดีและไม่ดี เมือไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสุขภาพ 
5.5   การวางตวัเพือใหต้วัเองเป็นทียอมรับของเพือนในทีทาํงาน 
5.6   วิธีการสือสารการเจบ็ป่วยกบับุคคลรอบขา้ง  
5.7   การบอกความจริงเกียวกับภาวะการติดเชือกับเพือน/สมาชิกในครอบครัวส่งผล

อยา่งไร 
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