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การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัสกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ทไี่ ด้
รับยาต้านไวรัส จ�ำนวน 50 ราย เลือกด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 25 ราย
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัด 4 ครั้งๆละ 1-2 ชั่วโมง ห่างกัน 1 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตาม
ปรกติ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง ด้วยแบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถีค่ า่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตทิ ดสอบค่าที่ ท�ำการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูล ตัง้ แต่เดือน
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Abstract

The purpose of this quasi - experimental study was to examine the effect of Therapeutic Conversation
Program for HIV/AIDS and Family’s on health behaviors among HIV/AIDS receiving ANTI-HIV drugs. The sample
of 50 HIV/AIDS was equally divided into the experimental and control group (n = 25). and experimental group
(n = 25). The experimental group received four weekly sixty- minute sessions of Therapeutic Conversation Program
for HIV/AIDS and Family’s, while the control group received regular nursing care. Health behavior record form of
HIV/AIDS infected person. Interviewer used for pretest and posttest data collection. Frequency, mean, standard
deviation, and T- test were computed for data analysis.
The results revealed that after the experiment, experimental group receiving the HIV/AIDS and family
therapy dialogue program had a significantly higher mean difference in health behavior scores than those
who received regular nursing care at a statistically significant level (< 0.05). This indicates that Therapeutic
Conversation Program for HIV/AIDS and Family’s can Promote healthy behaviors of HIV/ AIDS infected people
with appropriate anti-retroviral treatment.
Keywords: Therapeutic conversation program, health behaviors among HIV/AIDS receiving ANTI-HIV Drugs.
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บทน�ำ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาโรคเอดส์ยัง
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของทุกประเทศทั่วโลกรวม
ทั้งประเทศไทย โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีท�ำให้
ระบบภูมิต้านทาของร่างกายบกพร่อง เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆได้ง่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ จึงเป็นบุคคลที่มีการ
เจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ต้ อ งพึ่ ง พาความช่ ว ยเหลื อ จากสมาชิ ก
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบ
ต่อ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ สมาชิกครอบครัว และสังคม ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ6
จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง (Highly
Active Antiretroviral Therapy: HAART) 1 ร่ ว มกั บ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสามารถลดปริมาณเชื้อไวรัส
เอชไอวีในกระแสเลือดได้น้อยกว่า 50 เซลล์ไมโครลิตร ผล
ให้ลดอัตราการติดเชื้อฉวยโอกาสและลดอัตราการตายจาก
เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ได้และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ 1 จากการศึกษา
ยังพบว่าผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัสบางกลุม่
มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น มีการออกก�ำลังกาย
และการพักผ่อนไม่เหมาะสม9 มีการป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยยังมีนอ้ ย11 การป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมจึง
ท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อและเกิดการดื้อยาต้าน
ไวรัส14 จากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสที่มี
ประสิทธิภาพสูงเช่น วิงเวียนศีรษะ/มึนงง อ่อนเพลีย/ไม่มี
แรง/เหนื่อยง่ายกว่าปกติ มีผลท�ำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ไม่
สามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีให้ลดต�่ำลงได้ ท�ำให้
ร่างกายอ่อนแอเป็นผลให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย8
ปัจจัยที่มีผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์มีพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่เหมาะสมคือ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และผูด้ แู ลไม่มคี วาม
รู้เรื่องโรคเอดส์และเรื่องยาด้านไวรัส การรับรู้ความหมาย
การติดเชื้อเอชไอวี/ โรคเอดส์ ในเชิงลบว่าเป็นโรคติดต่อ
ภูมคิ มุ้ กันต�ำ่ เป็นโรคเวรกรรม เป็นแล้วต้องตายท�ำให้ผปู้ ว่ ย
สิน้ หวังไม่มกี ำ� ลังใจในการดูแลสุขภาพ การสือ่ สารระหว่าง
ผู้ให้บริการกับผู้ป่วยเอดส์14 ปัจจัยด้านความเชื่อการดูแล
และการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ12 และปัจจัยการสนับสนุน
ครอบครัวญาติพี่น้อง9
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จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา พบปั จ จั ย ที่ ส ่ ง เสริ ม การมี
พฤติกรรมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เหมาะสมคือ ปัจจัยด้าน
ความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพ เป็น
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้มีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตามความเชื่อของตนเอง16 จากการศึกษาผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์มีความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีนอกจากจะ
ได้ยาต้านไวรัสแล้วต้องมีการพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
มีผู้ดูแล สนับสนุนแลการรักษา และสนับสนุนส่งเสริมการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ9 ครอบครัวเป็นระบบทีม่ คี วามเป็น
องค์รวม มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัวทั้งในยามปกติและเจ็บป่วย เมื่อมีการ
เจ็บป่วยจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เกิดขึ้นกับสมาชิกใน
ครอบครัวจะส่งผลกระทบสมาชิกคนอืน่ ๆในระบบครอบครัว
และระบบครอบครัวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม17
การใช้กระบวนการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพือ่ ค้นหาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
ของติดเชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ พบปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องใน
การดู แ ลสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ คื อ ปั จ จั ย การสนั บ สนุ น ทาง
ครอบครัว2 และจากการศึกษาการดูแลพฤติกรรมสุขภาพ
ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / ผู ้ ป ่ ว ยเอดส์ ที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ใน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแห่งหนึ่งพบว่า การดูแลผู้ติดเชื้อ
ในคลิ นิ ก ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม จึงได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดบริการ
สุขภาพเชิงรุกเพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชนและครอบครัวด้วย11

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัส ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ
สนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัว
กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามรูปแบบการดูแลตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดความเชื่อความเจ็บป่วย16 ซึ่ง
ความเชือ่ ความเจ็บป่วยนีเ้ ชือ่ ว่า บุคคลจะปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพและดูแลสุขภาพตามความเชือ่ ของตนเอง เป้าหมาย
ของการพยาบาลตามแนวคิดความเชื่อความเจ็บป่วยคือ
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อในบริบทของความเจ็บป่วยและ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
ให้หายจากการเจ็บป่วยหรือทรมานลดลง การเปลีย่ นแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทของความรั ก ของสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว รู ป แบบการสนทนาจะบอกเล่ า เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทรมาน การดูแล
รักษา การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
คือ 1) การสร้างบริบทของครอบครัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ 2) การประเมิน ค้นหา และแยกแยะความเชื่อ
เกี่ยวกับความเจ็บป่วย 3) การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลง 4) การแยกแยะความแตกต่าง
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการส่งเสริมความเชื่อ
ความเจ็บป่วยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิดแนวคิดความเชือ่ ความเจ็บ
16
ป่วย มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างบริบทของครอบครัวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ 2) การประเมิน ค้นหา และแยกแยะ
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 3) การปรับเปลี่ยน
ความเชือ่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลง 4) การแยกแยะ
ความแตกต่างของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และการส่งเสริม
ความเชื่อความเจ็บป่วยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 5) การ
สะท้อนคิดและสรุปประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ประเด็นที่ต้องด�ำเนินต่อไปในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดวัดก่อน –
หลัง แบบมีกลุม่ ควบคุมเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสนทนา
บ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวต่อ
พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส ที่คลินิกนภาโรงพยาบาลสตึก อ�ำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นการทดลองรายครอบครัวมีระยะเวลาในการ
ด�ำเนินโปรแกรม 20 สัปดาห์ คือ เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวมเวลาการศึกษาทั้งหมด 5 เดือน
โดยเปรียบเทียบผลต่างเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างกลุ่มที่
เข้าร่วมโปรแกรมและกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติ
ประชากร เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ได้รับยาต้าน
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ไวรัส มารับบริการคลินิกนภาโรงพยาบาลสตึก อ�ำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ มากว่า 6 เดือน มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์
ต้ อ งเปิ ด เผยกั บ ครอบครั ว และมี ส มาชิ ก ครอบครั ว ดู แ ล
จ�ำนวน 50 ราย การเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) แบบไม่คืน เข้ากลุ่ม
ควบคุม 25 ราย และกลุ่มทดลอง 25 ราย
โปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์และครอบครัวทีใ่ ช้ในการทดลองนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำแบบ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ และให้
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ท�ำแบบประเมินก่อนและการหลัง
ทดลองทั้งกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง และนัดพบกลุ่ม
ทดลองพร้อมครอบครัวที่บ้าน จ�ำนวน 4 ครั้ง ห่างกันทุก 1
สัปดาห์ ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์
และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วย พฤติกรรมการรับ
ประทานยาต้านไวรัส พฤติกรรมการออกก�ำลังกายและการ
พักผ่อน พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด พฤติกรรม
สุขภาพด้านการป้องกันและการแพร่กระจายเชือ้ พฤติกรรม
สุขภาพด้านการป้องกันและการติดเชื้อฉวยโอกาส และ
กลวิธีการจัดการกับอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยา
ต้านไวรัส แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของติดเชื้อเอช
ไอวี/ เอดส์ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน มีดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(CVI) เท่ากับ 0.85 และได้น�ำไปทดลองใช้ (Try out)
กั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ ท่ี มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น จ� ำ นวน
30 ครอบครัว ค�ำนวณหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิ
ทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)ได้
0.85 2) โปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี/ เอดส์และครอบครัว ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์จาก
แนวคิ ด ความเชื่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ย16 ร่ ว มกั บ การทบทวน
วรรณกรรม ผ่านการตรวจสอบหาความตรงตามเนื้อหา
(content validity) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัว และพัฒนาศักยภาพ
ผู้วิจัยในการใช้ ได้น�ำโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับ
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ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัวท�ำการศึกษาน�ำร่อง (pilot
study) ทดลองใช้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัว
จ�ำนวน 3 ครอบครัว และน�ำมาปรับในการเยี่ยมครั้งที่ 2, 3
และ 4 ในขั้นตอนที่ 1 เพิ่มกระบวนการการแยกแยะความ
แตกต่างของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และการส่งเสริมความ
เชือ่ ความเจ็บป่วยทีเ่ อือ้ ต่อการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากการเยี่ยม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัว โปรแกรมสนทนา
บ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัวมี 5 ขั้น
ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างบริบทของครอบครัวเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงความเชือ่ สร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้รับทราบโดยใช้เครื่องมือ
ดังนี้ โครงสร้างพันธุกรรมครอบครัว (Family genogram)
โครงสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวและโครงสร้างความ
สัมพันธ์ครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (ECOMAP) ใน
การสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน ค้นหา และแยกแยะความ
เชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการสนทนาบ�ำบัดโดย
เชือ้ เชิญให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์และครอบครัวเล่าเรือ่ งราว
เกี่ยวกับ โรคที่เจ็บป่วย การรักษา และพฤติกรรมสุขภาพที่
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ เพือ่ ค้นหาและแยกแยะความเชือ่ ดังนี้
1) ความเชือ่ เกีย่ วกับความเจ็บป่วยและการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุ ข ภาพได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการรั บ ประทานยาต้ า นไวรั ส
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และพักผ่อน พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหาร พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาส
พฤติกรรมการจัดการความเครียด พฤติกรรมการป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ และกลวิธกี ารจัดการกับอาการข้างเคียง
ไม่พึงประสงค์ของยาต้าน 2) เชื้อเชิญให้ครอบครัวสะท้อน
คิด ความเชื่อการเจ็บป่วยและพฤติกรรมที่มีประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการเชื้อเชิญให้สมาชิกครอบครัว
สะท้ อ นคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นความเชื่ อ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลง มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) ให้คำ� ชืน่ ชม
ผสมผสานกับความเชือ่ ของครอบครัวเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ความเชื่อมั่นหรือชื่นชมที่ครอบครัวปฏิบัติได้เหมาะสมแล้ว
2) กระตุน้ ให้ครอบครัวเล่าความคิด ความเชือ่ และความรูส้ กึ
เกี่ยวกับความเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ และเชื้อเชิญ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561
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ครอบครัวให้ถามค�ำถามด้านสุขภาพหนึ่งค�ำถามที่ต้องการ
ค�ำตอบในการดูแลสุขภาพ 3) แยกแยะความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างความเชือ่ กับพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ ค้นหาความ
ไม่สัมพันธ์กันระหว่างความเชื่อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และครอบครัว และให้ข้อมูลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในบางประเด็น
4) สะท้อนคิดต่อผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และครอบครัว โดย
ผู้วิจัย ผู้ติดเชิ้อเอชไอวี/เอดส์ และครอบครัว เมื่อเสร็จการ
สนทนากับครอบครัวเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และ
ครอบครัวได้ฟงั รับรู้ ได้คดิ เกีย่ วกับตนเอง เกิดความเข้าใจ
ปัญหาหรือพฤติกรรมสุขภาพชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การแยกแยะความแตกต่ า งของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการส่งเสริมความเชื่อความเจ็บ
ป่วยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการสนทนาเพื่อกระตุ้น
ให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์และครอบครัวให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เหมาะสม
จากข้อมูลผลงานวิจยั ข้อมูลเชิงทฤษฎี โดยยกตัวอย่างผูต้ ดิ
เชือ้ เอชไอวีทมี่ พี ฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมแล้วส่งผลดีตอ่
สุขภาพติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และครอบครั ว รั บ ฟั ง ความรู ้ ใ หม่ ๆ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็นอุปสรรค แล้วเกิดการยอมรับ
และปรับเปลี่ยนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์มีพฤติกรรม
สุขภาพเหมาะสมต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปและสะท้อนคิด ผู้วิจัย ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ เอดส์ และครอบครัวร่วมทบทวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และสรุปประเด็นร่วมกัน ในประเด็นที่ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม
ผู้วิจัยให้ก�ำลังใจกล่าวชมเชย และพูดชักจูงให้ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ เอดส์และครอบครัวให้เกิดแรงจูงใจให้ปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสมต่อไป และให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และ
ครอบครัวสะท้อนจากการได้เข้าร่วมโปรแกรมสนทนาบ�ำบัด
ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัว แล้วผู้วิจัย
สะท้อนคิดพร้อมทั้งกล่าวอ�ำลาและบอกเวลานัดครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
for Windows version 16 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
น�ำมาวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถีร่ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ใช้สถิติ Chi-square Test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 การ
เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสก่อนและหลังการ
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ทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ค่าที (Independent t- test)ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวย่าง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 54 และ 46 ตามล�ำดับ
กลุม่ ทดลองอายุเฉลีย่ 43 ปี (SD =9.56) ส่วนใหญ่การศึกษา
ต�่ำกว่าชั้นมัธยม (ร้อยละ 76) มีสถานภาพคู่มากที่สุด
(ร้อยละ 44) อาศัยกับบิดามารดาหรือบุตรมากทีส่ ดุ (ร้อยละ
60) ระยะเวลาทราบผลเลือดติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ย 6.78 ปี
(SD = 3.34) ระยะเวลาได้รับยาต้านไวรัสเฉลี่ย 6.02 ปี (SD
= 2.60) ผูด้ แู ลหลักบิดามารดาหรือบุตรร้อยละ 60 และสามี
หรือภรรยาร้อยละ 36 ตามล�ำดับ กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย
41.85 ปี (SD = 9.32) ส่วนใหญ่การศึกษาต�ำ่ กว่าชัน้ มัธยม
ร้อยละ 72 มีสถานภาพคู่ มากที่สุด (ร้อยละ 44) อาศัยกับ
บิดา มารดา หรือบุตรมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 48) ระยะเวลาทราบ
ผลเลือดติดเชือ้ เอชไอวีเฉลีย่ 5.48 ปี (SD = 3.27) ระยะเวลา
ได้รบั ยาต้านไวรัสเฉลีย่ 5.08 ปี (SD =2.76) ผูด้ แู ลหลัก บิดา
มารดา หรือบุตรร้อยละ 52 และสามีหรือภรรยาร้อยละ 36
2. ผลการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
สุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม
สุขภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ เมือ่ พิจารณารายด้าน ใน
กลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนนหลังการทดลองดีขนึ้ คือ พฤติกรรม

การรับประทานยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นจาก M = 28.32 (SD =
3.82) เป็น M = 29.92 (SD = .40) พฤติกรรมการออกก�ำลัง
กายและพักผ่อนเพิ่มขึ้นจาก M = 10.88 (SD = 2.93) เป็น
M = 12.80 (SD = 1.58) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เพิ่มขึ้นจาก M = 17.08 (SD = 1.70) เป็น M = 18.00 (SD
=1.11) พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ฉวยโอกาสขึน้ จาก
M = 18.88 (SD = 3.49) เป็น M = 21.16 (SD = 2.24)
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนและ
หลังให้โปรแกรมสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และครอบครั ว คื อ พฤติ ก รรมการจั ด การความเครี ย ด
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และกลวิธีการ
จัดการกับอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ของยาต้านไวรัส
ผลต่างเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ในระยะก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบที (Independent samples test) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ <0.05 (t = 6.25, p <0.05) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งสองกลุ่มมีความแตก
ต่างกัน โดยทีก่ ลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสูงกว่า
กลุ่มควบคุม คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส
ที่ได้รับโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และครอบครัว มีพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
(N = 50)
กลุ่มทดลอง   (n = 25)
กลุ่มควบคุม (n = 25)
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
รับประทานยาต้านไวรัส
28.32 3.82 29.92
.40
25.40 4.61 25.60 4.61
การออกก�ำลังกายและการพักผ่อน
10.88 2.93 12.80 1.58
9.48
2.72
9.64
2.56
การรับประทานอาหาร
17.08 1.70 18.00 1.11 15.60 2.84 15.76 2.63
การจัดการความเครียด
22.12 2.27 22.12 2.27 17.88 3.98 17.88 3.98
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
22.88 1.85 22.88 1.85 18.92 3.70 18.92 3.70
การป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส
18.88 3.49 21.16 2.24 18.28 3.95 18.36 3.96
กลวิธีการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านไวรัส 24.56 1.15 24.56 1.15 18.04 2.54 18.04 2.54
รวม
144.72 17.21 151.44 10.00 123.60 24.34 124.20 23.98
พฤติกรรม
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ก่อน และหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ( n = 50)
กลุ่มตัวอย่าง

n

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

X

SD

X

SD

D

SD

t

df

P -Value

6.25

40.13

<.05

กลุ่มทดลอง

25

136.68

11.06

151.44

6.06

14.76

8.85

กลุ่มควบคุม

25

122.48

14.73

124.20

14.27

1.72

5.50

การอภิปรายผล

ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การสนทนาบ� ำ บั ด ส� ำ หรั บ ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ และ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้
รับยาต้านไวรัส มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอธิบายได้วา่ กรอบแนวคิดความเชือ่ ความเจ็บป่วย
ของ Wright & Bell 16 จากแนวคิ ด ว่ า บุ ค คลจะปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสุขภาพและดูแลสุขภาพตามความเชือ่ ของตนเอง
และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในบริบทของความเจ็บป่วย
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ทีเ่ หมาะสมขึน้ และมีครอบครัวสนับสนุนในบริบทของความ
รักความห่วงใยของสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลกัน
โปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์และครอบครัว เป็นรูปแบบการสนทนาส่งเสริมการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์และครอบครัวให้เกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราว
เกีย่ วกับความเชือ่ ด้านสุขภาพ การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
และความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยตามบริบทจริง และ
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลมาวางแผนเพื่อการดูแลให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนแบบแผนความเชื่อที่ขัดขวางความส�ำเร็จในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมความเชือ่ ทีเ่ อือ้ ต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีเ่ หมาะสมร่วมกับครอบครัวซึง่ เป็นผูด้ แู ล
ที่ใกล้ชิด เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ให้สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภศรัย สว่างวงศ์12 พบว่าการ
ดูแลสุขภาพของหญิงบริการเมือ่ ยามเจ็บป่วยมีวิธปี ฏิบัตใิ น
การดูแลอาการเจ็บป่วยและการป้องกันโรคตามความเชือ่ ที่
มีอยูห่ ากมีความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องก็จะมีการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และการศึกษาของ Wacharasin15 ได้
ศึกษารูปแบบการสนทนาบ�ำบัดครอบครัวสามารถปรับ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

เปลี่ยนความเชื่อที่ขัดขวางความส�ำเร็จในการดูแลสุขภาพ
ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และสามารถส่งเสริมความเชือ่ ที่
เอื้อต่อการดูแลสุขภาพได้

ข้อเสนอแนะ

1) พยาบาลควรน�ำโปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดส�ำหรับ
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวไปใช้เป็นเครือ่ งมือการ
พยาบาลผู้ป่วยในคลินิกและดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์และครอบครัวได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมให้มพี ฤติกรรมสุขภาพได้เหมาะสม และก่อนการใช้
โปรแกรมการสนทนาบ�ำบัดพยาบาลควรได้เรียนรู้และฝึก
ทัก ษะจากผู้เ ชี่ย วชาญเพื่อการใช้โปรแกรมการสนทนา
บ�ำบัดจะได้ประสพผลส�ำเร็จยิ่งขึ้น
2) ควรมีการติดตามผลการวิจัยในระยะยาวอย่างต่อ
เนื่ อ งในกลุ ่ ม ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ แ ละครอบครั ว เพื่ อ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพฤติกรรมสุขภาพที่ผู้
ติดเชือ้ เอชไอวี/ เอดส์ทยี่ งั ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้เหมาะสมคือ
พฤติกรรมการจัดการความเครียด พฤติกรรมการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ และกลวิธีการจัดการกับอาการข้าง
เคียงไม่พึงประสงค์ของยาต้านไวรัส

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
อาจารย์ทปี่ รึกษา ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจเครือ่ งมือวิจยั ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำคลินกิ นภา โรงพยาบาลสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการท�ำวิจยั ตลอดจน
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวให้ความร่วมมือในการ
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