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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนานี้ เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การดูแลเด็กวัยเรียนทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ทบี่ า้ นโดยผูด้ แู ลและ
ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  จำ�นวน 10 ราย เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อค้นพบการ
ดูแล  ประกอบด้วย ดูแลกิจวัตรประจำ�วัน ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ดูแลตามอาการผิดปกติ พาไปตรวจ
ตามนัดและเมื่อมีอาการผิดปกติ ดูแลด้านจิตสังคม  และแสวงหาเครือข่ายการดูแลที่บ้าน ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลได้แก่ สุขภาพของเด็กและผู้ดูแล ศักยภาพการดูแลของเด็กและผู้ดูแล เศรษฐกิจของครอบครัว  สัมพันธภาพ
ในครอบครัวและการให้บริการสุขภาพที่บ้านของบุคลากรสุขภาพ  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นภาพการดูแลตามบริบท
นำ�สู่แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านและพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลให้เหมาะสม
กับความต้องการตามสภาพจริง
คำ�สำ�คัญ: การดูแลที่บ้าน  เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ดูแล

Abstract:

In this descriptive study, the author explored caring situation and conditioning factors involving in
caring for HIV/AIDS school-aged children at home by caregivers. The key informants were10 caregivers of HIV/
AIDS school-aged children. Data were collected using in-depth interview, focus group discussion, and participant
observation. Content analysis was used to analyze data. Results showed six themes: Daily routine hygienic care.
prevention of infection and HIV transmission, abnormal symptoms caring, psychosocial care, look for caring
network. Conditioning factors of care were: health status of the HIV/AIDS children and caregivers, the potential
for caring of the caregiver and children, their family financial situation, their relationship in family, the home care
service by health care personnel. This findings suggestion for development  models of home care giving focusing
on participation of home caregivers and involved health care personnel in order to best meet the needs of the all
people involving in the specific context of HIV/AIDS child home care.
keywords: home care, school-age children with HIV/AIDS, caregiver
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ เ ป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ
ที่ กำ � ลั ง แพร่ ร ะบาดไปทั่ ว โลก 1,2 และมี แ นวโน้ ม การ
แพร่ ร ะบาดมากขึ้ น ในเด็ ก วั ย เรี ย นและวั ย รุ่ น ถึ ง ร้ อ ย
ละ 403 จังหวัดขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็น
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 และอำ�เภอ
ชุมแพ  มีจำ�นวนผู้ป่วยเอดส์เป็นอันดับ 2 ของจังหวัด
มีเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี  จ�ำ นวน 34 คน รักษาทีโ่ รงพยาบาล
ชุมแพ 24 คน เด็กอายุ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3  อายุ
6-13 ปี คิดเป็นร้อยละ 79.2 และอายุ 14-15ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 เด็กอายุ 6-13 ปี ไม่เปิดเผยการติดเชื้อ
คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีระดับสติปญ
ั ญาและการรับรูช้ า้ กว่า
ปกติ คิดเป็นร้อยละ 5.2 เด็กทุกคนได้รบั การถ่ายทอดเชือ้
จากมารดา การติดเชื้อเอชไอวีเป็นประสบการณ์ชีวิตใน
ด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กมากกว่า
โรคเรื้อรังอื่น5 ทั้งด้านร่างกายที่ทำ�ให้เด็กเจ็บป่วยและ
เสียชีวิต6 มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า7 ด้านจิต
สังคมและจิตวิญญาณ มีความเครียดวิตกกังวล เด็กเป็น
กำ�พร้า ขาดผู้ดูแล8,9  สังคมรังเกียจ ขาดที่พึ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ ซึมเศร้าและกลัวการเสียชีวิต10,11 ครอบครัว
มีฐานะยากจน12 ด้านระบบบริการสุขภาพยังมีข้อจำ�กัด
ในเรื่องของการดูแลรักษา งบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์
มาตรฐานและคุณภาพการดูแล13
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต้องการดูแลอย่าง
ครอบคลุ ม ครบถ้ ว นและต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ กลั บ ไปสู่ บ้ า น 14
มีการดูแลเป็นองค์รวมมากขึ้น6 แต่ครอบครัวยังขาด
แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ ขาดความรู้และทักษะในการ
ดูแล15 ผู้วิจัยได้ศึกษานำ�ร่องในพื้นที่อำ�เภอชุมแพโดย
สัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตการดูแลเด็กวัยเรียนที่ติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้าน จำ�นวน 3 ราย ผู้ดูแลสะท้อน
ว่าการดูแลยังเป็นการปฏิบตั โิ ดยผูด้ แู ล ต้องบอก ควบคุม
กำ�กับและปฏิบัติให้   แต่ผู้ดูแลยังมีภาระหน้าที่อื่นไม่มี
เวลาดูแล และเมื่อเด็กเจ็บป่วยบ่อยๆ ส่วนใหญ่ต้องพา
ไปโรงพยาบาล ผูด้ แู ลยังขาดความรูแ้ ละทักษะในการดูแล
เด็ก อยากให้เด็กดูแลตัวเองได้และให้บุคลากรสุขภาพ
ไปเยี่ยมที่บ้าน ส่วนพยาบาลสะท้อนการดูแลที่บ้านที่ยัง
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ไม่เป็นองค์รวม พยาบาลยังขาดความรู้และทักษะการ
ดูแลเฉพาะทาง จากสถิติการให้บริการที่โรงพยาบาลปี
2551 พบเด็กขาดนัด 5 ครั้ง 1คน เด็ก 3 คน มารักษาที่
แผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินบ่อยๆโดยมาด้วยอาการ ไข้
ไอเรือ้ รัง มีนาํ้ มูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีผนื่ คันตามร่างกาย
มีเชื้อราในปาก ท้องร่วง เด็กอายุ 10 ปี 1 คน มาตรวจ
ด้วยอาการ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  9 ครั้ง เด็กมีวินัย
ในการรับประทานยาต้านไวรัสร้อยละ 95 จำ�นวน 1 คน มี
ภาวะดือ้ ยาต้านไวรัส จำ�นวน 1 คน และไม่ได้เรียนหนังสือ
เนื่องจากสังคมรังเกียจ จำ�นวน 2 คน
“ดูแลตามสภาพ ไม่มเี วลา ต้องไปทำ�งานหาเงิน
ให้เด็กกินยาเองโตแล้ว เขาก็บอกว่ากิน แต่ไม่รวู้ า่ กินตรง
เวลามั้ย หรือโกหกเด็กก็มัวแต่ห่วงเล่น มาโรงพยาบาล
หมอก็บอกให้กินยาตรงเวลาให้ดูแลดีๆ แต่หลงๆลืมๆ
จำ�ไม่ได้ อยากให้ไปเยีย่ มให้ความรูท้ บี่ า้ นบ้าง” (IDI_C6,
35ปี)
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นภาพปัญหา
การดูแลที่บ้านในบริบทของอำ�เภอชุมแพ และจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลในประเทศไทย
ส่วนใหญ่พบในผู้ใหญ่16 มีเพียง 2 เรื่อง ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยผู้ดูแล
แต่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งพบว่าผู้ดูแลมีบทบาท
ในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความเหมาะสมน้อย
ในด้านการดูแลเมื่อเด็กเป็นหวัด ปอดบวม ท้องเสียและ
มีแผลในปาก17 มีปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่สัมพันธภาพใน
ครอบครัว18 ความรู้ความสามารถในการดูแล19 รายได้
ความเชื่อด้านสุขภาพ อายุของเด็ก ความถี่และอาการ
ของการติดเชื้อเอชไอวี พัฒนาการของเด็ก17 วัฒนธรรม
ชุมชนที่ผูกพันช่วยเหลือกัน ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม การคมนาคม20 ซึ่งผลการศึกษาที่พบไม่ได้แสดง
รายละเอียดของการดูแลว่ามีภาพการปฏิบัติดูแลเป็น
อย่างไรบ้างและเป็นการศึกษาทีต่ า่ งบริบท ส่วนการศึกษา
เชิงคุณภาพพบ 1 เรื่อง แต่เป็นการศึกษาการดูแลเด็ก
ที่ติดเชื้อเอชไอวี 0-5 ปี21 ยังไม่พบการศึกษาในเด็กวัย
เรียนจึงทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์การดูแล
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแลใน
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เชิงคุณภาพเพือ่ ค้นหาข้อความรูท้ คี่ รอบคลุมลึกซึง้ เข้าใจ
สภาพปรากฏการณ์ ความคิด การกระทำ� และนำ�ไปสู่การ
พัฒนาการดูแลที่บ้านโดยผู้ดูแลให้ตรงกับสภาพของ
ปัญหาและความต้องการตามบริบทอย่างแท้จริง  

คำ�ถามการวิจัย

1. สถานการณ์การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแลเป็นอย่างไร
2. มีปจั จัยอะไรบ้างทีเ่ ป็นเงือ่ นไขต่อการดูแล
เด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษา

1. สถานการณ์การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล
2. ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก
วัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอช
ไอวี/เอดส์ทบี่ า้ น  จำ�นวน 10 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ผ่านการพูดคุยและแนะนำ�จากพยาบาล กลุ่มอาสาสมัคร
ผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลและยินดีเข้าร่วมโครงการ
เครื่องมือการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เครื่องมือ
แรกที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้วิจัยซึ่งเคยได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและฝึกการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาก่อน เครื่องมือที่สอง คือแนว
คำ�ถามสำ�หรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์ครั้งแรก จะใช้คำ�ถามกว้างๆ เพื่อความคุ้น
เคย และได้ภาพรวมกว้างของความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
เด็กนำ�ไปสู่แนวคำ�ถามเจาะลึกเป็นคำ�ถามปลายเปิด เช่น
“เป็นอย่างไรบ้างในการดูแลเด็กทีบ่ า้ น” “การดำ�เนินชีวติ
ประจำ�วันที่บ้านเป็นอย่างไรบ้าง” “การเจ็บป่วยของเด็ก
เป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงวันนี้” “ภายหลังการ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ของเด็ก มีการเปลีย่ นแปลงและผล
กระทบต่อเด็ก คุณ   และครอบครัวอย่างไร เพราะเหตุใด
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“คุณและครอบครัวได้จดั การอย่างไรบ้างกับการเปลีย่ นแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น” “มีปัญหาอุปสรรคอะไร
บ้างเพราะเหตุใด  ปัญหาใดที่คุณไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้ คุณทำ�อย่างไร และมีปัญหาใดที่เด็กเป็นผู้ขอความ
ช่วยเหลือ ท่านคิดว่าภาพปัญหาของการดูแลเด็กที่บ้าน
เป็นอย่างไร อะไรที่เป็นอุปสรรค และเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลเด็กที่บ้าน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีเชิงคุณภาพ โดยใช้หลากหลายวิธีการเพื่อให้ได้ความ
ครอบคลุมและลุ่มลึกของข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกในผู้ดูแล จำ�นวน 10 คน หากข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียง
พอได้ทำ�การสัมภาษณ์ซํ้าอีกครั้ง การสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง
เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำ�นวน 10 คน และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์อย่างรอบ
ด้าน ช่วยในการอธิบายความเชื่อมโยงของบริบท ความ
คิดและการกระทำ�ของกลุ่มคนที่ศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา มี
2 ระยะคือการวิเคราะห์เบื้องต้นในระยะการเก็บข้อมูล
ในสนามและการวิเคราะห์เข้มข้นช่วงการเขียนรายงาน
หลังจากออกจากสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบ และการวิเคราะห์เรื่องราว เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำ�ดับเหตุการณ์ของเวลา ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ไป
พร้อมๆกับการเก็บข้อมูล การถอดเทปบันทึกเสียงที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มแบบคำ �
ต่อคำ�  บันทึกภาคสนามที่ได้จากการสังเกต โดยให้รหัส
ข้อมูล (coding) และนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) ความเข้มงวด (rigor) และความ
น่าเชื่อถือได้ (credibility) ของการวิจัยใช้กระบวนการ
ตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ส่วนด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การสังเกต
สอบถาม สนทนากลุ่ม ด้านผู้วิจัยโดยนำ�ข้อมูลที่ตีความ
ได้มาปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญการวิจยั
เชิงคุณภาพ การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลการศึกษา

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล
ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 6 คน อายุ
58-66 ปี ซึ่งมีโรคประจำ�ตัวเป็นโรคเบาหวาน โรคหอบ
หืดและโรคเก๊าท์ เป็นมารดา 3 คนอายุ 32-40 ปี เป็น
ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เป็ น น้ า 1 คน อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เกษตรกรและเป็ น ครอบครั ว ขยาย ผู้ ดู แ ล 8 คนมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาก่อน เด็กที่
ดูแลมี 10 คน กำ�ลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
4 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ 4 คน ไม่ได้เรียน 2
คน เคยเจ็บป่วยด้วยวัณโรค 1 คน ปอดบวม 5 คน เป็น
ผืน่ PPE (pruritic papulo erythematous) 5 คน หลอดลม
อักเสบ 1 คน เชื้อราในปาก 1 คน ท้องร่วง 2 คน และเป็น
โรคธาลัสซีเมีย 1 คน ระดับเม็ดเลือดขาว CD 4 ภาพรวม
อยู่ที่ 19-36 % (500-1,235 cell/ microlitre) เป็น
บุตรคนเดียว 4 คน มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันแต่ไม่ติด
เชื้อเอชไอวี 4 คน มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันและติดเชื้อ
เอชไอวี 1คน มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันติดเชื้อเอชไอวี
เสียชีวิต 1 คน
2) การดูแลเด็กวัยเรียนทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ทบี่ ้าน
โดยผู้ดูแล ประกอบด้วย
ดูแลกิจวัตรประจำ�วัน
การดูแลกิจวัตรประจำ�วันทีพ่ บได้แก่ ดูแลความ
สะอาดทัว่ ไป จัดให้รบั ประทานตามสภาพครอบครัว ดูแล
เรียนและเล่นอย่างมีความสุข ดูแลการรับประทานยาต้าน
ตามเวลา ให้ชว่ ยทำ�งานในครอบครัว ดูแลให้นอนหลับพัก
ผ่อนอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย ในเด็ก
10-11 ปี ผู้ดูแลยังต้องคอยช่วยเหลือ กำ�กับ ตักเตือน
และร่วมดูแลความสะอาดทั่วไปให้ ส่วนเด็ก 11-14 ปี
สามารถดูแลและร่วมปฏิบตั กิ บั ผูด้ แู ลได้  ผูด้ แู ลจัดให้รบั
ประทานตามสภาพครอบครัว อาหารแบบพื้นบ้านอีสาน
หลีกเลีย่ งอาหารทีไ่ ม่ประโยชน์  ดูแลให้ไปเรียนทีโ่ รงเรียน
ไม่เน้นการเรียนเก่งแต่ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
อนุญาตให้ไปเล่นหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ดูแลการรับประทานยาต้านตรงตามเวลา  เตรียมหักเม็ด
ยาให้ ปลุก บอก เตือน ให้รบั ประทานยาให้ตรงเวลา  ดูแล
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ให้ช่วยทำ�งานในครอบครัวได้แก่ หุงข้าว ทำ�กับข้าว ล้าง
จาน กวาดบ้าน ถูบา้ น  เด็กผูช้ ายให้ชว่ ยทำ�นา ทำ�สวน ทำ�ไร่
เลี้ยงวัวควาย รับจ้างเล็กๆ น้อยๆ เช่น เก็บถั่ว รับจ้าง
นวด และถอนผมหงอก  ดูแลให้นอนหลับพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ ถ้าไม่สบายให้หยุดเรียน และพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ดู โ ทรทั ศ น์ ร่ ว มกั น และพู ด คุ ย กั น ก่ อ นนอน ส่ ง เสริ ม
การออกกำ�ลังกายโดยให้ไปวิ่งและเล่นกีฬากับเพื่อนที่
โรงเรียน เล่นในหมู่บ้านหลังเลิกโรงเรียน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ แม้ว่าเพื่อนๆจะรับรู้ว่าเด็กติดเชื้อเอชไอวีหรือ
ไม่ติดเชื้อก็ตามเพื่อนก็ยังยอมเล่นด้วยกันโดยไม่มีการ
รังเกียจ  
“บ่ค่อยสะอาด บอกยาก ตกคํ่ามาต้องอาบนํ้า
ยังรักษาความสะอาดไม่ได้ ยายต้องคอยเตือน คอยกำ�กับ
บอกให้ตดั เล็บ ถูสบู่ เขาทำ�ตาม ผม เสือ้ ผ้า ยายสระผมให้
เสือ้ ผ้าพีส่ าวซักให้เพราะว่ามือแกลอก แพ้งา่ ย” (IDI_C9,
60ปี)
“ให้ไปเรียนอยู่ห่างจากบ้าน 10กม. หมอนี่มัก
ไปโรงเรียน เขามีความสุข มักเฮ็ดกิจกรรมอยูโ่ รงเรียน ย่า
เหมารถมารับ เดือนละ 260 บาท” (IDI_C2, 64ปี)
“หมอกะบอก บอกหลานให้กนิ ยา อย่าลืมกินยา
เด็กบอกเวลากินยาถูกสอนให้กินยา แม่ตายเพราะโรคนี้
ให้กินยาดีๆ ถึงเวลา บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็น บาง
ครั้งก็โกหกว่ากินแล้ว ถามไม่ยอมบอก พอนับยาถึงรู้ว่า
เหลือ บ่ได้กิน บ่ตั้งใจกินยา” (IDI_C8, 58ปี)
ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
ผูด้ แู ลสอนและบอกการป้องกันการติดเชือ้ โดย
ไม่ให้เด็กเอาสัตว์มานอนด้วย  ไม่ให้ใช้ของร่วมกันกับคน
อืน่ บอกการดูแลความสะอาดเมือ่ เป็นประจำ�เดือนโดยให้
เก็บผ้าอนามัยให้มิดชิด  สอนให้ระวังเรื่องการคบเพื่อน
ผู้ชายไม่ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชาย
“สอนเรือ่ งแฟนการคบผูช้ าย สอนให้รจู้ กั ความ
รักว่าโตขึ้นมาเป็นสาวรักบ่าวได้ แต่ว่าฮักแบบบ่ให้นอน
นำ�กัน เอาบ่ได้ เป็นหญิงต้องห้ามถ้าสิเอาต้องถามผู้ชาย
คนนั้นก่อนว่าเขาติดเชื้อคือโตบ่ เขาสิเอาบ่ ถ้าโตติดเชื้อ
เขาสมัครใจบ่ เขารังเกียจบ่”(IDI_C9, 60ปี)
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ดูแลตามอาการผิดปกติ
ผู้ดูแล ดูแลตามอาการผิดปกติโดยประเมิน
อาการและจัดการอาการทีผ่ ดิ ปกติ ประเมินอาการ สังเกต
อาการโดยเฝ้าดูอาการที่เปลี่ยนแปลง ใช้ประสบการณ์
ที่เคยเห็น จัดการอาการที่ผิดปกติ ได้แก่ จัดการอาการ
ไข้โดยเช็ดตัวด้วยนํ้าอุ่น ให้ดื่มนํ้ามากๆ ให้รับประทาน
ยาพาราเซตามอล ดูแลให้ร่างกายอบอุ่นและพาไปโรง
พยาบาล จั ด การอาการไอเจ็ บ คอโดยให้ รั บ ประทาน
อาหารอ่อนและรับประทานยาแก้อักเสบ รับประทาน
มะเขือขม  จัดการอาการเมือ่ มีนาํ้ มูกโดยตบหลังไล่นาํ้ มูก  
ให้รับประทานยาลดนํ้ามูก จัดการอาการท้องเสีย โดยให้
ดื่มนํ้าเกลือแร่ ดื่มนํ้าอุ่น รับประทานข้าวต้ม รับประทาน
ยาแก้ท้องเสียให้พักผ่อน ถ้าไม่ดีขึ้นพาไปโรงพยาบาล
จัดการอาการผืน่ คัน ตุม่ เปือ่ ยโดยอาบนํา้ ทำ�ความสะอาด
ให้รับประทานยาแก้ผื่นคัน  ทาคาลาไมน์โลชั่นทาแก้คัน
และพาเด็กไปโรงพยาบาล
“เวลามีไข้ย่านหลายฟ้าวไปหาหมอโลดว่าแต่
คิงฮ้อนไปโลดเช็ดตัวให้กันเหมิดคืนให้กินนํ้าหลายๆให้
กินยาพาราลดไข้1เม็ดการดูแลบ่มหี ยังพิเศษให้กนิ แต่ยา
รพ.”(IDI_C3,63ปี)
พาไปตรวจรักษาและตรวจตามนัด
ผูด้ แู ลพาไปตรวจรักษาเมือ่ มีอาการรุนแรงและ
ไปตามแพทย์นัดที่โรงพยาบาลบางรายมีอาการเล็กน้อย
พาไปตรวจทีค่ ลินกิ เนือ่ งจากสะดวกรวดเร็ว ใกล้บา้ นและ
สบายใจ บางรายพาไปตรวจรักษาที่สถานีอนามัยเพราะ
ใกล้บา้ น เด็ก 1 คน ผูด้ แู ลฝึกให้ไปตรวจตามนัดเองเพราะ
โตแล้ว
“บอกให้ไปตรวจ แม่ไม่อายหรอก พามาตรวจ
ถ้าเขาบ่สบายพาไปอนามัยเพราะใกล้บ้าน ถ้าเป็นแรงพา
มารพ.บ่ปล่อยไว้ พามาตรวจตามนัดตลอดว่าแต่หมอนัด
อยากให้เขาหาย ให้เขาอยู่เป็นหมู่ยามเฒ่า” (IDI_C1,
62ปี)
ดูแลด้านจิตสังคม   
การดูแลด้านจิตสังคมโดยผูด้ แู ลพบ 3 ประเด็น
ได้แก่ ไม่บอกข้อมูลการติดเชือ้ กับเด็ก   ดูแลเอาใจใส่ใกล้
ชิด และดูแลตามความเชื่อทางศาสนาและโชคชะตา  
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“ตอนแรกบ่ ไ ด้ บ อกเขาบ่ ก ล้ า บอกย่ า นบ่
สบายใจย่านคิดหลายแต่รู้ว่าแม่เป็นกะคิดหลายบอกแต่
ว่าบ่สบายเป็นภูมิแพ้รักษาได้เกือบ 1 ปี ค่อยบอกว่าติด
เชื้อตัวนี้”(IDI_C6,35ปี)
“นับถือพระ ช่วยด้านจิตใจพาลูกไปเฮ็ดบุญยาม
วันพระ ยามวันเกิด ยามเขามีงานเทศกาลบุญกะไปร่วมนำ�
เขา โรงเรียนก็ให้ร่วมกิจกรรม ได้ไปแสดงงานปีใหม่ วัน
เด็ก แต่งตัวไปเต้น ไปแสดงเขาดีใจหลาย มีความสุข แม่
กะพาไปแต่งตัว พาไปร่วมกิจกรรม”(IDI_C4, 32ปี)
แสวงหาเครือข่ายการดูแลทีบ่ า้ น ทีพ่ บ มีดงั นี้
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การ
ช่วยเหลือได้แก่ เบีย้ ยังชีพของเด็กคนละ 500 บาท/เดือน
ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพให้ผู้ดูแล
เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนชุมแพ  ผู้ดูแล
ได้รับคำ�แนะนำ�การดูแลและการช่วยเหลือเรื่องอาชีพ
มีเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อน ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน
และมีความรู้เรื่องของการเจ็บป่วยและการรักษามากขึ้น
มีอาสาสมัครผู้ติดเชื้อไปเยี่ยมบ้าน
เครือข่ายการดูแลโดยญาติพี่น้องและเพื่อน
บ้าน มีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านช่วยดูแล เช่น หายาและ
สมุนไพรมาให้ บอกข้อมูลและคำ�แนะนำ�ในการดูแล  ซื้อ
ขนมและนมมาไว้ให้ บริจาคเสื้อผ้า และให้กำ�ลังใจ
เครือข่ายการดูแลโดยพระสงฆ์  พระสงฆ์ได้ชว่ ย
เหลือและดูแลเด็ก 1 คน เนื่องจากเด็กถูกสังคมรังเกียจ
ไม่ให้เข้าโรงเรียนจึงพาไปบวชเณรเรียนที่วัด ช่วยดูแล
และสอนอาชีพช่างซ่อมให้
3) ปัจจัยเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดูแลเด็กวัยเรียนที่
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้าน
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บปัจจัยเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลได้แก่ สุขภาพของเด็กและผู้ดูแล ศักยภาพ
การดูแลของเด็กและผู้ดูแล เศรษฐกิจของครอบครัว  
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว การบริ ก ารเยี่ ย มบ้ า นของ
บุคลากรสุขภาพ รายละเอียดการดูแลและปัจจัยเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้อง
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การอภิปรายผล

1. จากผลการศึกษา ข้อค้นพบการดูแลเด็ก
วัยเรียนทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์โดยผูด้ แู ลทีบ่ า้ นประกอบ
ด้วย 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ดูแลกิจวัตรประจำ�วัน ป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ดูแลตามอาการผิดปกติ
พาไปตรวจตามนัดและเมื่อมีอาการผิดปกติ ดูแลด้าน
จิตสังคม และแสวงหาเครือข่ายดูแลที่บ้าน ซึ่งผลการ
ศึกษามีความคล้ายคลึงและสอดคล้องในบางประเด็น
กับการศึกษาของ Klunklin ,Suchaxaya & Chanprasit21
ที่ศึกษาการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวีโดย
ผู้ดูแล  ประเด็นที่แตกต่างได้แก่ การฝึกขับถ่าย ดูแลตาม
พัฒนาการ ดูแลเรือ่ งวัคซีนและการป้องกันอุบตั เิ หตุ  ทัง้ นี้
เนือ่ งจากวัยและพัฒนาการของเด็กทีด่ แู ลแตกต่างกัน ใน
เด็กวัยเรียนจะมีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา
มากขึ้น   ดังผลการศึกษาที่พบเด็กอายุ 10-11ปี ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ทั้งหมดแต่ยังสามารถดูแลตนเอง
ร่วมกันกับผูด้ แู ลได้ นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ค้นพบบางประเด็น
ในการดู แ ลที่ แ ตกต่างคือ การดูแลด้านจิตสังคมและ
แสวงหาเครือข่ายดูแลที่บ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กวัยเรียน
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาการรับรู้ที่สามารถเข้าใจเรื่อง
ของนามธรรมได้มากขึน้ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจ
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองซึง่ ผลกระทบจากการติดเชือ้ มี
ผลต่อด้านจิตใจในด้านลบ ผูด้ แู ลจึงมีบทบาทดูแลด้านจิต
สังคมของเด็กวัยเรียนทีช่ ดั เจน  สว่ นการแสวงหาเครือข่าย
การดูแลเป็นข้อค้นพบที่เป็นบริบทของสถานที่ศึกษาที่
ผู้ดูแลมีแหล่งสนับสนุนในพื้นที่ และสามารถขอรับการ
ช่วยเหลือได้ การได้รับการช่วยเหลือนี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของรัศมี สีดาเพ็ง20 ทีศ่ กึ ษาในบริบทของภาคเหนือ
เช่น ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชนใน
เรื่องเศรษฐกิจ เงินทุน เบี้ยยังชีพและการศึกษาของเด็ก
ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ดำ�เนินการช่วย
เหลือเด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีน�ำ ร่องซึง่ พืน้ ทีท่ ที่ �ำ การศึกษาได้
เคยไปศึกษาดูงานและนำ�แนวคิดมาปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งอย่าง
เป็นรูปธรรม การดูแลโดยผู้ดูแลที่พบนั้นเป็นไปตามวิถี
ชีวิต บริบทวัฒนธรรมและการบำ�บัดรักษา  ผู้ดูแลให้การ
ดูแลตามหน้าที่ ความรับผิดชอบทางสังคมวัฒนธรรม
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สายสัมพันธ์ของการเป็นแม่ลูกและเครือญาติที่ใกล้ชิดที่
ต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่วนการดูแลที่เป็นไปตาม
วัฒนธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของบำ�เพ็ญจิต แสง
ชาติ22 และ จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย23 และ Leininger24 ที่
กล่าวว่าการดูแล เป็นคุณลักษณะทีม่ อี ยูใ่ นตัวมนุษย์ เป็น
ไปตามการรับรู้ของผู้ดูแลในบริบทวัฒนธรรม เป็นการ
ดูแลที่ใกล้ชิดมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากความผูกพันกันทางสายเลือด  เป็นเรื่องของศีล
ธรรมจรรยา อารมณ์ความรูส้ กึ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและเป็นการบำ�บัดรักษา25 ดังผลการศึกษาของ
Wanlaya Thampanichawat16 พบว่าการดูแลด้วยความรัก
และความหวังเป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการดูแลเด็กที่ติด
เชื้อเอชไอวีโดยผู้ดูแล  ทั้งนี้ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ดูแล ก่อให้เกิดการกระทำ�การดูแล เช่น การสอน แนะนำ� 
สังเกต ตักเตือน กำ�ชับ ฝึกทักษะ ส่งเสริมให้ทำ�เองและ
หากเด็ ก ไม่ ส ามารถกระทำ � ได้ ผู้ ดู แ ลจะกระทำ � ให้ 25,26
ผู้ ดู แ ลดู แ ลตามการรั บ รู้ ต่ อ โรคและการดู แ ล ความ
สามารถและประสบการณ์   การได้รับคำ�แนะนำ�  ความ
เข้ า ใจ ความเชื่ อ    ถึ ง แม้ ว่ า โรคเอดส์ เ ป็ น โรคที่ สั ง คม
รังเกียจแต่จากการศึกษาไม่พบปัญหาการตีตรา การ
รังเกียจเด็กจากผู้ดูแล ทั้งนี้ เนื่องจากประสบการณ์ของ
ผู้ดูแลที่เคยดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์มาก่อน เคยได้รับความรู้
และรับรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์และพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษามีการดำ�เนินการ
ดูแลเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์อย่างเป็นรูปธรรมมา
เป็นระยะเวลานาน การศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงมิติการดูแลที่เป็นองค์รวม ในการศึกษานี้ยัง
ไม่พบการดูแลในมิติด้านจิตวิญญาณที่เด่นชัดมากนัก
ส่วนใหญ่จะพบด้านจิตอารมณ์และสังคม ทั้งนี้อธิบายได้
ว่าอาจเป็นจากผลกระทบที่เกิดกับเด็กและครอบครัวที่
พบส่วนมากเป็นผลกระทบด้านจิตสังคมทำ�ให้เห็นภาพ
การดูแลทีช่ ดั เจน หรือเกิดจากการศึกษาทีย่ งั ไม่ลกึ ซึง้ พอ
ทำ�ให้ไม่เห็นภาพของการดูแลด้านจิตวิญญาณที่ชัดเจน
2. ผู้วิจัยพบมีปัจจัยเงื่อนไขมาเกี่ยวข้องใน
การดูแลโดยผูด้ แู ล ซึง่ ได้แก่ สุขภาพของเด็กและผูด้ แู ล จะ
พบว่าผู้ดูแล จำ�นวน 6 คน เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำ�กัดใน
การช่วยเหลือตนเอง ร่างกายเสื่อมถอยตามวัย ประกอบ
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2554
Volume 34 No.2 (April-June) 2011

58

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล

กับมีโรคประจำ�ตัวเป็นเบาหวาน เก๊าท์ และหอบหืด 3 คน
ส่วนผู้ดูแลอีก 3 คน ที่เป็นมารดาเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ซึ่งกำ�ลังรักษาเช่นกัน ด้านสุขภาพของเด็กจะพบว่าเด็กมี
สุขภาพที่ไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง มีผลให้
ต้องมีการดูแลมากกว่าคนปกติ   ด้านศักยภาพการดูแล
ของเด็กและผู้ดูแลพบว่าเด็กและผู้ดูแลยังต้องการความ
รูใ้ นการดูแลตนเอง ในขณะเดียวกันผูด้ แู ลมีขอ้ จำ�กัดด้าน
ความจำ�หลงๆลืมๆ ส่วนเด็กวัยเรียนยังไม่สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ยังต้องร่วมดูแลกับผู้ดูแลในบาง
ส่วน ด้านเศรษฐกิจ พบว่าครอบครัวทั้ง 10 ครอบครัวมี
ฐานะยากจน การดูแลเป็นไปตามอัตภาพที่เป็นอยู่   ด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัวพบครอบครัวมีสัมพันธภาพ
กั น ดี ดู แ ลใส่ ใ จกั น ดี มีความรักและผูกพัน และด้าน
บริการเยี่ยมบ้านของบุคลากรสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุม
ปัจจัยเงื่อนไขที่พบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา  
ตัง้ วรพงศ์ชยั 23 ทัง้ นีด้ ว้ ยเป็นการศึกษาการดูแลเด็กในวัย
เรียนที่เป็นโรคเรื้อรังและมีความคล้ายคลึงกันในบริบท
บริบทภาคอีสาน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่พบยังสอดคล้อง
กับการศึกษาในบริบทภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เช่น
การศึกษาของ นภาวรรณ วิริยะศิริกุล18 รัศมี สีดาเพ็ง20
ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะบริบท สังคมวัฒนธรรมของคนไทยมี
ความคล้ายคลึงกันในเรือ่ งของวัฒนธรรม ความเชือ่ ฐานะ
เศรษฐกิจ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข1 ในการ
ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการบริหารการพยาบาล ใช้ผลการวิจยั
เป็นแนวคิดชี้นำ�การกำ�หนดนโยบายการดูแลเด็กที่ติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์และเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการ
พยาบาลและให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้าน
2. ด้านการศึกษาพยาบาล สถานศึกษาหรือ
ผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการ
ความรู้ในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ไปกับวิชา
หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน หรือมีการจัด
ประชุมวิชาการสำ�หรับพยาบาลในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์

3. ด้านการวิจยั ทางการพยาบาล ควรมีการทำ�
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ่ พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลโดยผู้ดูแล การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ที่บ้านและการดูแลโดยโดยบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการดูแลเด็กวัยเรียนโรคเรือ้ รังอืน่ ๆทีบ่ า้ น หรือ
ศึกษาในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในวัยอื่นๆ

เอกสารอ้างอิง

1. ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา, บำ�เพ็ญจิต แสงชาติ ทิพวัลย์
โพธิแท่น. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ทไี่ ด้รบั ยาต้านไวรัส
เอดส์ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2552;
32(3): 12-18.
2. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และคณะรูปแบบส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นการปฏิ บั ติ
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ  2552; 32(3): 69-79.
3.   UNAIDS. Report On the global AIDS epidemic.
Geneva:  Switzerland; 2007
4.   สำ�นักงานควบคุมและป้องกันโรคเขต 6 ขอนแก่น.
(2551). รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัด
ขอนแก่นประจำ�ปี 2551 (ออนไลน์) 2553 (อ้าง
เมื่อวันที่   23 มกราคม, 2552) จาก http://dpc6.
ddc.moph.go.th
5.   Howland et al. Effects of Life Negative Life Evens
on Immune Suppression in Children and Youth
Infected With Human Immunodeficiency Virus
Type 1. Pediatric 2000: 106 (3)   
6.  ชิษณุ พันธุเ์ จริญ และอุสา ทิสยากร.การวินจิ ฉัยการติด
เชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ในเด็ก. ในชิษณุ พันธุเ์ จริญ,
ทวี โชติพทิ ยสุนนท์และ อุษา ทิษยากร, บรรณาธิการ
โรคเอดส์ในเด็ก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2545

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2554
Volume 34 No.2 (April-June) 2011

การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล

7.   อรณี แสนมณี ชั ย และคณะ. การเจริ ญ เติ บ โต
พัฒนาการและปัญหาพฤติกรรมในเด็กก่อนวัยเรียน
ที่ เ กิ ด จากมารดาติดเชื้อเอ็ชไอวีในประเทศไทย.
เชี ย งใหม่ . คณะแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่; 2548
8.   ดุษฎี เจริญสุข และคณะ.การพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กกำ�พร้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
เอดส์: กรณีศึกษาภาคตะวันออก. นนทบุรี. เจ.เอส.
การพิมพ์ ; 2546
9.   ธีระ รามสูตร. เอกสารสรุปปัญหาและสถานการณ์
เด็กกำ�พร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ . มูลนิธิราช
ประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์, เอกสารอัด
สำ�เนา; 2547
10. พรนิภา หาญละคร สมใจ รัตนมณี ประกอบ ขันทอง.
คุณภาพชีวติ ผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ว่ ยเอดส์. วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ  2554; 34(1): 19-27
11. สุ พ รรณี สุ่ ม เล็ ก ผ่ อ งสาย จู ง ใจไพศาล จิ น ตนา
ตัง้ วรพงศ์ชยั วรรณภา ศรีธญ
ั รัตน์. คุณภาพชีวติ ของ
มารดาที่ติดเชื้อเอดส์: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548; 28(1) : 21-31.
12. Floyd et al. The social and economic impact of
parental HIV on children in northern Malawi:
Retrospective population-base cohort study. AIDS
Care 2007; 19 (6): 781- 90
13. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการ
ประเมินตามมาตรฐาน การจัดบริการดูแลด้านเอดส์
สำ�หรับสถานบริการสุขภาพ, เอกสารอัดสำ�เนา;
2550
14. เจียมจิต แสงสุวรรณ และคณะ. การพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อกลับสู่บ้าน. วารสารวิจัย มข. 2551; 13 (7):
797-806
15. รัชนี พจนา จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย มณฑิรา เขียว
ยิ่ง วรรณชนก จันทชุม. ผลของการพยาบาลระบบ
สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ ต่ อ ความสามารถของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2545; 25(2-3): 20-6.

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

59

16. Wanlaya Thampanichawat. Maintaining Love and
Hope: Caregiving for Thai Children With HIV
Infection. J. Assoc Nurs AIDS CARE 2008; 19
(3): 200-10
17. สุธศิ า ล่ามช้าง และโปร่งนภา อัครชิโนเรศ. การศึกษา
บทบาทของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอช
ไอวี. เชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่; 2541
18. นภาวรรณ วิ ริ ย ะศิ ริ กุ ล และคณะ.   อิ ท ธิ พ ลของ
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และภาระการดู แ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการดู แ ลของผู้ ดู แ ลเด็ ก วั ย เรี ย นที่ ติ ด
เชื้ อ เอชไอวี . วิ ท ยานิ พ นธ์ พ ยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2548
19. Nicholson et al. HIV treatment-related knowledge
and self-efficacy among caregivers of HIVinfected children. Patient Educ  Couns 2005; 61,
(3): 405-10
20. รัศมี สีดาเพ็ง. การให้ความช่วยเหลือเด็กทีไ่ ด้รบั ผลก
ระทบจากโรคเอดส์ในชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2545
21. Klunklin P ,Suchaxaya P & Chanprasit C. (2004) .
Child-rearing practices among primary caregivers
of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang
Mai, Thailand. (ออนไลน์) 2554 (อ้างเมื่อ 21
กรกฎาคม, 2554). จาก http://gateway.nlm.nih.
gov/MeetingAbstracts/ma
22. บำ�เพ็ญจิต แสงชาติ. วัฒนธรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์: การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิจัย
ทางการพยาบาล  2542; 3 (3) :  227- 48
23. จินตนา ตัง้ วรพงศ์ชยั . วัฒนธรรมการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะ สุดท้ายที่โรงพยาบาล.
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  2551; 31 (4):
1-16
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2554
Volume 34 No.2 (April-June) 2011

60

การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

24. Leininger MM. Cultural care diversity and
universality: A theory of nursing; 1991
25. Morse  JM. et al. Concepts of caring and caring as
a concept. Adv Nurs Science 1990; 13 (1) :1-14
26. Watson J. Human science and human care: A
theory of nursing. NewYork: national league for
nursing; 1988

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2554
Volume 34 No.2 (April-June) 2011

