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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง; นี ;มีวตั ถุประสงค์ เพื@อค้ นหาแนวคิดที@ร้ ูจําและข้ อบ่งชี ;ขององค์ประกอบใหม่เกี@ยวกับ
ความเข้ าใจด้ านสุขภาพ ของผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี/โรคเอดส์ และสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล รวมทังประเมิ
;
น
ความเหมือนและความแตกต่างในความเข้ าใจด้ านสุขภาพ และองค์ประกอบใหม่กบั ข้ อมูลส่วนบุคคล โดย
การจัดการสนทนากลุม่ จํานวน O กลุม่ สําหรับผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวีมี P กลุม่ มีผลการวิจยั บ่งชี ;ถึงสาระ
(Theme) 7 ข้ อ คือ T) การตรวจพบผู้ติดเชื ;อเอชไอวี/โรคเอดส์ U) การยอมรับของบุคคลใกล้ ชิด P) อาการนํา
และอาการทรุด O) ผลการตรวจซีดีโฟ X) การรักษา Y) การกินยาต้ านไวรัส และZ) การดูแลตนเอง ส่วน
สาระจากการสนทนากลุม่ สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล มี 8 ข้ อ คือ 1) ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ติดเชื ;อเอชไอ
วี U) ยาคือชีวิต P) การสร้ างสัมพันธภาพ O) วางแผนให้ ความรู้ก่อนจะเริ@ มยา X) สภาพแวดล้ อมผู้ป่วย
นอกด Y) ให้ ความรู้ และคําปรึกษา Z) ความหวังของผู้ป่วย และ ]) จิตอาสา
โดยสรุ ปผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี มีข้อมูล มีความรู้ มีความเข้ าใจด้ านการกินยาต้ านไวรัสเอชไอวี และนําสู่
การดูแลรักษาสุขภาพให้ สมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้านจิตใจรู้ สกึ ว่าจะถูกตีตรา
คําสําคัญ: ความเข้ าใจด้ านสุขภาพ ผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล จังหวัดปทุมธานี
........................................................................................................................................................
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Abstract
This qualitative research aimed to explore known concepts and identify new dimensions
of health literacy of people living with HIV/Aids (PLHIV), and professional care team members.
Including explored the universal and uniqueness of the known concepts and the new
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dimensions. The four focus groups were done; three groups for PLHIV, and one for professional
care team members. The findings from the groups of PLHIV were 7 themes; findings of
HIV/AIDS, accepted of significant persons, leading and severe symptoms, results of CD4,
treatments, taking medication for the virus suppression, and self care. The findings from the
professional care team members were 8 themes; the known concepts of PLHIV, drug is life,
relationship, planning for health education prior to taking medications, environment of outpatient unit, provide health education and counseling, patient’s hope, and volunteer. In
conclusion, the PLHIV had information, known concepts in taking effective medications for
better health, but the stigma still existed.
Key words: Health Literacy, People Living with HIV, and Professional Care
Team Members, Pathum Thani Province, Thailand
ความสํ าคัญของปั ญหา
โครงการโรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) คาดประมาณมีผตู ้ ิดเชื$ อเอชไอวีทว)ั โลก +,.+
ล้านคนในปี พ.ศ. 2,,, เป็ นผูต้ ิดรายใหม่ 2.+ ล้านคน และเสี ยชีวติ ประมาณ 5.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ +7
จากปี พ.ศ. 2,9: เนื)องจากมีการเพิ)มการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี และได้คาดประมาณใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2,,6 มีผตู ้ ิดเชื$ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์สะสม ประมาณ 5,566,543 คน ยังมีชีวติ อยู่
447,640 คน เป็ นผูต้ ิดเชื$อรายใหม่ 8,959 คน โดย ประมาณร้อยละ 62 เป็ นการรับและถ่ายทอดเชื$ อฯ ในกลุ่ม
ชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย กลุ่มพนักงานบริ การหญิง และกลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติดชนิดฉี ด ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ส่วนมาก
มีอายุระหว่าง +7 – +9 ปี อาชี พรับจ้างทัว) ไป ส่ วนมากติดเชื$อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
ร้อยละ :9.26 รองลงโดยใช้สารเสพติดชนิดฉี ด และติดเชื$ อจากมารดา ร้อยละ 9.+6 และ +.,+ ตามลําดับ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้นาํ ยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2,,,–2,,P สู่ การปฏิบตั ิเพื)อบรรลุวสิ ัยทัศน์และเป้ าหมายที)มุ่งสู่ ความเป็ นศูนย์ คือ
• ไม่มีผตู ้ ิดเชื$ อรายใหม่ : ภายในปี 2,,P ผูต้ ิดเชื$อรายใหม่ลดลง 2 ใน + และอัตราการติดเชื$อทารกแรก
คลอดน้อยกว่า ร้อยละ 2
• ไม่มีการตายเนื) องจากเอดส์ : ภายในปี 2,,P ผูต้ ิดเชื$ อเข้าถึงการดูแลรักษาที)มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
เสี ยชีวติ ลดลงมากกว่าร้อยละ ,7 และเสี ยชีวติ เนื)องจากวัณโรคลดลงมากกว่า ร้อยละ ,7
• ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ : ภายในปี 2,,P กฎหมายและนโยบายที)เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
บริ การป้ องกัน ดูแลรักษาพยาบาลได้รับการแก้ไข ผูต้ ิดเชื$ อและกลุ่มประชากรเป้ าหมายหลัก ถูกเลือกปฏิบตั ิ
หรื อการละเมิดสิ ทธิ ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ,7
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ยุทธศาสตร์ ทั$ง , ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ ที) 5 เร่ งรัดขยายการป้ องกันให้ครอบคลุมประชากรที)มีพฤติกรรมเสี) ยงและมีจาํ นวนการ
ติดเชื$ อรายใหม่มากที)สุด
• ยุทธศาสตร์ ที) 2 เร่ งรัดขยายการปกป้ องทางสังคม และปรับเปลี)ยนสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายที)มี
ความสําคัญต่อการป้ องกันและการรักษา
• ยุทธศาสตร์ ที) + เพิ)มความร่ วมรับผิดชอบและร่ วมเป็ นเจ้าของร่ วมในระดับท้องถิ)น ขยายการ
ดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์ของประเทศ
• ยุทธศาสตร์ ที) 9 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นใหม่เพื)อเพิ)มประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาเอดส์ในทุกระดับ
• ยุทธศาสตร์ ที) , ยกระดับคุณภาพของมาตรการและแผนงานที)มีอยูเ่ ดิมให้เข้มข้นและบูรณาการ
(www.aidsstithai.org/contents/download/579)
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ขได้รับรายงานผูป้ ่ วยเอดส์ จากสถาน
บริ การสาธารณสุ ขภาครัฐและเอกชนตั$งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงวันที) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 รวมทั$งสิ$ น 370,474
ราย และมีผเู ้ สี ยชีวติ 97,952 ราย พบมาก อายุ 20-44 ปี อายุ 30-34 ปี สู งสุ ด (ร้อยละ 24.96) รองลงมาอายุ 2529 ปี , 35-39 ปี และ 40-44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.76, 18.06 และ 10.56 ตามลําดับ อายุต)าํ สุ ด คือ 10-14 ปี (ร้อย
ละ 0.43) อาชีพรับจ้างมากที)สุด รองลงมาคือ เกษตรกรรม ว่างงาน ค้าขาย และแม่บา้ น (ร้อยละ 45.22, 19.73,
6.04, 4.54 และ 4.27 ตามลําดับ) เมื)อสิ$ นเดือนกันยายน 2554 มีผปู ้ ่ วยที)กินยาต้านไวรัสเอชไอวีภายใต้ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ จํานวนสะสม 247,253 ราย โดยมีผปู ้ ่ วยที)รับยาใหม่จาํ นวนเพิ)มขึ$นจาก ปี 2553
จํานวน 24,257 ราย (http://www.boe.moph.go.th/files/report/27557975_6o7:+5,,.pdf)
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปทุมธานี ได้สรุ ปข้อมูล ตั$งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ถึง 28 กุมภาพันธ์
2557 ตารางที) 5 จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับจังหวัดปทุมธานี
สถานที)

จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ (ราย)

จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์
ที)เสี ยชีวติ (ราย)

จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์
ที)ยงั มีชีวติ (ราย)

ประเทศไทย

376,690

98,721

277,969

ปทุมธานี

6,703

1,807

4,891

แหล่งที)มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที) 15 ธันวาคม 2556
จากตารางที) 1 มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเอดส์ 6,703 ราย เป็ นเพศชาย 4,498 ราย (ร้อยละ 67.10) และเพศหญิง 2,205
ราย (ร้อยละ 32.90) อัตราส่ วนเพศชายต่อหญิงเท่ากับ 2.03 : 1
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(http://www.cdpathumthani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55o:---2,,o)
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงถึง ความจําเป็ นในการค้ นหาแนวคิดเกี@ยวกับความเข้ าใจด้ านสุขภาพของผู้
ติดเชื ;อเอชไอวี เพื@อหาทางให้ สามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
T. ค้ นหาแนวคิดและข้ อบ่งชี ;ขององค์ประกอบใหม่เกี@ยวกับความเข้ าใจด้ านสุขภาพ ของผู้ตดิ เชื ;อ
เอชไอวี/โรคเอดส์ และสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล
2. ประเมินความเหมื อนและความต่างในความเข้ าใจด้ านสุขภาพ และองค์ประกอบใหม่กับ
ข้ อมูลส่วนบุคคล
วิธีดาํ เนินการวิจัย
วิธีการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพครัง; นี ;เป็ นการสนทนากลุม่ รวม O กลุม่ มีการบันทึกเสียงการ
สนทนากลุม่ ด้ วยเครื@ องบันทึกเสียง มีผ้ จู ดบันทึกในภาคสนามประจํากลุม่ การสนทนาและสภาพแวดล้ อม
(Field Note Taker) เพื@อตรวจสอบความเที@ยงของการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับรายงานการบันทึกเทปเสียง
ทังนี
; ;การเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ใช้ วิธีการสังเกต เฝ้าดู ศึกษาเหตุการณ์โดยละเอียดร่ วมด้ วย เพื@อวิเคราะห์
ความหมายและอธิบายเชื@อมโยงความสัมพันธ์กบั สิ@งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ที@ศกึ ษา
กลุ่มตัวอย่ าง กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย U ประเภท คือ T) เป็ นผู้ติดเชื ;อเอชไอวี P กลุม่ ๆ ละ Tx
คน รวม Px คน กลุม่ ที@ T เป็ นชาย X คนและหญิง X คน กลุม่ ที@ U เป็ นหญิง จํานวน Tx คน และกลุม่ ที@ P
เป็ นชาย Tx คน กลุม่ ตัวอย่างประเภทที@ U เป็ น กลุม่ ที@ O เป็ นสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล จํานวน O คน เป็ น
เพศหญิงทุกคน ได้ แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และโภชนากร กลุม่ ตัวอย่างทังสองประเภท
;
รวม PO คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยความสมัครใจของผู้ที@ได้ รับการแนะนําการตอบรับแล้ ว บอกต่อ ๆ กัน (Snowball)
เครืR องมือทีRใช้ ในการวิจัย เครื@ องมือที@ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบนําการสนทนากลุม่ ประเภทกึ@ง
โครงสร้ าง มีการกําหนดแนวคําถาม ครอบคลุมหัวข้ อที@ต้องการศึกษาเพื@อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน มี
U ชุด ชุดที@ T สําหรับผู้ติดเชื ;อเอชไอวี เป็ น U ตอน ตอนที@ T ข้ อมูลส่วนบุคคล Ty ข้ อ และ ตอนที@ U แบบนํา
การสนทนากลุม่ UU ข้ อ ชุดที@ U สําหรับสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล เป็ น U ตอน ตอนที@ T ข้ อมูลส่วนบุคคล
y ข้ อ และ ตอนที@ U แบบนําการสนทนากลุม่ TZ ข้ อ เครื@ องมือ ทัง; U ชุด ได้ ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื ;อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน P ท่าน พื@อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ;อหา และได้ ทดลองนําไปใช้ กบั กลุม่
ตัวอย่างที@คล้ ายกลุม่ ตัวอย่างจริ ง จํานวน T กลุม่ จนแน่ใจว่าได้ เครื@ องมือเพื@อค้ นหาความรู้ในสภาพจริ งได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากผ่านการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของหน่วยงานที@ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื@อวันที@ Z ธันวาคม UXXX จึงได้ ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Burns & Grove, 2003 อ้ างถึงใน รัตน์ศิริ ทา
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โต, 2557) ซึ@งเป็ นการรวมกลุ่มของบุคคล Y-Tx คน ที@มีลกั ษณะภูมิหลังทางสังคม ความรู้ การดําเนินชีวิต
และประสบการณ์ ที@เหมือน ๆ กัน เพื@ออภิปราย แสดงความคิดเห็น ในประเด็นแคบ ๆ ที@กําหนดขึ ;น โดยมี
ขันตอนการสนทนากลุ
;
่ม คือ T) ขันเตรี
; ยมความพร้ อม U) ขันดํ
; าเนินการสนทนากลุ่ม และ P) ขันสิ
; ;นสุดการ
สนทนากลุ่ม ข้ อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ถูกบันทึกไว้ ในเทปเสียง และโดยการจดบันทึกในขณะสนทนา
กลุ่ม ได้ มีการอัดเทปเสียง และถอดเทปทันทีหลังการสนทนากลุ่ม ข้ อมูลที@บนั ทึกในเทปเสียงจะถูกถอด
ความออกมาเป็ นคํ า ต่อคํ า วลี ประโยค และข้ อ ความ เพื@ อ การวิ เ คราะห์ เ นื อ; หาร่ ว มกับ การจดบัน ทึ ก
ภาคสนามต่อไป (Liamputtong, 2011)
การวิเคราะห์ ข้อมูล นําข้ อมูลการถอดเทปไปยืนยันจากเทปเสียง ปรับแก้ ไขการพิมพ์ให้ ถกู ต้ อง
ก่อนนําไปวิเคราะห์เชิงเนื ;อหา
ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคล ประเภทที@ T ผู้ติดเชื ;อเอชไอวี Px คน เป็ นชาย TX คน และหญิง TX คน ได้ รับยา
ต้ านไวรัสเอชไอวีทกุ คน คิดเป็ นร้ อยละ Txx เริ@ มรับประทานยาตังแต่
; ปี พ.ศ. UXOZ ส่วนมากสําเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้ เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน ใช้ สิทธิในการรักษาพยาบาล
ด้ วยการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าและประกันสังคม ทุกคนมีสถานภาพสมรส และมีบตุ รประมาณ U-P คน
และลูกยังมีชีวิตอยู่ ร้ อยละ YY.Zx ทราบระดับ ซีดีโฟ แต่ร้อยละ ZZ.]x ไม่ทราบผลการตรวจวัดระดับไวรัส
ในกระแสโลหิต (Viral load) มีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิตสูง วัณโรค และโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ร้ อยละ PU.Tx การติดเชื ;อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ ของเพศหญิง ร้ อยละ ]X.Zx แต่เพศชาย มีเพียงร้ อยละ
PY.Ox ข้ อมูลส่วนบุคคล ประเภทที@ U สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล เป็ นเพศหญิง จํานวน 4 คน ได้ แก่ แพทย์
เภสัชกร พยาบาล และ โภชนากร อายุระหว่าง Uy-OY ปี โดยเฉลี@ย P] ปี ทําหน้ าที@ในวิชาชีพเฉลี@ย Y.O ปี
ส่วนมากผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวีได้ รับยาต้ าน ได้ แก่ 3TC. EFV, A2T. และ NVP เคยให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี@ยวกับ
การติดเชื ;อ เอชไอวีในระดับ “อย่างมาก” ซึง@ ควรได้ รับความรู้ T) การปฏิบตั ิตน U) การรับประทานยาต้ าน
ไวรัส P) ความรู้ความเข้ าใจของผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี/เอดส์ที@สําคัญ คือ T) พื ;นฐานความรู้เดิม U) ความสามารถ
ในการทําความเข้ าใจ P) ภาวะโรค O) อาหาร X) ออกกําลังกาย Y) รับประทานยา Z) การดูแลด้ านจิตใจ ])
การยอมรับโรคอย่างเข้ าใจ y) การปฏิบตั ิตวั และTx) การเปิ ดเผยผลเลือดให้ แก่คนสําคัญ
ผลจากการวิเคราะห์ เชิงเนือหา
สาระจากการสนทนากลุม่ ผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี มีดงั นี ;
1) การตรวจพบผู้ติดเชื ;อเอชไอวี/โรคเอดส์ : หญิงวัย XO ปี บอกว่า “คิดว่าติดจากสามี เราไม่ร้ ูวา่
เป็ น เลิกกันแล้ ว P ปี พอปี ที@ O เค้ าโทรมาหาว่า เค้ าป่ วยหนัก ว่าเค้ าเป็ นโรคนี ; พอหนูรับโทรศัพท์จากเขา
หนูก็มาตรวจที@นี@ ตรวจครัง; แรกก็ตรวจไม่ร้ ู ก็ P เดือนมาตรวจอีก หนูมาตรวจ P ครัง; นะคะ จนแน่ใจ” (กU.
TXy-TZ]) หญิงอีกคนวัย PY ปี เล่าว่า “ตอนแรกหนูยงั ไม่ร้ ู ตวั เลยว่าเป็ น พอตังท้
; องลูกคนที@สอง ก็ไปตรวจ

6

จึงพบ ตรวจเจอก่อนสามี หลังออกลูก หนูก็ป่วยอีก แล้ วเค้ าก็สงสัยตัวเอง ไปตรวจก็เจอเชื ;อเหมือนกัน ก็
รักษา กินยา ก็อยูแ่ บบปกติกนั อย่างเงี ;ยนะคะ ไม่มีอาการ ไม่มีอะไร ขณะนี ;ลูกอายุ Z ขวบแล้ ว” (กT. Ux]UOT). ชายวัย PY ปี เล่าว่า “ที@เชียงใหม่ เราไม่ร้ ู เมียเราติดเชื ;อก่อน พอมีลกู นึงคน ได้ ประมาณ ขวบสอง
ขวบ เค้ าก็ล่วงก่อน จากนันผมก็
;
สมั เลเทเมา เสเพลย์ตงนานแล้
ั;
ว ตังแต่
; อายุ UP-UO มาป่ วยเมื@อไม่กี@ปีนี ;
ตอนนี ;ก็กินยาตามเวลา” (กT. YZU – YyU)
U) การยอมรับของบุคคลใกล้ ชิด : การยอมรับของผู้ใกล้ ชิผ้ ตู ดิ เชื ;อเอชไอวีมีทงบวกและลบ
ั;
ในเชิง
บวกพบใน หญิง วัย PY ปี กล่าวว่า “คนรอบข้ างนะดีมาก เวลาเราเป็ นอะไรนิด อะไรหน่อยรี บส่งโรงบาล ไป
หาหมอไปอะไร เป็ นแต่ไหนแต่ไร ทังพ่
; อแม่ พี@น้อง” (ก1. 636-644) ในเชิงลบตามประสบการณ์ของ หญิงวัย
O] ปี กล่าวว่า “ไม่ให้ น้องชายสุดที@รักรู้เลยนะ นัน@ น่ะ ไม่งนเค้
ั ; าไม่รักเรา” (กU.PyU-PyP)
P) อาการนําและอาการทรุ ด : หญิง วัย PY ปี เล่าอาการนําให้ ฟังว่า “ตอนแรกไม่มีไข้ ไม่ร้ ูวา่ เป็ น
เพราะอะไร คิดว่ากินลูกอมก็เลยเจ็บคอ เป็ นมา X-Y ปี แล้ ว ยังไม่ร้ ูสาเหตุ เป็ นอะไร แต่แพ้ อากาศ จะเป็ น
ตอนอากาศเปลี@ยนบ่อย ๆ เปลี@ยนร้ อน เปลี@ยนหนาว เปลี@ยนฝนอย่างเงี ;ย เป็ นหวัด แล้ วไอ ประมาณ U-P
เดือน ไม่หาย ก็ไปหาหมอ ตามโรงบาลทัว@ ไป มีแต่ให้ ยา แล้ วก็เคยเป็ นหนัก ครัง; นึงแบบปวดเมื@อยตามตัว
ปวดหลัง แบบแขนขาไม่มีแรง อยากจะนอนอย่างเดียว ง่วงนอนแต่กลางคืนนอนไม่หลับ กลางวันก็ง่วง มี
อาการคัน ไม่ได้ เครี ยดแต่ปวดหัว (กT. ]X]-yxy) หญิงอีกราย อายุ XX ปี เล่าว่า “ประมาทอยู่ Tx ปี ก็ไม่กิน
ยา ทํางานไปด้ วย หมอเค้ าบอกให้ ไปเช็ค ไม่เช็ค มีเหตุการณ์วนั นัน; คือ ทุดหนัก ใน ปี UXO] มีอาการงูสวัด
ขึ ;นตา จนลูกต้ องมาประคอง U ปี ก ไปโรงพยาบาล (กU.TPP-TOZ)
O) ผลการตรวจซีดีโฟ : ชายวัย Xx ปี บอกถึงการตรวจซีดีโฟ ว่า “ตอนผมเป็ นครัง; แรก ผมมีลกู ก่อน
แล้ ว ประมาณ16 ปี พอผมประสบอุบตั เิ หตุแล้ วไปโรงพยาบาล เค้ าบอกผมมีเลือดบวกเอชไอวี ผมรู้สกึ
ธรรมดา เพราะยังไม่แสดงอาการ พอตอนที@มนั ทรุ ดผมจึงไปรับยา ตอนนันมั
; นเป็ นวัณโรค คงตํ@านะ ซีดีโฟ
ผมซีดีโฟตํ@า ก็คงเป็ นตัวต้ านในเม็ดเลือดหรื ออะไรเนี ;ยแหละครับ” (ก3.76-95) ชายอีกคนวัย XT ปี เล่า
อาการให้ กลุม่ ฟั งว่า “ผมมีอาการวิกฤติหนัก ฝี มันจะขึ ;นรอบเอว เม็ดโต ๆ แล้ วก็ขึ ;นตรงหัวหน่าว ตอนนัน;
หมอบอก ซีดีโฟเหลือไม่ถึงร้ อย ก็คือ ห้ าสิบห้ าสิบ ไม่ตายแหล่ คือถ้ าให้ ยาก็ อาจจะรอด ตอนนันอยากตาย
;
ไปเลย มาคิดดูอีกทีมนั ไม่ตายสักที ตื@นขึ ;นมามันก็มีชีวิตได้ ทีนี ;หมอใช้ วิธีผา่ ฝี ประมาณ Tx เม็ด แล้ วเริ@ มให้
ยาต้ าน หลังจากเซ็นใบที@ว่า ตาย ๆ จะไม่รับผิดชอบอะไร ต่อมามันก็ดีขึ ;น ดีขึ ;น ดีขึ ;น ประมาณปี ครึ@งปี ก็
ขึ ;นมา Uxx กว่า” (กT.TUyT-TPTY)
X) การรักษา : จะมีอาการไอ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื@ออาหาร กินอะไรไม่ได้ มีไข้ คิดว่าตนเองเป็ น
วัณโรค นํ ;าหนักลด พอผลเลือดมันก็จะบอก แพทย์จะให้ กินยาต้ านไวรัส ก็จะรักษาได้ นํ ;าหนักตัวก็จะ
เพิ@มขึ ;น ดังการเล่าของหญิง วัย OX ปี ดังนี ; “พออาการกําเริ บ มีผื@นทังแขนและขา
;
ยุงกัดนิดหน่อยก็จะเป็ นตุม่
ขึ ;น แล้ วก็คนั เป็ นผื@นแพ้ พอแพ้ แล้ ว ผื@นมันขึ ;นมาก เวลายุงกัดแล้ วเกา เกาก็บวมขึ ;น ยิ@งลาม ใช้ ยาทาประจํา
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ช่วยได้ หน่อย ก็จะเป็ นตุม่ ขึ ;น แล้ วก็คนั อีก ” (กT.Y]Z-YyZ) ชายวัย Xy ปี บรรยายให้ ฟังว่า “ทาง อบต ก็
เปิ ดเผยหมด เค้ าขอข้ อมูลอะไรก็ให้ หมด ที@ผมเห็นตอนนัน; คือคนไข้ รุ่นเดียวกับผมเนียครับ อาจารย์เขาเข็น
มาเลย กะไม่ลอด เนื ;อตัวนี@ดํามาเลย พอสามเดือนที@ผา่ นมา เค้ าให้ ยาบํารุง เรื@ อง ซีดีโฟ ตอนนี ;เขาปกติดี
ครับ อ้ วนท้ วน เหมือนกับคนปกติเลย ไม่นา่ เชื@อ ยอมรับครับว่าเพราะยา” (กP.TOO-TXU)
Y) การกินยาต้ านไวรัส : ส่วนมากผู้ติดเชื ;อเอชไอวีมีวิธีการรับประทานยาต้ านไวรัสอย่าง
หลากหลาย เช่น ชายอายุ Ox ปี ระบุว่า “ทานยาให้ ตรงเวลา ทุก12 ชัว@ โมงครับ ต้ องหาวิธีจํา เช่น ] โมงเช้ า
เคารพธงชาติ กับ U ทุม่ อาจเป็ น y โมงเช้ า กับ P ทุม่ ผมเคยคลาดเคลื@อน ไม่เกิน P นาที ซึง@ ในกลุม่ มีชาย
วัย Yx ปี บอกว่า เคยกินยาช้ าไป ถึง ครึ@งชัว@ โมง T ครัง; ครัง; ต่อไปก็ตรงเวลา แต่มีชายอายุ Xx ปี ในกลุม่
เช่นกัน บอกว่าเคยกินยาช้ าถึง Y ชัว@ โมง คือ ลืมแล้ วหลับไปเลยผมก็มาทานตอนเช้ าตอนตีห้า ซึง@ ต้ องระวัง
กลัวจะแย่ และดื ;อยา” (ก3.154-172)
ด้ วยการลืมรับประทานยาเป็ นสิ@งที@เกิดขึ ;นได้ เสมอ ๆ ทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส ทํานองเดียวกัน
จะเกิดกับผู้ติดเชื ;อเอชไอวีได้ เสมอ ดังนันจึ
; งต้ องหาวิธีการ เตือนความจําด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เช่น ใช้ นาฬิกาปลุก
ปลุกด้ วยเวลาเชิญธงชาติขึ ;นเสา บางคนมีแม่ชว่ ยปลุกเตือน เปิ ดดูทีวีที@บ้าน (กP. PXO-PYZ) นอกจากนี ;การ
รับประทานยาต้ านไวรัสนับว่าเป็ นเรื@ องที@ต้องปกปิ ดดังคําเล่าของ หญิงอายุ P] ปี ว่า “เพื@อนร่วมงานเขาเห็น
เรากินยาเวลา y โมงเช้ า เค้ าก็ถามว่า กินยาอะไร จึงตอบว่า เป็ นยาบํารุงเลือด เราก็มีหน้ าซองไว้ บางทีเรา
ไม่วา่ ง ก็บอก ให้ หยิบยาให้ เราหน่อย ยาบํารุงเลือด เราเปลี@ยนถุงใหม่นะคะ ใส่กระปุกพาราอะไรอย่างเงี ;ย
เราก็ป้องกันตัวเราเอง ถ้ าว่าคนอื@นเขารู้เรื@ องต้ องรังเกียจเราใช่ป่ะ” (กU.ZZx-785)
Z) การดูแลตนเอง :
7.1) ด้ านอาหารและเครื@ องดื@ม : ผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวีมีวิธีการดูแลอาหารและเครื@ องดื@มมากมายทังด้
; าน
ที@ถกู ต้ องเหมาะสมและบางครัง; อาจไม่เหมาะสม ด้ านที@ถกู ต้ องตามคํากล่าวของ หญิงอายุ OT ปี ว่า “เรา
ดูแลตนเองแบบ อาหารการกิน กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ” (ก1 566 ) หญิง อายุ PY ปี เล่าประสบการณ์
ตนเองว่า “เนื ;อสัตว์จะไม่กินเลย พอกินเนื ;อสัตว์เข้ าไป จะเริ@ มคัน เวลาเราเกามันจะหายยาก แต่จะกินปลา
นึง@ และผักมากกว่า” (กT. UOO-UYU) ตรงกันข้ ามกับเพศชาย อายุ XT ปี บอกว่า “ผมกินเนื ;อสัตว์ได้ แต่ของ
หมักดองจะไม่กิน” (กT.UO]-UXx) ในการสนทนากลุม่ ที@ U หญิงอายุ XO ปี ให้ ความเห็นว่า “อาหารก็ให้ ครบ
X หมู่” (ก2. 260-263) ชายอายุ 60 ปี เสนอแนะว่า “อย่าทานเหล้ า อย่าอดนอน อย่างนี ;แล้ วแต่อาชีพ อย่าง
ผมอาชีพทํานานะครับ ผมก็จะนอนตรงตามเวลา ในเรื@ องเฮฮาปาร์ ตี ;นัน; มีครับแต่เราสุขภาพแบบนี ; เราก็จะ
หลีกเลี@ยง แต่บางครัง; ก็มีหลุดบ้ าง คือ ตามสังคมครับ ถ้ าไปเจอคนถูกคอถูกใจ ใน P-O เดือน จะมีสกั ครัง;
ไม่บอ่ ย ก่อนที@จะมาเป็ นโรคนี ; ทุกวันครับ” (กP. UO-OU) สําหรับบุหรี@ นนั ; ชายอายุ XT ปี เล่าว่า ”ผมก็ไม่กิน
เหล้ าแต่ไหนแต่ไรแล้ ว แต่บหุ รี@ ดดู ตอนนี ;ก็ยงั ดูด แต่ดดู น้ อย”
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Z.U) ด้ านอากาศ : นับเป็ นจุดอ่อนในการดูแลตนเองด้ านอากาศหายใจ อย่างไรก็ตาม หญิงวัย PZ ปี
เล่าอาการของตนเองว่า “หนูไม่สบายจะท้ องเสีย แล้ วก็หมดแรง นํ ;าหนักลดจาก Yx กิโล เหลือ PX กิโล
ตอนนันพอไปตรวจ
;
เค้ าบอกว่าเป็ นวัณโรคปอด ให้ ยามากินและเจาะเลือดอีก จึงรู้เป็ นเลือดเอชไอวีบวก
ตอนนันอาการหนั
;
ก หมดแรงแล้ วก็หายใจไม่ออก” (กT. Uyx-PXZ) นอกจากนี ;หญิง วัย41ปี เล่าว่า “ตัวเอง
จะเป็ นโรคหอบ พอเป็ นโรคภูมิแพ้ ก็จะเป็ นหวัดบ่อย” (ก1. 182-199)
Z.P) ด้ านอารมณ์ : ชายวัย XTปี ระบายความรู้ สกึ ต่อภาวะวิกฤตของโรค ว่า “ครับวิกฤติหนักของ
ผมเนี ;ย ตอนที@ผมเลิกกับแฟนช่วงปี OZ ผมคิดว่าผมน่าจะอยูค่ นเดียวได้ มันไม่นา่ มีปัญหาอะไร ใช้ ชีวิต
ประมาท มุทะลุมาก ช่วงปี OZ-O] ทรุดเพราะกินเหล้ าแบบ ไม่ไล่ไม่เลิก ที@คดิ ว่าจะอยู่คนเดียวให้ ได้ แต่วา่
ไม่ได้ ไม่ได้ ก็คือจะกินให้ มนั ตายไปเลย มันไม่ได้ ตายซะที มันก็ตื@นขึ ;นมาทุกที มีเพื@อนก๊ งไหนที@วา่ นอนดึก
ที@สดุ ก็ต้องไปตรงนัน; ตี O ก็จะไป เพราะไม่มีครอบครัวแล้ วไง” (กT. YO]-YYU) ชายอีกคนในสนทนากลุม่
อายุ Oy ปี เปรยว่า “ คิดว่าโรคนี ;มันคงไม่มาถึงระดับพื ;น ๆ บ้ านเรา เพราะที@ร้ ูจกั ครัง; แรกคือ ร็ อค ฮัดสัน พอ
มารักษา โรงพยาบาลแห่งนี ; ทําให้ ร้ ูจกั โรคนี ;ว่า ถ้ ารักษาตัวดี ๆ ก็คงเหมือนปกติธรรมดา”หมายถึงงดเหล้ า
บุหรี@ การอดหลับอดนอนเป็ นเรื@ องสําคัญ พอเพลียปุ๊ บมันจะทรุด ทานเนื ;อสัตว์ให้ น้อยลง แล้ วก็มีผกั ผลไม้ ”
(กT. OZx-XUY)
Z.O) การออกกําลังกาย : เพศชายจะเน้ นการออกกําลังกายที@ชดั เจนและหลากหลายมากกว่าเพศ
หญิง ดังเช่น ชายวัย Px ปี เล่าว่า “ออกกําลังกายทุกวัน คือ ก่อนจะอาบนํ ;าก็ดนั พื ;นซะยี@สิบที สามสิบที”
(กP. YO]-YXY) ชายอีกคนวัย Xx ปี บอกประสบการณ์ของตนเองว่า “ผมออกกําลังกายวันละนิด ยี@สิบถึง
สามสิบนาที ยืดร่างกายตามส่วนต่าง ๆ ยืนอยูเ่ ฉยๆ แล้ วดึงแขนตัวเอง โยกขาตัวเอง” (กP. UyZ-PxX)
Z.X) การขับถ่ายอุจจาระ : อาการและการดูแลในระบบทางเดินอาหารที@สําคัญในผู้ติดเชื ;อเอชไอวี
คือ การถ่ายอุจจาระ หญิงอายุ PZ ปี เล่าว่า “หนูไม่สบายจะท้ องเสีย แล้ วก็หมดแรง” (กT. Uyx-UyX) ชาย
วัย Yx ปี เล่าว่า “เคยประสบปั ญหา และแนะนําให้ หลีกเลี@ยง ส้ มตําปู เพราะทานทีไร ท้ องเสียทุกที” (กP.
X]T-X]P)
Z.Y) ด้ านจิตใจ : หญิงวัย PZ ปี เปรยว่า “เมื@อเรารู้วา่ ตัวเองติดเชื ;อแล้ ว ก็ไม่ต้องติดอะไรมาก” (ก
T. TPZU ) ทังนี
; ;มีการเสริ มความเห็นทันที ด้ วย ชายวัย Oy ปี ผู้ยืนยันว่า “รับประทานยาให้ ตรงเวลา” และ
ชายวัย O] ปี กล่าวว่า ”ก็ต้องกินยาให้ ตรงเวลา จะได้ ยืดอายุเราได้ ” (กT. TPZY-TPZ]) หญิงอายุ Oy ปี
เสนอว่า “ทําสุขภาพให้ ร่าเริ ง ไม่ต้องเครี ยดอะไร” (กU. ZXx-ZXU) ชายวัย OP ปี เล่าว่า “ญาติพี@น้องจะคอย
ถามว่า ไปไหน ทุก P เดือน ผมก็บอกว่า ไตไม่คอ่ ยดี คล้ าย ๆ พูดโกหก หนัก ๆ เข้ าก็ไม่ถามละ“ (กP. TyZUTO) มีชายวัย Xy ปี กล่าวทํานองว่า “เป็ นอาสาสมัครก็ได้ เพราะเป็ นโรคนี ;แล้ วนี@ ทําไงได้ ” (กP. TPx-TPX)
Z.Z) ด้ านจิตวิญญาณ : การดูแลด้ านจิตวิญญาณจะเกี@ยวข้ องกับความเชื@อและกิจกรรมทาง
ศาสนา ดังเช่น ชายวัย XT ปี เล่าว่า “ตอนอยากตาย เคยถือดอกไม้ ใส่มือ ไม่ได้ ทําเคล็ด รู้เรื@ องสะเดาะ
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เคราะห์ แม่พาสวดแล้ ว ตอนนันอาการหนั
;
กมาก จากนํ ;าหนัก Yx เหลือ Px ทังไอทั
; งถ่
; ายทุกอย่าง อยูไ่ ด้ P
วัน พอวันที@ Oก็สงั@ ส้ มตํามากิน นี@เหละโรงบาลเนี ;ยแหละ” (กT.YYZ-YY]) ชาย วัย Xx ปี เล่าว่าใช้ เวลาช่วง
เช้ า ทําหน้ าที@เป็ นลูกศิษย์พระตามรับบิณฑบาต ได้ ความคิดว่า “นอกจากจะช่วยพระ ซึง@ เป็ นกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาแล้ ว ยังได้ ออกกําลังกายเพราะต้ องเดินเป็ นระยะทางหลาย กิโลเมตร ต้ องแบกอาหาร แต่ได้
รับประทานอาหารจากที@พระท่านแบ่งให้ นอกจากนี ;ยังทําให้ มีจิตใจสงบและเป็ นกุศลอีกด้ วย” ( กP. PPyPyP)
Z.]) ด้ านสังคม : เพศชายจะให้ ความสนใจในการพบปะเพื@อนฝูงที@ร้ ูจกั กันเมื@อมาตรวจมาตรวจ
รักษาและรับยาที@โรงพยาบาล ทังนี
; ;เพื@อพูดคุย ถามทุกข์สขุ ระบายอารมณ์ความก้ าวหน้ าในการดูแลตนเอง
แลกเปลี@ยนอาการ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการักษา อาการแสดง ต่าง ๆของโรค พร้ อมให้ ข้อมูลเรื@ องการ
ดูแลตนเอง เมื@อมีอาการต่าง ๆ แลกเปลี@ยนแหล่งทรัพยากร ดังคําบอกเล่าของชายวัย Yx ปี ว่า “เวลามาเจอ
กันพร้ อมหน้ านี ; บางทีเรานัดเจอกัน นัง@ คุยกันบ้ าง สารทุกข์สขุ ดิบ” (กP. Y-TX)
Z.y) การมาตรวจตามแพทย์นดั : ผู้ตดิ เชื ;อให้ ความสําคัญกับการมาตรวจสุขภาพและการตรวจ
ซีดีโฟตามที@แพทย์นดั ทําให้ มีการวินิจฉัยที@ถกู ต้ อง และนําไปสูก่ ารรักษาที@ตอ่ เนื@องและเกิดผลดีตอ่ ผู้ติดเชื ;อ
ดังคําเล่าของหญิงวัย OT ปี ว่า “แม่และพี@น้องจะให้ กําลังใจ คอยเตือนเรื@ องรับประทานยา และการมาตรวจ
ตามแพทย์นดั ” (กT.TTP-TPO)
Z.Tx) ด้ านการประกอบอาชีพ : ผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวีที@มีความสามารถประกอบอาชีพเขาก็จะทํางาน
ประกอบอาชีพและหารายได้ แต่จะไม่เปิ ดเผยตนเองว่าเป็ นผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี พบว่า ทังเพศหญิ
;
งและชาย
ร้ อยละ XY ต้ องทํางานธุรกิจ หรื อเกษตรกรรมของตนเอง บางราย (ประมาณร้ อยละ Ox) ทํางานนอกบ้ าน
เหมือนบุคคลทัว@ ไป การประกอบอาชีพตามความถนัดและความประสงค์ของเจ้ าของธุรกิจ บางรายมีรายได้
มากกว่าเดิม ดังคําเล่าของหญิงวัย PY ปี คนหนึง@ ว่า “ตอนนี ;ตัวเองยังเย็บผ้ าอยู่ และก็ขายของอยูบ่ ้ านด้ วย
ถ้ าขยันก็ทํา ถ้ าไม่ขยันก็ไม่ทํา ทําให้ มีรายได้ มากกว่า” (กT. YUx-YPY)
7.11) ด้ านเพศสัมพันธ์ : การป้องกันการติดเชื ;อเพิ@มเติม หรื อการลดการเผยแพร่เชื ;อเอชไดวี
ส่วนมากเน้ นที@ การใช้ ถงุ ยางอนามัย ดังเช่น หญิงวัย P] ปี เล่าถึงประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์และการ
ป้องกันการแพร่เชื ;อเอชไอวีว่า “หนูอาจติดเชื ;อมาจากสามีคนเก่า แต่เขาเสียไปแล้ ว คนใหม่เค้ าก็มาตรวจ
พร้ อมกัน แต่เค้ าไม่มี แล้ วลูกก็มาตรวจ ก็ไม่มี ตอนนี ;มีเพศสัมพันธ์กนั ใช้ ถงุ ยางค่ะ” (กU. PTy-PUy) หญิง
วัย O] ปี เล่าเสริ มถึงประสบการณ์ของตนเองว่า “เวลานอนกัน ก็คือ เราก็ป้องกัน เราก็ให้ เค้ าใส่ถงุ ยาง เรา
ก็ป้องกัน” (กU. O]x-O]O) ตามมุมมองของชายวัย Oy ปี คือ “ภรรยาคนที@ร้ ูว่าผมเป็ น เลิกกันไปแล้ ว ภรรยา
ที@อยูน่ ี@ไม่ร้ ูวา่ ผมเป็ น ผมใช้ ถงุ ยางกับเค้ า เค้ าไม่สงสัยเค้ าเป็ นคนไม่ชอบมีลกู ไม่ชอบเด็ก ก็เลยโชคดี และไม่
คิดจะบอก เพราะสังคมไทยยังไม่พร้ อม” (กT. XU]-XX])
สาระจากการสนทนากลุม่ สมาชิกทีมวิชาชีพการดูแล มีดงั นี ;
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1) ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี : ตามความหมายของ “ความเข้ าใจด้ าน
สุขภาพ : Health Literacy” หมายถึง การเตรี ยมความพร้ อมให้ คนไข้ ถ้ าเป็ นกลุม่ ที@เป็ นระดับข้ าราชการ จะ
ค่อนข้ างจะรู้เยอะ ค่อนข้ างดี อีกกลุม่ หนึง@ คือกลุม่ ผู้ใช้ แรงงาน รวมทังกลุ
; ม่ ผู้สงู อายุและชาวบ้ านที@มีพื ;น
ฐานเศรษฐกิจและสังคมที@จํากัด บางคนก็มีปัญหา จึงต้ องดูสภาพคนไข้ คนไหนเขาพอรับได้ ก็ไม่ได้ เป็ นไร
กับเขามาก ปั ญหาคือ บางคนไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ อย่าง ผู้สงู อายุ การศึกษาคนไข้ ของเรา เป็ นชาวบ้ านแถว
ละแวกนี ; เก็บของเก่าขายก็มี เราให้ ข้อมูลไปเขารับไม่ได้ คนที@รับไม่ได้ เราไม่สามารถเข็นให้ เขาต้ องรู้ได้
U) ยาคือชีวิต : แค่ให้ เหตุผลกับคนไข้ วา่ “ถ้ ากินยาไม่ตรงเวลา ระดับยาจะไม่พอไปกันเชื ;อโรคได้
เหมือนคุณกินข้ าวเย็น ถ้ าคุณไม่กินข้ าวเย็น คุณก็หิว ข้ าวในท้ องคุณก็น้อยลง ยาก็เหมือนกันต้ องทานทุก
TU ชัว@ โมง ระบุเวลาไปเลย ต้ องกิน ตอนนี ; ตอนนี ; ถ้ าเขาไม่กินก็ คือชีวิตเขา คนส่วนมากก็จะเป็ น ] โมงเช้ า”
ผู้บริ การสุขภาพจะพูดกับคนไข้ ว่า “ยาเป็ นชีวิตของคุณ ถ้ าคุณไม่กินยาคุณก็ไม่รักชีวิตของคุณ เพราะ
ตอนนี ;ยาเป็ นตัวเดียวที@จะช่วยชีวิตคุณให้ อยูไ่ ด้ ”
P) การสร้ างสัมพันธภาพ : ผู้ให้ บริ การจะทักทายผู้ป่วยอย่างเป็ นกันเอง เช่น “ถ้ าเห็นกลุม่ ของผู้ป่วย
สีสนั หน้ าตาสดใสไหม เราจะเรี ยกมาคุยรายต่อราย เป็ นรายบุคคล มีผ้ ปู ่ วยหลายกลุม่ บางคนเก็บของเก่าก็
มี ก็จะเรี ยกคุยเป็ นกลุม่ มี U รูปแบบ เขาจะสะดวกใจ หรื อสองสามคนจะดีกว่า หรื อบางครัง; ก็เป็ นกลุม่ เขา
สามารถ Walk in มาหาเรา มาคุยกับเราได้ เป็ นรายบุคคล จะได้ Clear ตัวเองด้ วย ถ้ าไม่ Private เขาจะไม่
กล้ าเปิ ด จะเปิ ดไม่หมด บางคนเป็ นกันทังคู
; ่ คือเขารู้ วา่ แฟนเขาเป็ น – พี@เห็นเขากินยา พี@เลยกินด้ วย แต่ไม่
บอกกัน เราต้ องพยายามโน้ มน้ าวให้ เขาบอก ถ้ าคุณบอกนะ แล้ วชักชวนกันมาตรวจ ถ้ าผลการตรวจดี คุณ
จะได้ อยู่ดแู ลกันไปนาน ๆ แต่ถ้าเป็ นจะได้ รีบดูแลรักษา ให้ แข็งแรง ไม่งนก็
ั ; จะมีปัญหาเรื@ องป่ วย”
ผู้ให้ บริ การยังเล่าถึงกระบวนการดูแลคนไข้ ตงแต่
ั ; แรกรับ ดังนี ; “Case เข้ ามาปุบ เราต้ อง สโคบก่อน
ว่า อะไรเป็ น Topic ในตัวเขา เราคงต้ องสร้ างสัมพันธภาพ ตรงนี ;เป็ นการบอกผลเลือด กับเพศ กับสามี หรื อ
กับใครก็ตาม เขาจะบอกว่า มีกิŽกกี@คน กิŽกก็ไม่ร้ ูวา่ เขาติดเชื ;อ เราต้ องดูวา่ มีทงผู
ั ; ้ หญิงและผู้ชาย เสมอภาค
จริ ง ๆ พอ ๆ กัน ไม่ร้ ูจะบอกอย่างไร“
O) วางแผนให้ ความรู้ก่อนจะเริ@ มยา : พยาบาลฟู้หนึง@ เล่าว่า “จะแบ่งผู้ประสานงาน แบ่งว่าคนนี ;
จะต้ องคุยเรื@ องไร ทบทวนเรื@ องโรค คือ อยากให้ เขาทราบเรื@ องโรค ยาเข้ าไปทําอะไรกับโรค ทําให้ เรามี
คุณภาพชีวิต มีชิวิตยืนยาวจะเน้ นสร้ างความเข้ าใจ”
เราแบ่งกันสอน ส่วนไหนใครสอนก่อน หรื ออาจ
สลับการสอน ปรับปรุงมาเรื@ อย ๆ ตอนนี ;มีจิตอาสา น้ องจิตอาสามี P-O คน เขามีการจัดตังชมรม
;
มีประธาน
ชมรม เราจะเทรนในส่วนของเจ้ าหน้ าที@จะคุยกับเขา หลัก ๆ จริ ง ๆ เขาจะคุยกันในกลุม่ ส่งงานกัน การ
ผลัดเปลี@ยนกัน ได้ เน้ นผู้ป่วยให้ กินได้ อาหารที@ต้องหลีกเลี@ยงมากกว่า รวมทังเน้
; น กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ
กินให้ ครบ X หมู่ ในอาหาร T จานมีผกั ไหม ให้ กินผักต้ มสุก รวมทังผลไม้
;
ตามฤดูกาล
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X) สภาพแวดล้ อมผู้ป่วยนอก: พบว่าการกระทําของผู้ให้ บริ การหลังจากผู้ติดเชื ;อเอชไอวีได้ เข้ าถึง
บริ การด้ านสุขภาพ ผู้ให้ บริ การได้ การสร้ างสัมพันธภาพและร่วมให้ คําแนะนําในการจัดการด้ านสุขภาพ ดัง
คํากล่าวของแพทย์ ว่า “ส่วนใหญ่เข้ ามาก็จะถามทุกคนว่า กินยากี@โมง และจะลงลึกไป ถ้ าจําไม่ได้ ก็จะถาม
ว่าเขาทํางานอะไร บางคนจะบอกว่า เขาทํางานโรงงาน แล้ วต้ องเข้ ากะ บางที ก็ต้องปรับเวลากินยาให้ เขา
ไปเลย อย่างเช่นเขากินยาช่วงเวลาเขาเข้ าทํางานพอดี แล้ วต้ องไปแอบกิน เพราะไม่เปิ ดเผยตัวเอง แล้ วจะมี
ปั ญหา แล้ วตัวเองสะดวกเวลากินยาตอนไหม ให้ เขาไปคิดมา ถ้ าก่อนเข้ างานก็สะดวกขึ ;น สัก Z โมงครึ@งกิน
ยา ถ้ าก่อนเข้ าทํางานก็สะดวกขึ ;น ปรับขึ ;นเวลา ครึ@งชัว@ โมง ถ้ าเกินนานกว่านัน; ต้ องใช้ เวลาปรับนานขึ ;น”
6) ให้ ความรู้ และคําปรึกษา : กล่าวคือ เป็ นรายบุคคล เป็ นกลุม่ ทางจิตสังคม เราจะดูภาพรวม ไม่
แตะตัวเขามาก เป็ นการให้ ความรู้กว้ าง ๆ ถ้ าใครต้ องการปลีกย่อย รายบุคคล หรื อหรื อรายกลุม่ ก็ย่อมทําได้
มีผ้ ปู ่ วยรายหนึง@ เล่าว่า “เก็บความลับกับเมียหลวง X ปี แล้ วนี ; ผมพาเมียหลวงมาหน้ าห้ อง ไม่ร้ ู ไม่งนผม
ั;
ตายแน่ เมียหลวงเอาผมตายแน่ เราจึงต้ องเหมือนทนายแก้ ตา่ ง โดยค่อย ๆ บอกว่า อยากให้ เก็บเป็ น
ความลับ เพราะคนแรก คนสําคัญคือ คุณ มันหมายถึง ชีวิตของเขา รู้วา่ คุณรักเขา ถึงรู้ วา่ เขาเจ้ าชู้ก็ตาม
คุณก็ยงั รักเขา เราจะมาช่วยดูแลชีวิตเขา ให้ เขาปลอดภัยด้ วยกัน คุณจะร่วมมือไหมคะ เสร็ จแล้ วปรากฏว่า
ภรรยาแอบรู้มาตังนานแล้
;
วว่า เขาติดเชื ;อเอชไอวี เมื@อบอกความในใจแล้ วเหมือนยกเขาออกจากอก แล้ ว
เมียน้ อยก็ OK ใช้ ถงุ ยางกับเมียน้ อย”
Z) ความหวังของผู้ป่วย : ส่วนมากผู้ป่วยจะกังวลเรื@ อง การพยากรณ์ของโรค ผู้ให้ บริ การจึงได้ เสนอ
แนวคิด โดยบอกกับผู้ป่วย ว่า “ก็จะบอกจริ ง ๆ ว่า คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่า จะอยูน่ านแค่ไหน กินยา
สมํ@าเสมอ ตามที@หมอบอก ตราบใดที@ ซีดีโฟยังสูงอยู่ คุณก็ใช้ ชีวิตอยูเ่ หมือนคนปกติ มีคนไข้ อยู่ Tx กว่าปี
คลินิกที@นี@คนไข้ รุ่นแรกของเรา ก็ยงั สบายดี งานวิจยั มี UY ปี แล้ ว ตรงนี ;เวลาให้ ข้อมูลคนไข้ คือเขามีโครงการ
ต้ องส่งลูกเรี ยนให้ จบมหาวิทยาลัย ตามค่าเฉลี@ยแล้ ว Ux-Px ปี แต่ขึ ;นอยู่กบั การปรับเปลี@ยนพฤติกรรม คือ
ไม่ได้ บอกว่าให้ ต้องเปลี@ยนทังหมด
;
แล้ วทําให้ คณ
ุ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและสิ@งที@คาดหวังไว้ เราจะทําความหวังของ
คุณให้ เป็ นจริ ง แต่คณ
ุ ต้ องร่วมมือ นอกจากความหวังแล้ ว เขาไม่มีใคร ญาติพี@น้องก็ไม่มี การที@คณ
ุ ทําเพื@อ
ตนเอง คุณจะทําอะไรได้ อีกหลาย ๆ อย่าง โดยตอนนี ;คุณอาจยังคิดไม่ถึง หรื อคิดว่าจะทําอะไร แต่เชื@อว่า
คุณต้ องมีวนั พรุ่งนี ; ”
8) จิตอาสา : เป็ นกลุม่ ช่วยเหลือกัน อาจเป็ นชมรม แล้ วมีเรื@ องเพื@อนช่วยเพื@อน มีแกนนํา มีสมาชิก
เป็ นร้ อย ช่วยเหลือคนไข้ ใหม่ ที@มีเพิ@มขึ ;นเรื@ อย ๆ โดยจะบอกให้ ตรวจ ซีดีโฟ ทุก Y เดือน หากไม่ถึง Uxx ห้ าม
กินผักสด เพราะถือว่าภูมิค้ มุ กันยังตํ@า มีโอกาสติดเชื ;อได้ มาก ต้ องดูวิถีชีวิตของเขา ให้ นอนแต่หวั ค่ะ ห้ าม
นอนดึก ห้ ามเที@ยวกลางคืน ไม่ให้ กินเหล้ า ไม่ให้ สบู บุหรี@ คือรวม ๆ แล้ วกลายเป็ นว่า เขาอายุยืนกว่าคนปกติ
อีก ตอนนี ;อัตราตายอยูท่ ี@ x.P เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ;แม้ ว่าจะมียาดีแล้ ว จะรณรงค์เรื@ องอาหาร เพื@อให้
นํ ;าหนักร่ างกายเพิ@มขึ ;นและแข็งแรง
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครัง; นี พ; บว่า ผู้ติดเชื อ; เอชไอวีมีข้อมูล มี ความรู้ เกี@ ยวกับอาการ การดูแลตนเองใน
ด้ านต่าง ๆ รวมทังวิ
; ธีการกิ นยาต้ านไวรั สและการรับประทานอาหารที@ถูต้อง แต่การปฏิ บตั ิตนยังมีความ
พร่ องอยู่บ้าง ในเรื@ องการรับประทานยา การรับประทานอาหาร และการดูแลด้ านอากาศหายใจ ได้ ชกั จูง
สามี-ภรรยา มาตรวจคัดกรอง และติดตามการรักษา ทังเพศหญิ
;
งและเพศชายมีความกังวลเรื@ องการตีตรา
อย่างมาก เปิ ดเผยการเป็ นโรคกับบุคคลใกล้ ชิดในครอบครัวเท่านัน; ไม่สามารถเปิ ดเผยตนเองให้ แก่ชมุ ชน
และเพื@อนร่ วมงาน โดยเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่าง ๆ แสดงว่าสังคมไทยต้ องการความรู้ ความเข้ าใจเรื@ อง
โรคเอดส์อีกมากและอย่างต่อเนื@อง ในด้ านความแตกต่างพบว่า เพศชายให้ ความสําคัญกับการออกกํ าลัง
กายมากกว่า ในความเห็นของสมาชิกทีมวิชาชีพการดูแลจะเน้ นเรื@ องการให้ ความรู้ โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู้ ที@สอดคล้ องกับ สํานักโรคเอดส์ (2554) เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้ นเรื@ องยาคือชีสิต การ
สร้ างสัมพันธภาพเพื@อให้ ความรู้ และคําปรึ กษาด้ านต่าง ๆ รวมทังให้
; มีการสร้ างความหวังและจิตอาสาดูแล
ซึง@ กันและกันที@เหมาะสม
การที@ผ้ ตู ดิ เชื ;อเอชไอวีมีระดับเศรษฐานะและสังคมไม่มากนัก การเพิ@มสมรรถนะตนเองให้ มีความรู้
เรื@ องโรคเอดส์ ที@เหมาะสม และความสามารถระบุการดูแลตนเองได้ เป็ นอย่างดี จึง เป็ นความจํ าเป็ น ซึ@ง
สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของมาลีวลั เลิศสาครศิริ และ พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ (UXXY) ที@ว่า การจัดการ
อาการของผู้ติดเชื ;อเอชไอวีมีความสัมพันธ์ ทางบวกระดับปานกลางกับสมรรถนะตนเองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี@ระดับ .xT แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การใส่ใจตนเองและคุณค่าตนเอง จึงควรหาลู่ทางเพื@อให้ ผ้ ตู ิด
ชื ;อเอชไอวีมีความใส่ใจตนเองและเพิ@มคุณค่าในตนเองมากขึ ;น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
T.T ให้ ความรู้เรื@ อง โรคเอดส์แก่สงั คม เพื@อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจและลดการตีตราลง
T.U ในแต่ละสถานที@บําบัด ควรรณรงค์เพื@อให้ ผ้ ตู ิดเชื ;อเอชไอวีได้ ร่วมมือกัน จัดเป็ นกลุ่มหรื อ
ชมรมช่วยเหลือกัน เพื@อส่งเสริ มให้ มีการใส่ใจตนเอง เพิ@มคุณค่าให้ แก่ตนเอง
T.P ควรให้ คําแนะนําการดูแลตนเองแก่ผ้ ตู ิดเชื ;อเอชไอวีด้านการหายใจเพื@อได้ รับอากาศที@ดี
โดย การ ฝึ กอบรมการหายใจที@ถกู ต้ อง ในสถานที@เหมาะสม เพื@อส่งเสริ มการทํางานของระบบหายใจและ
ลดอาการทางระบบหายใจและวัณโรค
1.4 ควรสนับสนุนงานวิจยั เพื@อให้ ผ้ ตู ิดเชื ;อเอชไอวีมีความพร้ อมในการเปิ ดเผยตนเองอย่าง
เหมาะสมโดยต้ องเพิ@มการใส่ใจตนเองและการเพิ@มคุณค่าในตนเองด้ วย ทังนี
; ;ต้ องให้ ความรู้เรื@ องโรคเอดส์
แก่ประชาคมควบคูก่ นั ไป
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U. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
U.T ควรศึกษารู ปแบบและแนวทางการประเมินการรับประทานยาต้ านไวรัสที@ถูกต้ องแม่นตรง
ด้ วยวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
U.U ในการศึกษาด้ านอารมณ์ ควรมีการฝึ กอบรมให้ มีความรู้ความเข้ าใจตนเอง เรื@ องอารมณ์
และจัดการอารมณ์ของตนเอง
U.P การศึกษาการพัฒนาคุณภาพเครื@ องมือเพื@อนําไปสู่การพัฒนารู ปแบบเชิงปริ มาณ เกี@ ยวกับ
การดูแลตนเอง ด้ านจิตใจ และจิตวิญญาณของผู้ตดิ เชื ;อเอชไอวี และผู้ดแู ลระยะสุดท้ าย
U.O ควรศึกษา เรื@ องHealth Literacy ร่ วมกับนักวิจยั ในต่างประเทศ หรื อใน ASEAN และ
นานาชาติที@มีประสบการณ์การวิจยั เกี@ยวกับ HIV/AIDS
2.5 ควรมีการวิจยั ที@ให้ ชุมชนได้ มีส่วนร่ วม ส่วนสนับสนุนให้ กําลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ@งการให้
ความรู้ และการปฏิบตั กิ ารการป้องกันดูแลด้ านจิตใจในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุกท่านที@มีสว่ นช่วยเหลือสนับสนุนในการสนทนากลุม่ การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณ บริ ษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ ;ง จํากัด ที@ให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั ครัง; นี ;
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