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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรยายและอภิปรายเจตคติในการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุข

ภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี และเพ่ือบรรยายและอภิปรายการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อ
เอชไอวีท่ีมีสุขภาวะจิตดี ท่ีอาศัยอยู ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผูใหขอมูลคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 10 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจด
บันทึก และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการของโคไลซซ่ี (Colaizzi)  
 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี มีดังน้ี 

1. ลักษณะสุขภาวะทางจิตตามมุมมองของผูติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังน้ีการมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง สามารถชวยเหลือตนเองได ดานจิตใจ ดานครอบครัวและสังคม และดานจิตวิญญาณ 

2. การปฏิบัติตัวเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี มีแนวทางท่ีสําคัญ ดังนี ้
 (1) ดานความพึงพอใจในชีวิต ผูติดเชื้อเอชไอวีมีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเพ่ือสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองได การมีครอบครัวท่ีเขาใจ และการไดทํางานท่ีดี  
 (2) ดานการยอมรับตนเอง ผูติดเชื้อเอชไอวีมีความเขาใจถึงโรค สาเหตุ ผลกระทบ การรักษา และการ
ยึดหลักในสัจจะธรรมในชีวิต 
 (3) ดานการมีจุดมุงหมายในชีวิต ผูติดเชื้อเอชไอวีมีการกําหนดจุดมุงหมายในชีวิต คือ เก่ียวกับเร่ือง
การดูแลรักษาตนเอง ความเขาใจในครอบครัว และหนาท่ีการทํางาน 
 (4) ดานการควบคุมตนเอง ผูติดเชื้อเอชไอวีใชวิธีการคิดตามหลักเหตุและผล และการเห็นคุณคาใน
ตนเอง 
 (5) ดานการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอื่น ผูติดเชื้อเอชไอวีมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะ
แพทยมีแนวทางของตนเองในการสื่อสารเพ่ือรักษา  

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย การ
สนับสนุนทางสังคม การรับรูภาวะสุขภาพ และการมีอาชีพหรือรายได  
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Abstract  
This research was qualitative and the purpose was to describe and debate 

the lifestyle to promote the psychological well – being of people infected with HIV. 
The sample group consisted of 10 people living with HIV selected through a 
purposive random sampling. The data were collected through interviews , non – 
participative observations and recordings. The data were analyzed using the Colaizzi 
method. 

The results showed that a lifestyle that promotes the psychological well – 
being of people infected with HIV had the following implications. 

1. The mental health of a person infected with HIV was a major factor. The 
research showed that having a healthy body could help the psychological, familial, 
societal and spiritual well – being of people infected with HIV. 

To implement the practice of a lifestyle that promotes the psychological well – being 
of people infected with HIV the guidelines are as follow; 

(1) Satisfaction in life. If people infected with HIV are satisfied with their own 
life thanks to a healthy body, it can help them make their family understand better 
and be more effective in their work. 

(2) Self-acceptance. People infected with HIV should have a better 
understanding of the disease, the causes, the effects and treatment to improve their 
comprehension of the principles of truth and fairness in life. 

(3) Purpose in life. People infected with HIV should define the purpose in life 
centered around self-care, the understanding of their family and an occupation. 

(4) Self-control. People infected with HIV should turn towards a way of 
thinking which is based on cause and effect, and develop their self-esteem. 

(5) Relationships with others. People infected with HIV should aim to develop 
good relationships with other people, especially the communication with their 
doctor. 
3. The Factors which have been recognized as affecting the lifestyle that promotes 
the psychological well – being of people infected with HIV include the social 
support, the perceived health status, and the occupation or income. 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการระบาดของโรคเอดสอยางรวดเร็ว จากสถานการณผูปวย
เอดสและผูติดเชื้อในประเทศไทยลาสุดของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคไดรับรายงานผูปวยเอดส
จากสถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชนตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมท้ังสิ้น 
388,621 ราย และมีผูเสียชีวิต 100,617 ราย อยางไรก็ดีแนวโนมผูปวยเอดสและผูเสียชีวิตดวยโรคเอดส
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ลดลงกวาในอดีตที่ผานมา เนื่องจากการรักษาผูปวยเอดสดวยยาตานไวรัสทําใหผูปวยมีชีวิตท่ียืนยาว 
(ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา, 2557)  

จากสถานการณดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไดรายงานสถานการณผูปวยเอดส
จั งหวัดสงขลา ตั้ งแต  พ .ศ .2527-2556 (ขอมูล  ณ 30 กันยายน 2556)  มีผูป วย เอดสสะสม
จํานวน 7,278 ราย   เสี ยชี วิ ตแล ว  1,204 ราย จํ านวนผูติ ด เ ช้ือส วนใหญจะพบในกลุ มวั ย
แรงงาน อาชีพท่ีพบมากท่ีสุด  คืออาชีพรับจาง รองลงมาคือ เกษตรกรรม ประมง  อําเภอที่พบผูปวย
มากที่สุดคือ อําเภอหาดใหญ  และรองลงมาคือ อําเภอสะเดาตามลําดับ กลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด 
คือ อายุ 25 - 34 ป ปจจัยเสี่ยงสวนใหญมาจากการมีเพศสัมพันธรอยละ 45.6  รองลงมาจากการใช
เข็มฉีดยารวมกัน รอยละ 3.5  ซึ่งในป 2556 การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมวัยรุนของจังหวัดสงขลามี
แนวโนมเพิ่มข้ึน พบมากในกลุมอายุ 20 - 24 ป คิดเปนรอยละ 8.52  (สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค,2552) 

สุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ดําเนินอยูบนพื้นฐานของความกดดันจากสังคมภายนอก 
ภายในตนเอง อีกท้ังปญหาทางจิตใจและอารมณเปนปญหาแรกท่ีผูติดเชื้อตองเผชิญตอการรับรูภาวการณ 
ติดเช้ือเอชไอวี การยอมรับและอดทนตอการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพรางกาย ที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี 
ผลกระทบจากการรับประทานยาตานไวรัส การดูแลรักษาตนเองจากการปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  
หากบุคคลมีสุขภาวะทางจิตสูงจะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได เกิดความพึงพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองมีอยู และดําเนินชีวิตอยางมีความสุข กลาวไดวา สุขภาวะทางจิตเปนปจจัยเก้ือหนุนให
บุคคลพัฒนาตนไปในทางที่ดี และนําไปสูสุขภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณยิ่งข้ึนตอไป (ยุวดี 
เมืองไทย, 2551) 

ดังน้ัน การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีได ผูติดเชื้อเอชไอวีตองปรับตัวตอความเจ็บปวยอันมีปจจัยหลาย
ประการ ผูติดเชื้อเอชไอวีจึงจําเปนที่จะตองดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงมากกวาปกติเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอนของโรค  การดูแลสุขภาพดวยอาหารการกิน การใชชีวิต สภาวะทางอารมณและจิตใจ 
และสภาพแวดลอมท่ีดี และถาสามารถปรับความสมดุลใหเกิดข้ึนไดจะสงผลใหชีวิตดําเนินตอไปไดดวยดี 
กอใหเกิดการมีสุขภาพท่ีดี รางกายจะสามารถปรับคืนสูภาวะปกติไดดวยตนเอง ทําใหปจจุบันผูติดเชื้อเอช
ไอวีสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมไดอยางกลมกลืน 

ทั้งนี้หนวยงานและองคกรท่ีเขามามีบทบาทในการทํางานดานเอดสสวนใหญเริ่มจากการทํา
กิจกรรมดานการวางแผนครอบครัวและการพัฒนาชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมรณรงคใหความรูการ
ปองกันโรคเอดสในรูปแบบตาง ๆ (สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล, 2558: 20) 
ซึ่งผูที่ติดเชื้อเอชไอวีเปนบุคคลที่มีศักยภาพเหมือนคนท่ัวไป สามารถทํางาน และมีชีวิตท่ียืนยาว อยู
ภายใตการดูแลรักษาตนเองอยางดีและตอเนื่อง เชื่อมั่นในความเขมแข็งของรางกายจึงสามารถทํางานได 
ทั้งนี้ผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถรับรู ยอมรับถึงสภาวะของตนเองท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีตองเผชิญกับ
ปญหาดานสุขภาพ และสามารถดําเนินชีวิตประจําวันใหมีคุณคาตอตนเองและสังคมไดอยางมีความสุข 

ซึ่งการรณรงคในการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีในพื้นท่ี ตําบล
สํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  มุงเนนการสรางความเขาใจอันดีระหวางผูติดเชื้อกับผูไมติดเชื้อ 
หรือสังคมโดยรวม เพื่อชี้ใหสังคมเล็งเห็นวา ผูติดเชื้อไมไดแตกตางจากผูไมติดเชื้อ ผูติดเชื้อยังอาจมี
สุขภาพแข็งแรงสามารถทําประโยชนแกครอบครัวและสังคมได ผูติดเชื้อไมไดเปนภัยหรืออันตรายโดยตรง
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กับผูใด ดังนั้น สังคมสามารถอยูรวมกับผูติดเชื้อไดอยางปกติสุข การทําความเขาใจและใหกําลังใจแกผูติด
เชื้อเพื่อท่ีจะสามารถตอสูกับโรครายไดสําเร็จ เปนความหวังใหมีชีวิตอยูตอไป (สภากาชาดไทย, 2551) ทํา
ใหผูติดเชื้อเอชไอวีกลาที่จะใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมมากข้ึน 

จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา การดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทาง
จิตของผูติดเช้ือเอชไอวี กรณีศึกษา : ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วามีเจตคติ มี
แนวทางในการสรางเสริมสุขภาวะทางจิตท่ีดีไดอยางไร เพื่อนําไปสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอช
ไอวี ใหมีสุขภาวะทางจิตที่ดีข้ึน และมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อบรรยายและอภิปรายเจตคติในการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอช

ไอวี ท่ีอาศัยอยู ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อบรรยายและอภิปรายการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสุข

ภาวะจิตดี 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  คําวา เอดส (AIDS) กับคําวา เอชไอวี (HIV) เปนคําภาษาอังกฤษที่ใชคูกัน แตเน่ืองจากมีการใช
ปะปนกัน โดยเนนการสรางภาพลักษณใหเกิดความหวาดกลัว คนสวนมากจึงคุนชินกับคําวา เอดส จน
เขาใจวาคําน้ีเปนทั้ง “เชื้อโรค” และเปน “โรค” 
 เอชไอวีเปนคําไทยท่ีเขียนทับศัพท คําภาษาอังกฤษของ HIV หมายถึง ไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเขาไป
ในรางกายมนุษย กอภาวะจนติดเชื้อแลวจะทําลายเม็ดเลือดขาว ในรางกาย ทําใหภูมิคุมกันลดนอยลง
อยางตอเนื่อง จนทําใหรางกายเจ็บปวย กลุมอาการอันเนื่องมาจากภาวะภูมิคุมกันบกพรองน้ีเรียกวา 
เอดส ซึ่งเขียนทับศัพทคําวา AIDS (องคการแพทย, 2551: 11) 
  วรัปสร โรหิตะบุตร (2558) ไดนิยาม สุขภาวะทางจิตวาเปนความรูสึกตอเหตุการณที่เปนอยู 
ประกอบดวยความรูสึกทางบวกและทางลบ การมีสุขภาวะทางจิตมาก สะทอนใหเห็นผานความรูสึกท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล 6 ดาน คือ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ภาวะสุขภาพท่ัวไป ความมี
ชีวิตชีวา ความผาสุก และการควบคุมตนเอง แสดงถึงการมีสุขภาวะทางจิต  
  เสาวภา ชูรัตน (2550) กลาววา สุขภาวะทางจิตของบุคคล หมายถึง ประสบการณเรียนรู การ
รับรูตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเหตุการณที่บุคคลตองการหรือปรารถนาอยากใหเปน ซึ่ง
เปนความขัดแยงกันระหวางการรับรูตอเหตุการณที่บุคคลตองการ หรือปรารถนาอยากใหเปน อาจมองใน
แงความพึงพอใจ และไมพึงพอใจก็ได หากบุคคลเกิดความพึงพอใจมาก ก็อาจเปนเคร่ืองบงชี้ไดวา มีสุข
ภาวะทางจิตดีเชนกัน องคประกอบสําคัญของสุขภาวะทางจิต ซึ่งไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน การมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน และการมีชีวิตสมรสที่มีความรักความอบอุน 
  รักชนก ชูพิชัย (2550) ใหความหมายของสุขภาวะทางจิตไววา เปนภาวะท่ีแตละบุคคลรับรูตอ
สภาวการณที่เปนอยู แสดงออกโดยความยินดี ความพึงพอใจและความสุขท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ การบรรลุ
ถึงอุดมคติแหงตน และเกิดเปนลักษณะประจําตัวของบุคคลน้ัน สุขภาวะทางจิตเก่ียวของกับสุขภาพ เปน
ความสําเร็จอันเกิดจากผลของความพยายาม และมีแหลงประโยชนอยางเพียงพอบุคคลสามารถมีสุขภาวะ
ทางจิตที่ดีได แมจะตกอยูในภาวะความยากลําบากตาง ๆ หรือเม่ือมีการสูญเสียโครงสรางและหนาท่ี
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ตามปกติของรางกาย ดังนั้น คนที่เจ็บปวยเรื้อรังอาจรับรูสุขภาวะทางจิตไดเน่ืองจากสุขภาวะจิตเปนการ
รับรูถึงสภาวะแหงตน 
 จากความหมายของสุขภาวะทางจิตขางตน สามารถสรุปไดวา สุขภาวะทางจิตเปนภาวะท่ีแตละ
บุคคลรับรูตอสภาวการณที่เปนอยู บุคคลจะประเมินตนเองตามบริบทของการดํารงชีวิตทั่ว ๆ ไปถึงความ
พึงพอใจในประสบการณของตนท่ีผานมาในแตละชวง ไมวาจะเปนอารมณทางลบหรืออารมณทางบวก 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัย การดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา ตําบล

สํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ัน ดังนี ้
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางผูปวยเอชไอวี ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การเก็บขอมูลท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะ
ทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 10 คน 
เพื่อเปนผูใหขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรผูติดเชื้อเอชไอวี ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 127 คน 
กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มี
คุณสมบัติดังนี ้
 1.1) ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการตรวจและยืนยันผลจากโรงพยาบาล 
 1.2) ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาอยางตอเนื่องไดรับยาสมํ่าเสมอ 
 1.3) ผูติดเชื้อเอชไอวีไมเคยมีประวัติรับการรักษาทางจิต 
 1.4) ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีสวนรวมหรือทํากิจกรรมในสังคม เชน เขารวมกลุมอาสาสมัครให
การดูแลเพื่อนที่ติดเชื้อเอชไอวีดวยกัน 
 1.5) ผูติดเชื้อเอชไอวีผานการประเมินสุขภาวะทางจิตด ี
 1.6) ผูติดเชื้อเอชไอวียินยอมใหศึกษา  
 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดระมัดระวังอยางมากเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคลโดยมี
วิธีการใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
 2.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลและ
ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก 
 2.2 แนวคําถามในการสัมภาษณของผูติดเชื้อเอชไอวีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุข
ภาวะทางจิต จํานวน 3 ประเด็น ไดแก ลักษณะสุขภาวะทางจิตตามมุมมองของผูติดเชื้อเอชไอวี การ
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ปฏิบัติตัวเพื่อการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผุติดเชื้อเอชไอวี และปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผุติดเช้ือเอชไอว ีเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูติดเชื้อ
เอชไอวี จํานวน 10 คน 
 2.3 เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ 
 

3. การสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือโดยการดําเนินตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี ้
 1. วิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย เอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุข
ภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี และขอมูลที่ไดรับจากการเขารวมทํากิจกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อเปนแนวทางสรางเคร่ืองมือในการวิจัย โดยใชแนวคําถามปลายเปด ใชคําถามที่ชัดเจน เขาใจงาย 
และสื่อความหมายไดเขาใจตรงกัน เพื่อใหไดคําตอบตรงวัตถุประสงคการศึกษาและครอบคลุมมาก
ที่สุด 
 2. สรางแบบสัมภาษณที่มีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยนําแบบสอบถาม
ผานการตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
 3. นําแนวคําถามถามที่สรางข้ึนและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับผูติดเช้ือ
เอชไอวี ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ศึกษา (pilot study) จํานวน 2  คน  
 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หลังจากนั้นตรวจสอบ
แกไขโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ (ผูทรงคุณวุฒิ) อีกคร้ังกอนการใชจริงโดยดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังตอไปนี ้
 1. วิจัยศึกษา คนหาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวการณติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส 
สุขภาวะทางจิต 
 2. สรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผานการตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
 3. กําหนดประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) เก่ียวกับการดําเนินชีวิตท่ี
สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีเปนรายดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจในชีวิต การ
ยอมรับตนเอง การมีจุดมุงหมายในชีวิต การควบคุมตนเอง และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค ปญหาของการวิจัย และนิยามศัพทในการกําหนดประเด็นสัมภาษณ และ
นําไปใหอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
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 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
  5.1 ขั้นการเตรียมเก็บขอมูล 
   1. เตรียมความรู เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยการศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการ 
เปาหมาย จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนการวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ จากตํารา การฟงคําบรรยายจากผุทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดรับความรูและเขาใจระเบียบวิธีการ
วิจัยอยางลึกซึ้ง นําไปสูการศึกษาที่ถูกตองและครอบคลุมมากท่ีสุด 
   2. เตรียมทําหนังสือขออนุญาต เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการทําวิจัย 
   3. สรางแนวคําถามในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
การศึกษาและครอบคลุมมากที่สุด 
   4. การศึกษานํารอง ผูวิจัยจะศึกษานํารองระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 
โดยการสัมภาษณผูติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ตําบลสํานักขาม จํานวน 2 ราย เพื่อศึกษาความเปนไปไดใน
การศึกษาวิจัย และการแกไขคําถามในการวิจัยคร้ังน้ี รวมทั้งเพื่อประโยชนในการฝกทักษะการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหไดครบถวนตามความตองการ 
  5.2 ขั้นการดําเนินการ 
   1. แนะนําตัวและขออนุญาตในการเก็บขอมูลดวยวาจา และชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี ้
    1.1 การคนหาผูใหขอมูล ใหทําดังนี ้เขาไปโรงพยาบาลสะเดาและปาดังเบซารแลว
สรางสัมพันธภาพกับผูปวยเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวบขอมูล โดย 
     - คนหาจากกลุมผูใหขอมูลจากทะเบียน หรือคําแนะนําของเจาหนาที ่
     - จากสมุดทะเบียน เพื่อหารายชื่อผูปวยที่มีคุณสมบัติตามตองการในงานวิจัย 
รวมทั้งการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขอมูลการเจ็บปวยจากแฟมประวัติ และเก็บรวมรวมขอมูลใหเสร็จ
กอนการเขาไปสรางสัมพันธภาพกับผูปวย 
     - ขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  
   2. จรรยาบรรณของนักวิจัยและการพิทักษสิทธิ์ การวิจัยน้ีตองมีการพูดคุยอยาง
ใกลชิด ในเรื่องสวนตัว ความคิด ความรูสึกในแตละเหตุการณทําใหอาจรบกวนความเปนสวนตัว หรือ
สงผลกระทบตอความรูสึก ผูวิจัยตองคํานึงถึงการพิทักษสิทธิอยางเครงครัด เชน ตองมีการแนะนําตัว
ตัว บอกวัตถุประสงคการศึกษา และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล หรืออาจขอความยินยอมใน
ดานวาจา เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยตางๆ หากระหวางการสัมภาษณผูเขารวมวิจัย หรือใหสิทธิใน
การถอนตัวจากการวิจัยได โดยไมมีผลกระทบหรือความเสียหายใดๆแกผูปวยและผูเก่ียวของ หากเกิด
วิกฤตดานจิตใจขณะการสัมภาษณ ตองมีการหยุดการสัมภาษณ เปดโอกาสใหระบายความรูสึก ให
ความมั่นใจในความปลอดภัยเร่ืองรักษาขอมูลเปนความลับ รับฟงอยางตั้งใจ  แสดงความเห็นใจ เปด
โอกาสใหรองให หลังจากนั้นตองใหกําลังใจ ปลอบใจ และเขาใจในความรูสึกที่เกิดข้ึน เปดโอกาสให
เผชิญปญหา และอํานวยความสะดวกในเร่ืองตางๆ เชน ขอมูลขาวสารที่ผูปวยตองการ 
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5.3 ขั้นเก็บขอมูล  
 1. การสัมภาษณ ในการสัมภาษณครั้งแรกสัมภาษณในเร่ืองท่ัวๆไป หลังจากเปนการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยมีประเด็นหาการสัมภาษณดานความพึงพอใจในชีวิต ดานการยอมรับตนเอง 
ดานการมีจุดมุงหมายในชีวิต ดานการควบคุมตนเอง และดานการสมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 

 2. การสังเกต เปนการสังเกตทางตรงแบบมีสวนรวม เชน เขารวมในการทํากิจกรรม
ของผูติดเชื้อเอชไอวี โดยไมใหผู ถูกสังเกตรูตัว ไมควรสังเกตเพียงคร้ังเดียวเพราะอาจไมใช
พฤติกรรมที่แทจริงก็ได ควรสังเกตหลาย ๆ 

 3. การจดบันทึก เปนการจดบันทึกขอมูลทั่วไป ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและ
การจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ของผูติดเชื้อเอชไอว ี

 4. การบันทึกดวยเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใหไดขอมูลครบถวน สมบูรณกอนการ
บันทึกเสียงตองขออนุญาตผูใหขอมูล เมื่อผูใหขอมูลยินยอมจึงทําการบันทึกขอมูล 

 5. การแปรขอมูลรายวัน เปนการแปรผลขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยการถอด
คําพูดแบบคําตอคําแลวนํามาเรียบเรียงขอมูลตามประเด็นการสัมภาษณ 

 6. การสิ้นสุดการเก็บขอมูล เม่ือขอมูลมีความอ่ิมตัว (saturation of data) 
 การตรวจสอบขอมูล ตองนําขอมูลมาตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาขอมูลรายวันที่ไดมามี

ความถูกตอง และตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด โดยการตรวจสอบมีดังน้ี 
 การตรวจสอบความตรงของขอมูล (validity) ดวยการถอดเทปคําตอคํา รวมท้ังการ

นําขอมูลจากการสังเกตมีประกอบการพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองของขอความจากเทป เปด
เทปฟง  ซ้ําในสวนที่ไมชัดเจน มีการกลับไปยอนถามซ้ําอีกคร้ังในคร้ังตอไปเพื่อใหไดขอสรุปวา
ขอความ นั้นถูกตองและเปนจริง 

 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย ให
เนนการใชหลักการวิเคราะหขอมูลของ โคไลซี่ (Colaizzi, 1978, cited by Beck, 1994; Colaizzi, 
1978 citd in Steubert & Carpenter, 1995) ซึ่งไดมีผูนํามาใชอยางแพรหลายในการวิจัยเชิง
คุณภาพทางการพยาบาล สามารถแสดงใหเห็นวามีความนาเชื่อถือและมีข้ันตอนที่ไมซับซอน 
นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับปรัชญาของการศึกษาปรากฏการณวิทยา โดยเชื่อวาผูใหขอมูลเปน
ผูใหความหมายดวยตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี ้
  1. อานและทบทวนขอมูลของผูใหขอมูลท้ังหมด (read all the subjects descriptions) 
หลายๆครั้งเพื่อทําความเขาใจและใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาท้ังหมด โดยภายหลังการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละวัน ผูวิจัยไดทําการถอดเทปและบันทึกขอความที่เก่ียวของทั้งหมด หลังจากน้ันนํา
ขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปและจากการจดบันทึกของผูปวยรายนั้นๆ มาอานทําความเขาใจใน
ภาพรวมของขอมูลที่ได 
  2. หากลุมคําหรือขอความที่บงบอกถึงปรากฏการณที่ศึกษา (extract singnificant 
phrases or statement) คือการรับรูสุขภาพและการดูแลตนเอง ของผูติดเชื้อเอชไอวี โดยขีดเสนใต
กลุมคําหรือประโยคที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิต 
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  3. นํากลุมคําหรือขอความท่ีขีดเสนใตมาตีความหรือใหความหมาย (formulated 
meanings) ในแตละขอความน้ันๆ ภายใตคําบอกเลาจริงของผูใหขอมูล และนํากลับไปตรวจสอบ
ความตรงกับผูใหขอมูลอีกคร้ัง และในข้ันตอนนี้ผูวิจัยสามารถทราบไดวา มีขอมูลสวนใดที่ยังไมมีความ
ชัดเจนหรือยังไมอ่ิมตัว เพราะขอมูลดังกลาวผูวิจัยไมสามารถตีความหรือใหความหมายได ถาตีความ
อาจจะเกิดความลําเอียง ก็จะนํากับไปถามซ้ําอีกคร้ัง 
  4. นําขอความตางๆ ท่ีไดใหความหมายไวมาจัดเปนหัวขอ (culsters of theme) เชน 
ความหมายของการมีสุขภาวะจิตดี สุขภาวะทางจิตของตนเอง การดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทาง
จิต การปฏิบัติตัวเพื่อการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิต ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิต และนําหัวขอเหลานั้นกลับไปตรวจสอบกับขอมูลเดิมท่ี
ไดรับจากผูใหขอมูล เพื่อใหแนใจวาเปนอยางนั้นจริง 
  5. เขียนอธิบายรายละเอียดของปรากฏการณท่ีไดรับแตละหัวขอใหชัดเจน (exhaustive 
description) เพื่ออธิบายถึงการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเช้ือเอชไอวี โดยตัด
ขอมูลสวนท่ีไมเก่ียวของทิ้งไป 
  6. นํารายละเอียดของปรากฏการณท่ีเขียนไวอยางชัดเจนมารวมกัน เพื่อวิเคราะหและ
สังเคราะห เปนการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีใหเขาใจปรากฏการณท่ี
ไดอยางลึกซึ้ง และตรงกับความเปนจริงมีความเปนไปได โดยอธิบายใหเห็นโครงสรางทั้งหมด 
7. พิสูจนขอสรุป (verifying conclusion) เปนการพิสูจนวาขอสรุปท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาจากคําอธิบาย
ของผูใหขอมูลเปนการสรุปที่ดี และสมบูรณแลว 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี สรุปจากการ
สัมภาษณได ดังนี ้

1. ลักษณะสุขภาวะทางจิตของตนเองตามความคิดเห็นของผูติดเชื้อเอชไอว ี
สุขภาวะทางจิตตามมุมมองของผูติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้การมี

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สามารถชวยเหลือตนเองได ดานจิตใจ ดานครอบครัวและสังคม และดานจิต
วิญญาณ 

2. การปฏิบัติตัวเพื่อการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอว ี
มีแนวทางการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะจิตที่สําคัญของสุขภาวะทางจิต ดังน้ี 
(1) ดานความพึงพอใจในชีวิต พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีมีการดําเนินชีวิตดานพึงพอใจในชีวิต

โดยการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สามารถชวยเหลือตนเองได การมีครอบครัวที่เขาใจ อยูรวมกับ
ครอบครัวไดอยางปกติ และการไดทํางานที่ดี งานท่ีชอบ 

(2) ดานการยอมรับตนเอง พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีมีการดําเนินชีวิตดานการยอมรับตนเอง
โดยการยอมรับในภาวการณติดเชื้อเอชไอวี และการยอมรับในสัจจะธรรมในชีวิต 

(3) ดานการมีจุดมุงหมายในชีวิต พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีมีการดําเนินชีวิตดานการมี
จุดมุงหมายในชีวิต โดยมีจุดมุงหมายในชีวิตดานการดูแลรักษาตนเอง จุดมุงหมายในชีวิตดานความเขาใจ
ในครอบครัว และจุดมุงหมายในชีวิตดานหนาที่การทํางาน 
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(4) ดานการควบคุมตนเอง ผูติดเชื้อเอชไอวีมีการดําเนินชีวิตดานการควบคุมตนเองโดย
การคิดในแงบวก และการเห็นคุณคาในตนเอง 

(5) ดานการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวีมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
ทั่วไป และมีแนวทางในการสื่อสารเพื่อรักษา และสรางความสัมพันธระหวางกลุมโดยการวิเคราะหและ
ประเมินการใชวิธีการสื่อสารตามกลุมความสัมพันธกับคนในครอบครัว ความสัมพันธกับผูอ่ืน และ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอว ี
ผูติดเชื้อเอชไอวีจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางที่เขามามีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริม

สุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม การรับรูภาวะสุขภาพ และ
การมีอาชีพหรือรายได 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอว ีตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ที่สามารถนําไปใชในการกําหนดแนวทางและกิจกรรมในการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขวะ
ทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวใีหมีสุขภาวะทางจิตที่ดียิ่งข้ึน ดังนี ้

1. ลักษณะสุขภาวะทางจิตของตนเองตามความคิดเห็นของผูติดเชื้อเอชไอว ี
สุขภาวะทางจิตตามมุมมองของผูติดเชื้อเอชไอวีน้ันคือ ดานการมีสุขภาพที่แข็งแรง

สามารถชวยเหลือตนเองได  (สุพัตรา คงปลอด. พูลสุข เจนพานิชย วิสุทธิพันธ, และอรสา พันธภักดี. 
2558) จะเห็นไดวาหากผูปวยเอชไอวีมีความตองการการดูแลตนเองในระดับมากจะทําใหมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองที่ดีข้ึน (ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ, วันเพ็ญ แกวปาน, 2550) ผูปวยติดเชื้อเอชไอวีมีความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคการติดตอวิธีการดูแลสุขภาพและสงเสริมใหมีสุขภาพที่แข็งแรง
พึ่งตนเองได 

2. การปฏิบัติตัวเพื่อการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอว ี
(1) ดานความพึงพอใจในชีวิตมีผลตอสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะดาน

สุขภาพ ดานครอบครัว และดานการปฏิบัติงาน ท้ังนี้สามารถอธิบายไดวา ผูติดเชื้อเอชไอวีมีความพึง
พอใจในชีวิตท่ีตนไดผานพนประสบการณท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งสอดกับแนวคิดสุขภาวะทางจิตของ 
(ปยนันท สงฤทธิ์, 2550) ที่ไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับองคประกอบของความพึงพอใจในชีวิตไววา เปน
การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตามการรับรู และตัดสินดวยองคประกอบทางปญญา ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับชีวิตประจําวันท่ัว ๆ ไปแตละบุคคลโดยครอบคลุมในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ ชีวิตสมรส ครอบครัว 
การเงิน การงาน เพื่อน ที่อยูอาศัย การพักผอน ท้ังนี้ ผูติดเชื้อเอชไอวีมีความพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยูใน
ปจจุบันเพราะสามารถทําสิ่งที่ตั้งใจไวได โดยไมตองเดือดรอนหรือพึงพาใคร มีงานทําหาเลี้ยงตนเองได 
รับผิดชอบดูแลคาใชจายของตนเอง พอแม ลูกได จึงทําใหเกิดความภูมิใจในการใชชีวิตและมีกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตดวยการมีครอบครัวที่เขาใจ อยูรวมกับครอบครัวไดอยางปกติ ดวยความสัมพันธใน
ครอบครัวที่อบอุนนั้นสงผลใหผูติดเชื้อเอชไอวีประเมินไดวา ตนเองมีความพอใจในชีวิตปจจุบัน 

(2) ดานการยอมรับตนเองท่ีมีผลตอสุขภาวะทางจิตท่ีดีไดโดยการยอมรับภาวการณติดเชื้อ
เอชไอวี และการยอมรับในสัจจะธรรมของชีวิต ท้ังนี้สามารถอธิบายไดวาผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถยอมรับ
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การเปลี่ยนแปลงท้ังดานการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจท่ีเกิดจากผลกระทบของการติดเชื้อ
เอชไอวีไดดวยการรับรูที่มาหรือสาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี และรับรูขอมูลเก่ียวกับโรค และการรักษา
ที่ไดรับจากบุคคลกรทางการแพทยนั้นเปนสิ่งที่ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีเชื่อวาตนเองจะหายจากอาการ
เจ็บปวย เกิดเปนกําลังใหตอสูกับอาการของโรคได ซึ่งการมีรางกายท่ีแข็งแรงนั้นเปนสิ่งท่ีพิสูจนวาผูติด
เชื้อเอชไอวียังมีชีวิตอยู จึงทําใหเกิดการยอมรับกับสิ่งที่ผานมาได อีกท้ังการยอมรับความจริงในสัจจะ
ธรรมของชีวิตน้ันทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี มีจิตใจที่สงบ ถึงแมจะปลอยวางไมไดแตทําใหเขาใจในหลักธรรม
ของชีวิต ความเสื่อมถอยของรางกายและใชเหตุผลในหลักธรรมเพื่อเบ่ียงเบนสิ่งท่ีทําใหเสียใจ หมกมุน 
ทําใหหลุดพนจากความทุกข และการใหกําลังใจจากตนเอง เพื่อนผูติดเชื้อเอชไอวี สมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนสนิท หรือคนรัก ท่ีแสดงพฤติกรรมการยอมรับ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในครอบครัวอีกครั้ง จึง
ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถยอมรับตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานองคประกอบการมีสุขภาวะ
ทางจิตท่ีดีของ (ยุวดี เมืองไทย, 2551) ที่กลาวไววา ผูไดคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงจะมีลักษณะที่มี
ทัศนคติที่ดีตอตัวเอง เขาใจและยอมรับในแงมุมตาง ๆ 

(3) ดานการมีจุดมุงหมายในชีวิตที่มีผลตอสุขภาวะทางจิตท่ีดีได โดยการกําหนด
จุดมุงหมายในชีวิตดานการดูแลรักษาตนเอง ดานความเขาใจในครอบครัว และดานหนาท่ีการทํางาน 
ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาการที่ผูติดเชื้อเอชไอวีมีการกําหนดเปาหมายในชีวิตเพื่อการปรับตัวใหตนเอง
สามารถมีชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุขดวยการวางแผนในการดําเนินชีวิต มีการพัฒนา
ตนเองและใหความรู ความสามารถเพื่อใหเปนที่ยอมรับในครอบครัวและสังคม ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ทําใหเกิดการใชชีวิตอยูดวยความหวัง มีมุมมองการดําเนินชีวิตที่สดใสมากข้ึน โลกนาอยูมากข้ึน ทําใหผู
ติดเชื้อมองเห็นหนทางในการมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย ดวยลักษณะการมีสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อ
เอชไอวีขางตน สอดคลองกับแนวคิดดานองคประกอบการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของ (ยุวดี เมืองไทย, 
2551) ท่ีกลาวไววาผูท่ีสุขภาวะทางจิตที่ดีจะมีลักษณะท่ีรับรูไดถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง เห็นความงอก
งามในตนเองพรอมเปดรับประสบการณใหม สามารถตระหนักรูไดถึงศักยภาพที่ตนเองมี หรือรับรูถึง
โอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงที่สะทอนใหเห็นถึง
การตระหนักรูและประสิทธิภาพในตนเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ (เยาวเรศ อมรสิงห, 2552) ท่ี
กลาววาความคาดหวังและความสําเร็จที่เปนไปตามความหมายนั้นเปนความรูสึกเปนสุขท่ีเกิดจากการท่ี
บุคคลประสบความสําเร็จและสามารถมีชีวิตไดตามที่ตนเคยคาดหวังไว และถือเปนชีวิตท่ีนาพึงพอใจ
สําหรับบุคคล 

(4) ดานการควบคุมตนเองที่มีสุขภาวะทางจิตท่ีดีไดดวยการคิดในแงบวกและการเห็น
คุณคาในตนเอง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดวาการท่ีผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ
โกรธจากปจจัยภายนอกได เพราะมีความเขาใจในความคิดที่มีความแตกตางของคนอ่ืนมากข้ึน และมีวุฒิ
ภาวะที่สามารถจัดการความรูสึกเสียใจ ควบคุมอารมณท่ีเกิดจากคําพูดหรือพฤติกรรมที่กระทบจิตใจจาก
ผูอ่ืนไดดวยการคิดในแงดี เลือกมองแตในสิ่งที่ดีของผูอ่ืน หรือการเพิกเฉยการกระทําที่เกิดข้ึนจากผูอ่ืน 
ทําใหยอมรับความคิดที่แตกตางของคนและเขาใจธรรมชาติของมนุษยไดดี  

นอกจากนี้การเห็นคุณคาในตนเองท่ีสามารถทํางาน และดําเนินชีวิตไดดวยตนเองโดยที่ไม
พึ่งผูอ่ืนทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถเพิกเฉยการกระทําของผูอ่ืนได ซึ่งลักษณะการมีสุขภาวะทางจิต
ดังกลาว สอดคลองกับลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของ (สุริยันต กลีบทอง, 
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2557) ท่ีกลาววา บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง เปนผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง มองตนเองในดาน
บวก มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ไมหวั่นไหว ตอการวิจารณหรือตําหนิจากบุคคลอ่ืนไดงาย มีลักษณะ
ของการยอมรับตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ใสใจ และสามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนไดอยาง
ละเอียดออน สามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาตามความเปน
จริง ใชกลไกการปองกันตนเองนอย มักเปนผูริเร่ิมสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนกอน มีความยืดหยุน มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีมีประโยชน มีความกระตือรือรน กลาทํางานที่ทาทายความสามารถ พอใจที่ได
ใชความสามารถอยางเต็มท่ี มีความวิตกกังวลนอย ซึ่งโดยภาพรวมแลวบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเอง
สูง จะมีความสุข และใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดดานองคประกอบการมีสุข
ภาวะทางจิตที่ดีของ (ยุวดี เมืองไทย, 2551) ท่ีกลาวไววาผูท่ีมีสุขภาวะทางจิตที่ดีในดานความเปนตัวเอง
จะมีลักษณะเปนอิสระ สามารถประเมินตนเองตามจริงได สามารถทานกระแสสังคมในวิถีของความคิด
และการกระทําพฤติกรรมมาจากการควบคุมภายในตนเอง ประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง 

(5) ดานการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนที่มีผลตอสุขภาวะทางจิตท่ีดีได เพราะผูติดเชื้อเอชไอ
วีมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว คนในสังคมได ดวยแนวทางในการสื่อสารเพื่อรักษา การมี
ความไววางใจตอการเปดเผยภาวการณติดเชื้อเอชไอวีดวยการประเมินและวิเคราะหสถานการณตาม
ความจําเปนท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตทําใหผูติดเช้ือเอชไอวีสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดาน
ความสัมพันธและปองกันพฤติกรรมที่อาจเปล่ียนแปลงของสมาชิกในครอบครัวและคนในสังคม และถา
ประเมิน วิเคราะหไดอยางเหมาะสมก็อาจสงผลใหไดรับความชวยเหลือ และเห็นอกเห็นใจ ซึ่งทําใหผูติด
เชื้อเอชไอวีสามารถมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว เพื่อน และคนในสังคม ถึงแมจะไมไดเปดเผย
ภาวการณติดเชื้อเอชไอวีแตสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางกลมกลืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดาน
องคประกอบการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของ (ยุวดี เมืองไทย, 2551) ที่กลาวไววา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอ่ืน คือการมีสัมพันธภาพที่อบอุน พึงพอใจ และไววางใจ มีความสามารถในการเขาใจ การใหความ
รวมมือ รวมถึงการใหและการรับในสัมพันธภาพระหวางบุคคล และความสามารถที่จะรักและสราง
สัมพันธภาพที่ใกลชิด 

3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสขุภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอว ี
ความรูสึกที่ดีตอตัวเองและไดแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม ดังท่ีเพนเดอร (Pander,1996) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสนับสนุนทาง
สังคมวาชวยลดภาวะเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตแตละวัน ชวยใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีกลยุทธในการ
ปรับตัวเมื่อมีความเครียด สําหรับผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับผลกระทบทําใหเกิดความเครียดในระดับสูง ถา
หากไดรับการสนับสนุนทางสังคมท่ีดี โดยมีความสัมพันธที่เกิดจากการทําหนาที่ของบุคคลใน
ครอบครัวและสังคม เชน ความรักความผูกพันทําใหบุคคลรูสึกอบอุนปลอดภัย การชวยเหลือใน
รูปแบบตางๆ ความมีคุณคาในตนเอง รับรูวาตนเองมีคุณคาและมีประโยชนเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ี
เขาผูกพัน เชน บิดา มารดา บุตร สามี เพื่อนสนิท ญาติหรือบุคคลในครอบครัว 

การรับรูภาวะสุขภาพ เปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการประเมินสุขภาพ และการรับรู
ภาวะสุขภาพเปนองคประกอบหนึ่งใชสําหรับเปนตัวทํานายที่ดีท่ีสุดสําหรับการใชในระบบบริการสุขภาพ 
โดยเปนตัวนายผลลัพธทางสุขภาพที่สําคัญ อรดี โชติเสนและคณะ(2558: 41-50) กลาววา  ระยะของ
โรคมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอดสโดยผูปวยเอดสรับรูคุณภาพชีวิตต่ําที่สุดและผูติด
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เช้ือท่ีไมมีอาการรับรูคุณภาพชีวิตดีท่ีสุด 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาวการณเจ็บปวยทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีความ
ตระหนักถึงการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงเสนอแนะไวดังนี้ ในการจัดกิจกรรมกลุมควรมีการ
กระตุนใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีความตระหนักในอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนดวยการขอรับคําปรึกษาจากแพทย 
พยาบาลเจาหนาท่ีทางดานสาธารณสุข หรือผูติดเชื้อเอชไอวีเมื่อมีปญหาดานสุขภาพโดยทันที เพื่อเขาถึง
การรักษาและลดความกังวลจากปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงทีและสรางใหเกิดวินัยในการดูแลตนเอง อีกทั้ง
ผูติดเชื้อเอชไอวีควรมีการติดตอกับสมาชิกกลุมที่ติดเชื้อเปนระยะเวลานาน เพราะผูติดเชื้อเอชไอวีมี
รางกายแข็งแรงแลวอาจขาดวินัยในการดูแลตนเอง ไมรับประทานยา อยางตอเนื่องและอาจทําใหเกิด
ภาวการณเจ็บปวยได 
  1.2 จากผลการวิจัยพบวา  การมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว เปนกําลังใจสําคัญ
ที่สงเสริมใหผูติดเช้ือเอชไอวีสามารถดําเนินชีวิตได ผูวิจัยจึงเสนอแนะไวดังนี้ คือ ควรมีการสงเสริมใหผู
ติดเชื้อเอชไอวีมีการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวทุกวันเพราะสมาชิกในครอบครัวเปนบุคคลใกลตัวที่ผู
ติดเชื้อเอชไอวี หรือคนทั่วไป สามารถแบงปนความทุกข ความสุขไดงาย สรางใหเกิดการพบปะ พูดคุย 
แลกเปลีย่นปญหาและมุมมองตาง ๆ ถึงแมจะตองการเปดเผยภาวการณติดเชื้อหรือไมก็ตาม เพื่อปองกัน
ความรูสึกทอแท สิ้นหวัง ภาวะเครียดที่อาจเกิดข้ึนไดจากผลกระทบตาง ๆ ท้ังนี้ การสื่อสารกับสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถนําไปสูการชักจูงสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือในงาน
กิจกรรมดานเอดสตาง ๆ และสามารถใหกําลังใจแกผูติดเชื้อเอชไอวีได ถึงแมจะมีการเปดเผยภาวการณ
ติดเชื้อหรือไมก็ตาม 
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวี
รายเกา และรายใหม เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความแตกตาง และนําปจจัยท่ีพบไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาตนเองท้ังดานความคิด บุคลิกภาพ และการจัดการปญหาใหผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมมี
ความสามารถในการปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดเร็วข้ึน 
 2.2 ควรศึกษาการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาวะทางจิตของผูติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่อ่ืน ๆ 
ที่มีวัฒนธรรม สภาพแวดลอม ลักษณะทางภูมิภาคท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน เพื่อศึกษาหา
ปจจัยเพิ่มเติม เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมสุขภาวะทางจิตใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ตอไป  
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