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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมวธีิ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสบการณ์การถูกตีตราและ
วิธีปฏิบัติตัวท่ีดีของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาประสบการณ์การตีตราของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีรับยา
ตา้นไวรัสท่ีโรงพยาบาลควนเนียง จ านวน 59 คน  ใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ขั้นตอนท่ี 2 วิธีปฏิบติัตวัท่ีดีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลด
การตีตราตนเอง จากผูใ้ห้ข้อมูลจ านวน 10 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ 
  1. ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตรา แบ่งเป็น 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1)ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตรา
ตวัเอง ส่วนใหญ่ยงัหลีกเล่ียงท่ีจะไปสถานบริการสุขภาพใกลบ้า้น เน่ืองจากกลวัจะถูกเปิดเผยสถานภาพ
การติดเช้ือเอชไอวร้ีอยละ64.7 รู้สึกอายและรู้สึกกลวัวา่จะถูกเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจอ้งมองหรือนินทา 2)
ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากตนรอบขา้ง ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจ
ร้อยละ78 3)ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากผูใ้ห้บริการสุขภาพส่วนใหญ่ เคยมีผูใ้ห้บริการสุขภาพ
แนะน าวา่ “อยา่มีลูกเลย”เพราะติดเช้ือเอชไอว ีร้อยละ30  

2. วิธีปฏิบัติตัวท่ีดีของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ี
โรงพยาบาล ได้แก่ การได้รับความรู้จากทีมสุขภาพ การได้พูดคุยกบัคนไข้ด้วยกนัในคลินิก การจดั
คลินิกบริการแยกเป็นสัดส่วน การบริการ ณ จุดๆเดียว การท่ีคนในครอบครัวเขา้ใจไม่รังเกียจ การได้
เปิดเผยผลเลือดกบัคนในครอบครัว การเลือกรับบริการในสถานพยาบาลท่ีไกลบา้นไม่มีคนรู้จกั 

ควรออกแบบกิจกรรมในการดูแลผู ้ติดเช้ือเอชไอวีทั้ งในคลินิกของโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่าง ๆ เพื่อให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สามารถเข้าสู่ระบบได้เร็ว ลดการ
แพร่กระจายของเช้ือ และผูติ้ดเช้ือเอชไอวมีีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน               
ค าส าคัญ: ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี, การตีตราตนเอง, ประสบการณ์, วธีิปฏิบติัตวัท่ีดี 



 
 

 
 

Abstract 
This research is a mixed methodology research. The objective of this study was to study the 

stigmatization experience and good practices of people living with HIV that can reduce self-
stigmatization when visiting the hospital. The research was conducted in 2  steps. Step 1  studied the 
stigmatization experience of people with HIV. Who received ARV drug at Khuan Niang hospital, 59 
people were randomly used. The tool used is a questionnaire. The data were analyzed using 
descriptive statistics. Step 2: Good practice practices of people with HIV that can reduce self-stigma. 
From 10  informants, data were collected through in-depth interviews. Analyze data by analyzing the 
content. The study found that 

1. Experience with stigma is divided into 3 areas which are 1) Experience with stigmatization 
Most also avoid going to health facilities near their home. Because of fear of being exposed to HIV 
status 6 4 . 7  percent Feeling embarrassed and fearful of gossip or gossip from the operator                   
2 )  Experience with stigmatization from others around Most of the family members never showed 
disgust, 7 8  percent. 3 )  Stigmatization experience from most health care providers has a health care 
provider recommended that "Do not have children" because they are infected with HIV 30 percent. 

2. A good practice for people living with HIV that can reduce self-stigma when coming to the 
hospital is to get knowledge from the health team. Talking to patients in the clinic the service clinic is 
separated into service at one point that the family doesn't mind. Exposing the results of the blood to 
the family, choosing to receive services in a medical facility far away from home, unknown. 

Activities in the care of HIV-infected patients should be designed in both hospital clinics and 
sub-district health promotion hospitals in order to provide HIV-infected persons. Can log in quickly 
reduce the spread of infection and people with HIV have a better quality of life. 
Keywords: HIV positive person, self stigmatization, experience, good practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทน า 
การตีตราและการเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัเอชไอวีเอดส์ปรากฎอยู่ทัว่ไปในทุกหน่วยของ สังคม 

ตั้งแต่ชุมชน ครอบครัว สถานท่ีท างานไปจนถึงสถานบริการสุขภาพ ซ่ึงประสบการณ์การตีตราและการ
เลือกปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ้ยู่ร่วมกบัเช้ือเอชไอวี (หรือผู ้ท่ีถูกสงสัยว่าน่าจะติดเช้ือเอชไอวี โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งกลุ่มเฉพาะท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี) อาจท า ให้พวกเขารู้สึกกลวัการมารับบริการ
สุขภาพ และอาจส่งผลต่อการเขา้รับบริการสุขภาพ การตดัสินใจเขา้รับบริการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอว ี
หรือการบริการตรวจรักษาหรือดูแลสุขภาพอ่ืนๆ หรือท าใหพ้วกเขาไม่อยากกลบัไปรับการรักษาท่ีสถาน
บริการ สุขภาพนั้นๆอีก(จิราพร จิระสถิตย,์ 2560) ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหพ้วกเขาทราบสถานการติดเช้ือเอช
ไอวีชา้ ส่งผลให้ไดรั้บยาตา้นไวรัสเอชไอวีหรือบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับพวกเขาล่าชา้ไป 
ดงันั้น การลดการตีตราและการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัเอชไอวีเอดส์ในสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล  
การลดการตีตราตนเองของตวัผูป่้วยจึงถือว่าเป็นส่วนส าคญั ท่ีจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคของการ
เขา้ถึงบริการการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี รวมทั้งบริการดูแลและรักษาท่ีเหมาะสม การตีตราและการ
เลือกปฏิบติัอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การปฏิเสธไม่ให้เขา้รับการรักษา การส่งต่อพวกเขาไป
รับบริการท่ีอ่ืน การจดัให้เขาไดรั้บบริการสุขภาพ เป็นคนสุดทา้ยโดยไม่ค  านึงวา่เขามาก่อนหรือมาหลงั 
การซุบซิบนินทา และ/หรือ การ เปิดเผยสถานะ การติดเช้ือเอชไอวีของผูม้ารับบริการให้กบัครอบครัว
หรือเพื่อนร่วมงานของเขาทราบโดยท่ีไม่ไดรั้บค ายินยอมจากเขาก่อน และการใช้ค  าพูดหรือถอ้ยค าท่ีดู
ถูก เขาในระหวา่งท่ีใหบ้ริการเป็นตน้ (กลัยาณี จนัธิมา, ศิวะยทุธ สิงห์ปรุ, และบุญสวย ชยัสถิตกุล,2561)  
รายงานดชันีช้ีวดัการตีตราดงักล่าว รายงานว่า การตีตราตนเอง (internalized stigma) ของผูอ้ยู่ร่วมกบั
เช้ือเอชไอวีอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงแสดงออกมาเป็นความรู้สึกละอาย รู้สึกผิด รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต ่าลง 
และด้วยความรู้สึกเหล่าน้ี จึงน าไปสู่การหลีกเล่ียงท่ีจะเข้ารับบริการท่ีคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ 
ถึงแมจ้ะอยูใ่น ภาวะท่ีตอ้งการการดูแลทางการแพทยก์็ตาม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะลดทอนคุณภาพชีวติของผูอ้ยู่
ร่วมกบั เช้ือเอชไอวี ไปจนถึงส่งผลให้เกิดการติดเช้ือรายใหม่เพิ่มข้ึนไดด้้วย ดงันั้น การลดการตีตรา
ตนเองของผูท่ี้อยู่ร่วมกบัเช้ือ จะช่วยให้เพิ่มการเขา้ถึงบริการของผูอ้ยู่ ร่วมกบัเช้ือเอชไอวี ด้วย “หาก
คนเรามีความสบายใจท่ีจะเขา้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอวี และรับบริการรักษาเอชไอวีมากข้ึน
แลว้ การแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวกี็ลดนอ้ยลง และผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวกี็จะมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การถูกตีตราของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ใน จงัหวดั
สงขลา             

2. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบติัตวัท่ีดีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เพื่อลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ใน จงัหวดัสงขลา             
 



 
 

 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods) ในลกัษณะของการผสมผสานระหวา่ง

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) น าวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มี 2 
ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประสบการณ์การถูกตีตราเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ใน 
จงัหวดัสงขลาของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรไดแ้ก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมารับบริการท่ีคลินิกยาตา้นไวรัส ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัสงขลา ปีพ.ศ.2563 จ านวน 100 ราย  
ก าหนดเกณฑก์ารคดัเขา้ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมารับบริการท่ีคลินิกยาตา้นไวรัส ไม่มีโรคฉวย

โอกาส ไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงและยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั ส าหรับเกณฑ์การคดัออกไดแ้ก่ ผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีท่ียา้ยไปรับบริการท่ีคลินิกยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลอ่ืนเน่ืองจากไปอยู่ต่างจงัหวดั 
เปล่ียนสิทธิการรักษาเป็นประกนัสังคมในระหวา่งเก็บขอ้มูล 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการท่ีคลินิกยาตา้นไวรัส ในโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัสงขลา ปีพ.ศ.2563 จ านวน 59 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณจากสูตร  
ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 80 ราย เน่ืองจากในระหว่างการเก็บขอ้มูลเป็นช่วงของการระบาดของโรคติด
เช้ือโควิท-19 ผูว้ิจยัจึงสามารถเก็บขอ้มูลได้ทั้ งหมด 59 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงตามคุณสมบติั
เกณฑค์ดัเขา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบสอบถามผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวีของกองโรคเอดส์(กองโรคเอดส์วณัโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์, 2559) ประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย อายุ เพศ  สิทธิการรักษา ระยะเวลาท่ีทราบการติดเช้ือ 
ระยะเวลาท่ีกินยาตา้นไวรัส  การเปิดเผยผลเลือด การตีตราจากคนรอบขา้ง จ านวน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์เก่ียวกบัสถานบริการสุขภาพ ประกอบดว้ย  การหลีกเล่ียงการไปรับท่ี
สถานพยาบาลเน่ืองจากการตีตราตวัเอง การตีตราจากผูใ้ห้บริการ  จ านวน  6 ข้อ ลักษณะของแบบ 
สอบถามเป็นใหเ้ลือกตอบเคย และไม่เคย 

ส่วนท่ี 3 การเปิดเผยสถานภาพและความลบัของผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอวจีากผูใ้หบ้ริการสุขภาพ 
จ านวน 2 ขอ้ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นใหเ้ลือกตอบเคย  ไม่เคย และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ส่วนท่ี  4 การมีบุตรและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  ถามเก่ียวกับการได้รับค าแนะน าเร่ืองการมี
เพศสัมพนัธ์อีกเลย การมีบุตร การได้รับยาตา้นไวรัส การคุมก าเนิด การถูกแนะน าให้ยุติการตั้งครรภ ์
จ านวน  4 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นใหเ้ลือกตอบ  

 



 
 

 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามผูอ้ยู่ร่วมกบัเช้ือเอชไอวี (กองโรคเอดส์วณัโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์, 2559)มาใชซ่ึ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแลว้  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลโดยผูว้ิจยัขออนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  เพื่อด าเนิน
การศึกษา โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงค์และการพิทกัษ์สิทธิแก่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้แจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุ่มตวัอย่างท า ใชเ้วลา 20-30 นาที ทั้งน้ีภายหลงักลุ่มตวัอยา่งส่งแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมด จ านวน 59 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและประสบการณ์การถูกตีตราของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีโรงพยาบาลแห่ง

หน่ึง ใน จงัหวดัสงขลา โดยใชค้วามถ่ีและ ร้อยละ (Percentage)  
 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีปฏิบติัตวัท่ีดีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาล ขั้นตอนน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเคยตีตราตนแลว้สามารถลดการตีตราตนเองได้จ  านวน 10 ราย 

ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี  1) เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีรับยาตา้นไวรัสท่ีรพ.ควนเนียง           
2) เคยมีการหลีกเล่ียงการมารพ.เน่ืองจากประเด็นการตีตรา (จากการตอบแบบแบบสัมภาษณ์) 3) 
สามารถพูดและส่ือสารภาษาไทยได ้และ 4)ยนิดีเขา้ร่วมในการวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แนวสัมภาษณ์แบบรายบุคคลในเร่ืองวิธีปฏิบติัตวัท่ีดีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตี

ตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขอ้ค าถามคือ 1) ท่านรู้สึกอยา่งไรเม่ือรู้ว่า
ติดเช้ือเอชไอว ีช่วยเล่าให้ฟัง 2) เคยหลีกเล่ียงการมารับบริการท่ีรพ.หรือไม่ เพราะอะไร 3) อะไรท่ีท าให้
เขา้รับการรักษา และยงัคงรักษาอยูต่ลอด 4) ท าอยา่งไรจึงลดการตีตราตวัเองไดจ้นสามารถมารับบริการ
สุขภาพท่ีรพ.ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 5) การจดับริการของสถานบริการสุขภาพท่ีช่วยลดการตีตรา 

2. เคร่ืองบนัทึกเสียง 
3. สมุดจดบนัทึก ส าหรับจดขอ้มูล 
4. แฟ้มขอ้มูลของผูว้ิจยั ส าหรับเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนก และจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 แนวค าถามผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 
คน ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพ 1 คน อาจารยพ์ยาบาล 1 คน และพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน 1 คน 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 



 
 

 
 

ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 3 ราย เพื่อน าขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบบัสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคแ์ละการพิทกัษสิ์ทธิแก่กลุ่มตวัอย่าง 

เม่ือยินยอมและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเซ็นใบยินยอมเขา้ร่วมโครงการ  จากนั้นสัมภาษณ์แบบ
รายบุคคลในเร่ืองวิธีปฏิบติัตวัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ี
โรงพยาบาล  ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30-45 นาที โดยมีเป้าหมาย ให้ได้ขอ้มูล อตัวิสัยของบุคคลใน
มุมมองต่อปรากฏการณ์ท่ีผา่นประสบการณ์ชีวติของผูใ้หข้อ้มูล มีความเก่ียวเน่ืองท่ีสามารถน ามาอธิบาย
ความหมายและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษาได้ ผูว้ิจยัจะด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถาม
ปลายเปิด และพูดคุยแบบไม่เป็นทางการตามแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน และใช้การหย ัง่ลึก (probe) เม่ือ
จ าเป็น เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม ลึกซ้ึง และอ่ิมตวัในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีการบนัทึกเทป
ขณะสัมภาษณ์   

ในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแต่ละราย มีการสัมภาษณ์อยา่งน้อย 1 คร้ัง แต่ไม่เกิน 3 คร้ังทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความอ่ิมตวัของขอ้มูล และความสะดวกของกลุ่มตวัอย่าง แต่ละคร้ังใช้เวลานานประมาณ 30 - 45
นาที สถานท่ีในการสัมภาษณ์มีความเป็นส่วนตวัท่ีมีเพียงผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูล   วนั เวลา และสถานท่ีในการ
ให้สัมภาษณ์ ตามความสะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล เม่ือสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละคร้ังผูว้ิจยัสรุปใจความส าคญัแลว้
ให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นนดัสัมภาษณ์คร้ังต่อไป หลงัจากนั้นมีการถอดเทปแบบค า
ต่อค า 

สถานทีสั่มภาษณ์ 
หอ้งใหค้  าปรึกษา คลินิกยาตา้นไวรัส(ARV)  โรงพยาบาลแห่งหน่ึง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลพร้อมๆกบัการรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหท้ราบประเด็นท่ีตอ้งสัมภาษณ์
ในคร้ังต่อไป ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตาม
ขั้นตอนของ Miller & Crabtree, (1992) ไดแ้ก่ การจดัแฟ้มขอ้มูล การลงรหัสขอ้มูล การจดัประเภทของ
ขอ้มูล การสร้างมหวดหมู่ขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และการสรุปผล 

จริยธรรมวจัิย 
ผูว้ิจยัเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษยข์องส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ไดห้มายเลขรับรอง 1/2564 ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัค  านึงถึงการพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง 3 ดา้น คือ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
วิจยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั และการรักษาความลบัของขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงรายละเอียดใน
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมข้อมูลต่อไปน้ี 1) ช่ือและข้อมูลเก่ียวกับผูว้ิจ ัย 2) วตัถุประสงค์ และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่มีการระบุช่ือของผูต้อบ



 
 

 
 

แบบสอบถามในแบบสอบถาม  4) การเก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบั 5) การเสนอผลงานวจิยัในภาพรวม 
6) สิทธิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยั หรือสิทธิท่ีจะถอนตวัออกจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเขา้รับบริการของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าลายภายใน 1 
ปี ภายหลงัจากท่ีผลการวจิยัไดรั้บการเผยแพร่แลว้ 

 
ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีรับยาตา้นไวรัสท่ีโรงพยาบาลควนเนียง
จ านวน 59 คน พบวา่เป็นเพศชาย 26 คน เพศหญิง 33 คนมีอายุอยูใ่นช่วง 30-63  ปี อายุเฉล่ีย 47 ปี ส่วน
ใหญ่ทราบการติดเช้ือมาเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 12 ปี  รับยาตา้นไวรัสมาเป็นเวลา เฉล่ีย 10 ปี ส่วนใหญ่
เปิดเผยผลเลือดกบัคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวจ านวน 31คนคิดเป็นร้อยละ52.5 ไม่เปิดเผยกบัใคร
เลยจ านวน 18 คนคิดเป็น 30.5 เปิดเผยกบัชุมชนหรือเพื่อนร่วมงาน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1.7 เปิดเผยผล
เลือดกบัคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทและคนในชุมชนหรือเพื่อนร่วมงาน จ านวน 9 
คนคิดเป็นร้อยละ 15.3    

2. ประสบการณ์การถูกตีตราของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ใน จงัหวดัสงขลา 
แบ่งเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี (ตาราง 1) 

2.1 ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราตวัเองของผูติ้ดเช้ือเม่ือตอ้งไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ถึงแมจ้ะไม่เก่ียวกบัโรคเอดส์แต่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีส่วนใหญ่ยงัหลีกเล่ียงท่ีจะไปสถานบริการสุขภาพใกล้
บา้นสาเหตุเน่ืองจากกลวัจะถูกเปิดเผยสถานภาพการติดเช้ือเอชไอวีร้อยละ64.7และ อยู่ใกลท่ี้ท างาน
เพื่อนร่วมงานอาจเห็น ร้อยละ5.88 โดยผูติ้ดเช้ือเอชไอวีส่วนใหญ่ตีตราตนเองในเร่ือง รู้สึกผิดท่ีตวัเอง
ติดเช้ือเอชไอวร้ีอยละ54.2 และรู้สึกกลวัวา่จะถูกเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจอ้งมองหรือนินทาร้อยละ22  

2.2 ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากตนรอบขา้ง ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวไม่เคย
แสดงท่าทีรังเกียจคิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือไม่ทราบไม่แน่ใจร้อยละ 14.6 และสมาชิกใน
ครอบครัวเคยแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ปัจจุบนัไม่มีท่าทีรังเกียจแลว้คิดเป็นร้อยละ 4.9  

2.3 ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากผูใ้ห้บริการสุขภาพส่วนใหญ่ เคยมีผูใ้ห้บริการ
สุขภาพแนะน าวา่ “อยา่มีลูกเลย”เพราะติดเช้ือเอชไอวี ร้อยละ 30 รองลงมาคือเคยมีผูใ้ห้บริการสุขภาพ
แนะน าว่า “อย่ามีเพศสัมพนัธ์อีกเลย” เพราะติดเช้ือเอชไอวีร้อยละ 27 และผูป่้วยหรือคู่ครอง เคยถูก
แนะน าหรือบงัคบัให้ยุติการตั้งครรภ ์เน่ืองจากสถานภาพการติดเช้ือเอชไอวีของตวัเองหรือคู่ครองร้อย
ละ23  

 
 
 



 
 

 
 

ตารางท่ี  1 จ านวน  และร้อยละ ประสบการณ์การถูกตีตราของผู ้ติด เช้ือเอชไอวี ท่ี โรงพยาบาลแห่งห น่ึง                           
ในจงัหวดัสงขลา 
1.ประสบการณ์เกีย่วกบัการตตีราตนเอง จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

1.ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาเคยหลีกเล่ียงท่ีจะไปเขา้รับบริการสุขภาพดา้นเอชไอวหีรือบริการ
สุขภาพทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัเอชไอว ีท่ีสถานบริการใกลบ้า้น(N=59) 

  

                                                        -เคยหลีกเล่ียง 17 28.8 
                                                       -ไม่เคยหลีกเล่ียง 42 71.2 
               1.2.สาเหตุท่ีท าใหห้ลีกเล่ียงท่ีจะไปสถานบริการสุขภาพใกลบ้า้น   
                              1.2.1 สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีตรา-กลวัผลเลือดเปิดเผย 
                                       -กลวัจะถูกเปิดเผยสถานภาพการติดเช้ือเอชไอวี 

 
11 

 
64.7 

                                       -อยูใ่กลท่ี้ท างานเพ่ือนร่วมงานอาจเห็น 1 5.8 
                              1.2.2 สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีตรา-คุณภาพการใหบ้ริการ   
                                      -บริการไม่เป็นมิตร  1 5.8 
                                      -ตอ้งคอยนานกวา่ผูป่้วยอ่ืนหรือถูกจดัเป็นคิวสุดทา้ย 1 5.8 
15.ในช่วง12 เดือนท่ีผา่นมา เคยตดัสินใจไม่ไปสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล เน่ืองจาก
สาเหต ุ

  

                             รู้สึกอายท่ีตวัเองติดเช้ือเอชไอว ี 10 16.9 
                             รู้สึกกลวัวา่จะถูกเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจอ้งมองหรือนินทา 13 22.0 
                             รู้สึกผิดท่ีตวัเองติดเช้ือเอชไอว ี 32 54.2 
16.ในช่วง12 เดือนท่ีผา่นมา เคยเวน้ หรือเล่ือนเวลากินยาตา้นไวรัส เพราะกลวัวา่คนอ่ืนจะ
สงสยัวา่ติดเช้ือเอชไอว ี

5 8.5 

2.ประสบการณ์เกีย่วกบัการตตีราจากคนรอบข้าง   
1.สมาชิกในครอบครัวเคยแสดงท่าทีรังเกียจเพราะท่านเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอว(ีกรณีเปิดเผยกบั
คนรัก หรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทและคนในชุมชนหรือเพ่ือนร่วมงาน) 

  

                             สมาชิกในครอบครัวไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจ 32 78.0 
                             สมาชิกในครอบครัวแสดงท่าทีรังเกียจ ณ ปัจจุบนั 1 2.4 
                             สมาชิกในครอบครัวเคยแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ปัจจุบนัไม่มีท่าทีรังเกียจแลว้ 2 4.9 
                             ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 6 14.6 
2.ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาเคยถูกปฏิเสธการรับเขา้เรียน หรือใหอ้อกจากการเรียนเพราะเป็นผู ้
ติดเช้ือเอชไอว ี

  

                             ไม่เก่ียวขอ้ง(ไม่ไดเ้รียนในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา) 59 100 
3.ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาเคยถูกปฏิเสธการรับเขา้ท างานหรือใหอ้อกจากงานเพราะเป็นผูติ้ด
เช้ือเอชไอว ี

  

                             ไม่เคย 47 79.7 
                             ไม่เก่ียวขอ้ง(ไม่ไดท้ างานในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา) 12 20.3 



 
 

 
 

3.ประสบการณ์เกีย่วกบัการตตีราตนเอง จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

14.ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาเคยมีเหตุการณ์ต่อไปน้ีเกิดข้ึนกบัท่านเพราะวา่ท่านเป็นผูติ้ดเช้ือ
หรือไม่ 

  

                         ถูกผูใ้หบ้ริการปฏิเสธท่ีจะใหบ้ริการสุขภาพ หรือปฏิเสธท่ีจะใหก้ารรักษา 1 1.7 
                         ถูกจดัใหรั้บบริการเป็นคิวสุดทา้ยหรือจดัใหร้อนานกวา่ผูป่้วยรายอ่ืน 4 6.8 
                         ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่แยก่วา่เม่ือเทียบกบัผูป่้วยรายอ่ืนๆ 3 5.1 
ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา เคยนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 11 18.6 
                         เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบอกใหเ้อาชุดท่ีใส่แลว้ ไปท้ิงในถงัหรือบริเวณท่ีจดั 
                         ไวใ้หเ้ฉพาะผูติ้ดเช้ือเอชไอวเีท่านั้น 

1 9.0 

17.ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา เคยถูกผูใ้หบ้ริการสุขภาพปฏิบติัต่อท่าน   
                        ใหต้รวจหาเช้ือเอชไอวก่ีอนท่ีจะไดรั้บการรักษา หรือไดรั้บการผา่ตดั   
                                                                      เคย 8 13.6 
                                                                     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 9 15.3 
                        เปิดเผยสถานการณ์ติดเช้ือเอชไอวขีองท่านแก่ผูอ่ื้น โดยท่ีไม่ไดรั้บการยนิยอม   
                                                                      เคย 7 11.9 
                                                                     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 3 5.1 
                       ท าเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ไวใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจนบนแฟ้มประวติัการรักษา    
                       ท าใหผู้อ่ื้นทราบวา่ท่านติดเช้ือ 

  

                                                                      เคย 1 1.7 
                                                                     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 18 30.5 
19.เคยมีผูใ้หบ้ริการสุขภาพแนะน าวา่ “อยา่มีเพศสมัพนัธ์อีกเลย” เพราะติดเช้ือเอชไอว ี   
                        เคยในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 7 11.9 
                        เคย แต่นานมากกวา่12 เดือน 9 15.3 
                       ไม่เคย 38 64.4 
                       ตอบไม่ได/้ไม่เก่ียวขอ้ง 5 8.5 
20.เคยมีผูใ้หบ้ริการสุขภาพแนะน าวา่ “อยา่มีลูกเลย”เพราะติดเช้ือเอชไอว ี   
                       เคยในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 4 6.8 
                       เคย แต่นานมากกวา่12 เดือน 14 23.7 
                      ไม่เคย 34 57.6 
                       ตอบไม่ได/้ไม่เก่ียวขอ้ง 7 11.9 
   
 
 

  

   
   



 
 

 
 

3.ประสบการณ์เกีย่วกบัการตตีราจากผู้ให้บริการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

21.เคยมีผูใ้หบ้ริการสุขภาพตั้งเง่ือนไขวา่จะไดรั้บยาตา้นไวรัส ก็ต่อเม่ือคุมก าเนิดหรือท าหมนั
เท่านั้น 

  

                     เคยในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 3 5.1 
                     เคย แต่นานมากกวา่12 เดือน 1 1.7 
                    ไม่เคย 49 83.1 
                     ตอบไม่ได/้ไม่เก่ียวขอ้ง 6 10.2 
   
22.ผูป่้วยหรือคูค่รอง เคยถูกแนะน าหรือบงัคบัใหย้ติุการตั้งครรภ ์เน่ืองจากสถานภาพการติด
เช้ือเอชไอวขีองท่านหรือคู่ครอง หรือไม่ 

  

                    เคยในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 4 6.8 
                    เคย แต่นานมากกวา่12 เดือน 10 16.9 
                   ไม่เคย 33 55.9 
                    ตอบไม่ได/้ไม่เก่ียวขอ้ง 12 20.3 

 
3. วิธีปฏิบัติตัวท่ีดีของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  
3.1 ด้านร่างกาย ผูป่้วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตวัเองท่ีเปล่ียนไป เม่ือทราบว่า 

ตนเองติดเช้ือเอชไอวี โดยพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีข้ึนเช่นเลิกเหลา้ เลิกบุหร่ี กินยาตรงเวลา ไม่ขาด
ยาหรือลืมกินยา  ออกก าลงักายตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

“ในเม่ือเรากินยาแลว้ร่างกายแข็งแรงท างานได ้ก็ตอ้งกินตามท่ีหมอสั่ง พี่ไม่เคยขาดยาเลย
นอ้ง ออกก าลงักาย ไอไ้หรท่ีท าใหเ้ราแขง็แรง พี่ท  า” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  1 )      

“เรากินยาตามหมอสั่งเรากินยาดี ดูแลตวัเองดี เราก็จะอายุยืนเหมือนคนปกติ น่ีพี่กินยามา 
10 ปีหวาแลว้ไม่เคยป่วยเลยนอ้ง” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  2 )      

“ ตั้งแต่รู้ว่าติดเช้ือ ดีส่ิงหน่ึงคือท าให้เราหันกลบัมาดูแลตวัเองดีข้ึน เหล้า บุหร่ีเลิกหมด 
เพื่อเราจะไดแ้ขง็แรงไดอ้ยูก่บัลูกไปนานๆ ” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3  )   

“การท่ีเราดูแลตวัเองดี ท าให้เราแข็งแรงเหมือนคนปกติทัว่ไปจนเราไม่ไดแ้ตกต่างจากคน
ทัว่ไปพี่ไม่เคยเจบ็ไขไ้ดป่้วยเหมือนเพื่อนเคา้ ท่ีท างานนั้นไม่เคยลาเลย” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  4 )    

3.2.ดา้นจิตใจ จากการสัมภาษณ์ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่มีการปรับตวัต่อการติดเช้ือเอชไอวีโดย
การปรับเปล่ียนความคิดของตวัเองเพื่อลดการตีตราตนเอง ลดความกลวัท่ีจะมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 
การปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อใหต้วัเองสามารถมารับบริการท่ีโรงพยาบาลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

 3.2.1 การลดการตีตราตนเอง ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่เม่ือรู้ว่าตวัเองติดเช้ือจะรับไม่ได้ ตีตรา
ตวัเองกลวัวา่คนอ่ืนจะรู้ แต่เปล่ียนความคิดเร่ืองการติดเช้ือ เพื่อลดการตีตราตวัเอง เช่น การติดเช้ือถูก



 
 

 
 

ก าหนดมาแลว้โดยพระเจา้ เปล่ียนความคิดว่าไม่ไดมี้เราคนเดียวท่ีเป็นคนอ่ืนก็เป็น คิดวา่ดีกว่าการเป็น
โรคอ่ืนท่ีร้ายแรงและรุนแรงกวา่ติดเช้ือเอชไอวเีช่น มะเร็ง ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี  

 “ตอนรู้ผลแรกๆไม่กล้าไปรับบริการท่ีรพ.เพราะกลัวคนอ่ืนรู้ แต่ถ้าเป็นโรคอ่ืนหละ
เหมือนเป็นมะเร็งนั้นป่าน้ีตายแลว้” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  1 )   

 “รับไม่ไดน้้อง เราไม่คิดว่าเราอิเป็นพั้นนิ เราเปล่ียนมุมมองพี่คิดว่าเออ้คนอ่ืนท่ีเป็นโรค
ร้ายหวาเราเคา้ยงัตายก่อนเรา ถา้เรากินยาตามหมอสั่งเรากินยาดี ดูแลตวัเองดี เราก็จะอายุยืนเหมือนคน
ปกติ” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  2 )                                                                                             

 “เครียดนั้นแหละน้องแต่ก็ตอ้งท าใจท าพรือไดเ้บอะเคา้ให้เป็น ตอนแรกๆก็คิดมาก ตอน
หลงัเร่ิมปรับไดท้  าเฉยๆ ท าพรือหละตอ้งรับให้ได ้ใครท่ีไม่นั้นเราก็อยา่ไปสุงสิง ถึงบางคนเคา้กะดี เคา้
ถามมาเราก็แหลงปกติเบอะไม่ไดโ้กรธไหรกบัเคา้ที” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี  3 )       

3.2.2 การลดความกลวัท่ีจะมารับบริการท่ีโรงพยาบาล ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่กลวัการมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากกลวัเจอคนรู้จกั กลวัคนอ่ืนรู้ผลเลือด บางส่วนใชว้ิธีเลือกสถานบริการท่ี
อยูไ่กลบา้นเพื่อลดความกลวัการเจอคนรู้จกั การเลือกท่ีจะไม่บอกวา่มารักษาเร่ืองอะไรเม่ือเจอคนรู้จกั
ถาม หรือการบอกไปแค่วา่มารับยาเพราะคิดวา่บางคนรู้สถานะการติดเช้ือของตวัผูป่้วยแลว้ ดงัตวัอยา่ง
ค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “ไม่เคยเล่ียงท่ีจะมารพ. เพราะวา่มารับยาท่ีน่ี ไม่รู้จกัใคร ปกติบา้นอยูท่ี่อ.หาดใหญ่ ถา้ไป
รพ.หาดใหญ่ยงัคนรู้จกัลุยแหละพี่ก็เลยยา้ยมาเอายาท่ีน่ี” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 )  

 “ก็มาตามปกติ ถา้พบคนรู้จกัก็บอกวา่มาหาหมอเป็นนู่เป็นน่ี "ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 ) 
 “ก็บอกไปปกติว่ามาหาหมอ ถา้เคา้ถามว่าเป็นไอไ้หรก็บอกวา่มารับยาเพราะบางคนเคา้

น่าจะรู้วา่เราเป็นไอไ้หร” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 )                                                                                             
 “เวลาใครถามว่ามาไซร้ก็บอกว่ามาเอายาความดนัเพราะเราเป็นความดนัอยู่แล้ว เราไม่

จ  าเป็นตอ้งบอกเคา้หมดที” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 4 )                                                                                             
2.2.3 การปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อให้ตวัเองสามารถมารับบริการท่ีโรงพยาบาลได้อย่าง

ต่อเน่ือง เม่ือผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สามารถลดความกลวัของตวัเองเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลได้หรือ
บางส่วนยงัคงมีความกลวัอยู ่ส่วนใหญ่จะเปล่ียนความคิดของตวัเองเพื่อใหต้วัเองสามารถมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่น การตั้งเป้าหมายชีวิตวา่มีชีวติอยูเ่พื่อใคร การเลือกท่ีจะไม่สนใจคนรอบ
ขา้งท่ีแสดงท่าทีรังเกียจ และการท่ีครอบครัวและญาติไม่แสดงท่าทีรังเกียจ การไดพ้บปะกลุ่มผูติ้ดเช้ือ
ดว้ยกนัมีผลอยา่งมากกบัการรักษาตวัอยา่งต่อเน่ืองของผูติ้ดเช้ือ ดงัตวัอยา่งค าสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

 “ไม่โร๊ะ คนรู้จกัรู้กะรู้ไปตะตามใจเคา้แหละเคา้แหลง เราอยูท่  าหนา้ท่ีแม่ ตายกะตาย รักษา
สุขภาพเองหวา ” ”( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 )                                                                                             

“เราก็ตอ้งปรับตวัโดยเป้าหมายเราคืออยู่เพื่อลูกคนอ่ืนอิรู้ไม่รู้ก็ไม่เก่ียวกบัเรามากที อีก
อยา่งถา้เรามวัแต่จ ้าจุกอยูท่ี่เดิมเราก็กา้วไปขา้งหนา้ไม่ได”้( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 )                                                                                             



 
 

 
 

“เราก็อยู่ปกติของเราเพราะญาติพี่น้องเราเคา้ปกติไม่รังเกียจ ชาวบา้นหรอกท่ีเป็นพนันั้น 
ถึงมนัไม่มีผลไอไ้หรกบัเรามาก” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 )                                                                                             

“ปฏิบติัตามหมอสั่งเราจะไดแ้ข็งแรง ถึงเวลามาก็มาพบเพื่อนท่ีเป็นเหมือนกนัไดพู้ดคุยกนั
ท าใหรู้้วา่คนอ่ืนกะเป็นไม่ใช่มีแต่เรา ”( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 4 )                                                                                             

 “ เราเร่ิมปรับตวัได ้นานๆเขา้เกิดความเคยชิน รู้สึกวา่ไม่ไดมี้เท่าแต่เราคนเดียวท่ีเป็นการท่ี
เรามาเจอกลุ่มเพื่อนท่ีเป็นท าใหเ้ห็นวา่มีคนเหมือนเรา ” ( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 )                                                                                             

2.3 การจดับริการของสถานพยาบาลผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นวา่การท่ีผูติ้ดเช้ือปรับตวัไดแ้ลว้แต่
การจัดบริการของสถานบริการมีผลต่อการมารับบริการอย่างต่อเน่ืองของผู ้ติดเช้ือเช่น การท่ี
สถานพยาบาลแยกคลินิกบริการเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกบัผูป่้วยคลินิกทัว่ไป ท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
สามารถมารับบริการท่ีรพ.ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ไม่ตอ้งคอยหลบเล่ียงเม่ือเจอคนรู้จกั การท่ีไม่แยก
แฟ้มเวชระเบียนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีให้แตกต่างจากผูป่้วยทัว่ไปก็เป็นการลดความแตกต่างของผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวีกบัผูป่้วยทัว่ไป การบริการท่ีเป็นกนัเองของผูใ้ห้บริการ การท่ีสามารถโทรปรึกษาเม่ือมีปัญหาหรือ
มารับบริการในวนัท่ีไม่ใช่คลินิกบริการ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสามารถลดการตีตรา
ตนเองเม่ือมารับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพ 

"ไม่หลีกเล่ียงการมารับบริการเน่ืองจากวา่ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการเป็นกนัเอง”(ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1)                                                                                             
“ ท่ีน่ีดีอยา่งหน่ึงคือมีคลินิกแยกไม่ปนกบัคนไขข้า้งนอก”( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2)   
“การบริการของเจา้หน้าท่ีและการแยกคลินิกเป็นสัดส่วน ญาติสามารถเบิกยาแทน การไม่ใช้

สัญลกัษณ์ท่ีแปลกแยกจากคนไขท้ัว่ไป มีส่วนท าใหผู้ป่้วยคงอยูใ่นระบบ”( ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3)  
อภิปรายผล 
 1.จากการศึกษาพบวา่ ประสบการณ์การถูกตีตราของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นคือ1).การตีตราตัวเองโดยส่วนใหญ่รู้สึกผิดท่ีตัวเองติดเช้ือ โดยกลัวท่ีจะเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลเน่ืองจากกลวัคนอ่ืนรู้ 2).ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากคนรอบขา้งเช่น ถูกรังเกียจ
จากคนรอบขา้งและคนในครอบครัว แต่ส่วนใหญ่คนในครอบครัวและญาติเขา้ใจไม่แสดงท่าทีรังเกียจ 
3).ประสบการณ์เก่ียวกบัการตีตราจากผูใ้ห้บริการสุขภาพเช่นถูกจดัให้รับบริการเป็นคิวสุดทา้ยหรือจดั
ให้รอนานกวา่ผูป่้วยรายอ่ืน   ร้อยละ 30เคยมีผูใ้ห้บริการสุขภาพแนะน าวา่ “อย่ามีลูกเลย”เพราะติดเช้ือ
เอชไอวี  สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ กลัยาณี จนัธิมา, (2560)วา่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวร้ีอยละ 13.1 เคยถูกละเมิด
สิทธิ เช่นบงัคบัตรวจเอชไอวีก่อนผา่ตดั โดยแนวคิดของCorrigan and Watson (2002) ไดก้ล่าวถึงการตี
ตราใน 2 ลกัษณะ คือการตีตราจากสังคม (Social stigma) และการรับรู้การตีตรา (Self stigma) โดยท่ีการ
ตีตราจาดกสังคมเป็นปฏิกิริยาของบุคคลทัว่ไปต่อบุคคลท่ีเจ็บป่วย แต่การรับรู้การตีตราเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจท่ีเกิดจากการถูกบุคคลอ่ืนมองภาพเก่ียวกบัผูป่้วยขณะเจ็บป่วย ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความมี
อคติและแบ่งแยกกีดกนั Goffman (1963) ได้อธิบายลักษณะของการตีตราโดยก าหนดคุณลกัษณะ 3 
อยา่งท่ีก่อใหเ้กิดการตีตรา คือ 1) การถูกกล่าวโทษหรือต าหนิ ท่ีท าให้บุคคลหมดความรู้สึกภาคภูมิใจใน



 
 

 
 

ตนเอง 2) ลกัษณะผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกาย 3) มีความเก่ียวขอ้งกับเร่ืองทางศาสนา  ประกอบกับ
บริบททางสังคมในพื้นท่ีท่ียงัไม่มีความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ การติดเช้ือเอชไอวี การท่ียงัมีภาพเก่าๆ
เก่ียวกบัผูติ้ดเช้ือ ท่ีเขา้สู่ระยะเอดส์และเสียชีวิต ท าให้ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวียงัเป็นท่ีรังเกียจของคนในพื้นท่ี 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค,์ พจนา ธัญญกิตติกุล, และชุติวลัย ์พลเดช (2561)ท่ี
พบว่าร้อยละ70 ของผูติ้ดเช้ือล่าช้าในการรักษา เพราะเห็นว่าตนเองยงัแข็งแรงขาดความรู้เก่ียวกบัโรค
และกลวัการตีตรา ผูติ้ดเช้ือคิดวา่การติดเช้ือเอชไอวีเป็นเร่ืองผิด เป็นบาป น่ารังเกียจ จึงไม่เปิดเผยตวัเอง
และรักษาล่าชา้ 

2.วิธีปฏิบัติตัวท่ีดีของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  

2.1 ด้านร่างกาย ผูป่้วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตัวเองท่ีเปล่ียนไป เม่ือทราบว่า 
ตนเองติดเช้ือเอชไอว ีโดยพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีข้ึนเช่นเลิกเหลา้ เลิกบุหร่ี  กินยาตรงเวลา ไม่ขาด
ยาหรือลืมกินยา  ออกก าลังกาย  สอดคล้องกับทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ท่ีกล่าวว่า การดูแล
ตนเอง หมายถึง การปฏิบติัในกิจกรรมท่ีบุคคลริเร่ิมและกระท าดว้ยตนเอง เพื่อรักษาชีวิต สุขภาพและ
สวสัดีภาพ การดูแลตนเองเป็นการกระท าท่ีจงใจและมีเป้าหมาย มีระบบ ระเบียบ  จากการศึกษาของ
ทศันียว์รรณ สกุลแก้ว (2558) ท่ีศึกษาการรับรู้ความตอ้งการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีสุขภาพดีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความตอ้งการการดูแลตนเองโดย
รวมอยูใ่นระดบัดี  เม่ือจ าแนกรายดา้นพบวา่การรับรู้ความตอ้งการการดูแลตนเองเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั
การรับรู้ความตอ้งการการดูแลตนเองตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและการรับรู้ความตอ้งการการดูแล
ตนเองท่ีจ าเป็นเม่ือเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวอียูใ่นระดบั ดี 

2.2.ดา้นจิตใจ จากการสัมภาษณ์ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่มีการปรับตวัต่อการติดเช้ือเอชไอวีโดย
การปรับเปล่ียนความคิดของตวัเองเพื่อลดการตีตราตนเอง ดงัน้ี 

การลดความกลวัท่ีจะมารับบริการท่ีโรงพยาบาล ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่กลวัการมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลเน่ืองจากกลวัเจอคนรู้จกั กลวัคนอ่ืนรู้ผลเลือด  บางส่วนใช้วิธีเลือกสถานบริการท่ีอยูไ่กล
บา้นเพื่อลดความกลวัการเจอคนรู้จกั การเลือกท่ีจะไม่บอกวา่มารักษาเร่ืองอะไรเม่ือเจอคนรู้จกัถาม หรือ
การบอกไปแค่ว่ามารับยาเพราะคิดวา่บางคนรู้สถานะการติดเช้ือของตวัผูป่้วยแลว้ โดย Stoltz (1997:6-
7) ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคไวว้า่ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามท่ีตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์าก หรือล าบาก 

การปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อให้ตวัเองสามารถมารับบริการท่ีโรงพยาบาลไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
เม่ือผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สามารถลดความกลวัของตวัเองเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลได้หรือบางส่วน
ยงัคงมีความกลัวอยู่ ส่วนใหญ่จะเปล่ียนความคิดของตัวเองเพื่อให้ตัวเองสามารถมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่น การตั้งเป้าหมายชีวิตวา่มีชีวติอยูเ่พื่อใคร การเลือกท่ีจะไม่สนใจคนรอบ
ขา้งท่ีแสดงท่าทีรังเกียจ และการท่ีครอบครัวและญาติไม่แสดงท่าทีรังเกียจ การไดพ้บปะกลุ่มผูติ้ดเช้ือ



 
 

 
 

ดว้ยกนัมีผลอยา่งมากกบัการรักษาตวัอยา่งต่อเน่ืองของผูติ้ดเช้ือ  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของกนกวรรณ 
สาธุอยูศิ่ริกุล,(2562) พบวา่การน าโปรแกรมบ าบดัความคิดและพฤติกรรมมาใชก้บัผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีช่วย
ใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไอวลีดการตีตราตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการป่วยของตนเองไดม้ากข้ึน 

 
2.3 การจดับริการของสถานพยาบาล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นวา่การท่ีผูติ้ดเช้ือปรับตวัไดแ้ลว้แต่การจดับริการของสถานบริการมี

ผลต่อการมารับบริการอยา่งต่อเน่ืองของผูติ้ดเช้ือเช่น การท่ีสถานพยาบาลแยกคลินิกบริการเป็นสัดส่วน 
ไม่ปะปนกับผูป่้วยคลินิกทั่วไป ท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสามารถมารับบริการท่ีรพ.ได้อย่างต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ ไม่ต้องคอยหลบเล่ียงเม่ือเจอคนรู้จกั การท่ีไม่แยกแฟ้มเวชระเบียนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีให้
แตกต่างจากผูป่้วยทัว่ไปก็เป็นการลดความแตกต่างของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีกบัผูป่้วยทัว่ไป การบริการท่ี
เป็นกนัเองของผูใ้ห้บริการ การท่ีสามารถโทรปรึกษาเม่ือมีปัญหาหรือมารับบริการในวนัท่ีไม่ใช่คลินิก
บริการ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีสามารถลดการตีตราตนเองเม่ือมารับบริการท่ีสถาน
บริการสุขภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัณัฐพร ลีนวิภาต, และทวารัตน์ โคตรภูเวียง (2562) เร่ืองคุณภาพ
ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บยาตา้นไวรัสเอชไอวีจงัหวดัขอนแก่นพบวา่การเขา้รับบริการยาตา้นไวรัสท่ี
คลินิกในโรงพยาบาล ขอนแก่น มีกลุ่มแกนน าผูติ้ดเช้ือท่ีท าหน้าท่ีร่วมกบั เจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลใน
การช่วยดูแลผูติ้ดเช้ือท่ีมา รับบริการ รวมทั้งมีกิจกรรมพบกลุ่มท่ีมีการพูดคุย แลกเปล่ียน ปรับเปล่ียน
ทศันคติซ่ึงกนัและกนั และทีมสหวชิาชีพมีการติดตามเยีย่มบา้น ให้ก าลงัใจ ท าให้ผูติ้ด เช้ือเอชไอวีรู้สึก
มีคุณค่าและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 
การน าผลการวจัิยไปใช้ 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีได ้ไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในพฤติกรรมของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ี
สามารถลดการตีตราตัวเองเม่ือมารับบริการในสถานพยาบาล   จึงเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  ท่ีจะน าผลวิจยัไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมในการดูแลผูติ้ดเช้ือเอชไอวีทั้งในคลินิกของ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่าง ๆ เช่น การออกแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อบ าบัด
ความคิดเร่ืองการตีตราตนเองแก่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โดยกิจกรรมกลุ่มอาจจะแบ่งเป็นช่วงๆเช่น ก่อนเร่ิมยา
ตา้นไวรัสฯ หลงัเร่ิมยาตา้นไวรัสฯ 3 เดือน 6 เดือน เพื่อช่วยลดการตีตราตนเองของผูป่้วย การจดัอบรม
ความรู้เร่ืองการลดการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีก่เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ เพื่อใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไอวี สามารถเขา้สู่
ระบบไดเ้ร็ว ลดการแพร่กระจายของเช้ือ และผูติ้ดเช้ือเอชไอวมีีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน                                                                                                
 
 
 
 



 
 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.การท าวจิยัในคร้ังต่อไปควรเป็นการวจิยัและพฒันา เพื่อใหไ้ดน้วตักรรม รูปแบบการบริหาร
จดัการ ระบบการท างานท่ีเป็นบริบทของอ าเภอควนเนียง  
 2.การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ในชุมชน 
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