บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาความวิตกกังวลในผูติดเอชไอวีที่เขารับการตรวจรักษาและเขา
รวมโครงการรับยาตานไวรัส ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ผูวิจัยไดศกึ ษาคนควาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพือ่ นํามาเปนแนวทางการศึกษา ดังนี้
2.1 ความหมายโรคเอดส พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคเอดส ลักษณะอาการของผูติดเชื้อ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อเอชไอวี
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวลของผูติดเชื้อเอชไอวี
2.3 การเจ็บปวยในระยะสุดทาย (Terminal illness)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.1 ความหมายโรคเอดส พยาธิ กํ า เนิ ด ของการเกิ ด โรคเอดส ลั ก ษณะอาการของผู ติ ด เชื้ อ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อเอชไอวี
คํานิยามของโรคเอดส
โรคเอดส (Acquired Immunodeficiency Syndrome :AIDS) หมายถึง กลุมอาการของโรคที่
มีความบกพรองของระบบภูมิคุมกันชนิดอาศัยเซลลเปนสื่อ (Cell Mediated Immunity) โดยที่ไมมี
สาเหตุใดๆ ทีท่ ําใหภูมิคุมกันลดลงมากอน และจะรวมถึงผูที่เปนโรคมะเร็งคาโปสิ การติดเชื้อนิวโม
ซิสติส คารินิโอ นิวโมเนีย และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ ในปค.ศ. 1984 นายแพทยกัลโล(Gallo)
ไดคนพบเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคใหชื่อวา Human T-cell lymphotropic Virus Type III (HYLVIII) ซึ่งตอมาเรียกกันวา Human Immuno Deficiency Virus(HIV) การติดเชื้อเกิดขึ้นโดยไวรัสจะเขา
ไปที่กระแสโลหิตและไปเกาะติดบนผิวของ T- cell แลวแทรกเขาสูภายใน Helper T-cell ซึ่งมี
หนาที่ควบคุมระบบการสรางภูมิคุมกันทั้งหมด เชื้อจะมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนใน Helper T-cell
โดยที่ Helper T- cell ไมรูวาถูกคุกคาม ไวรัสจะแบงตัวอยูอยางเงียบๆ อาจเปนสัปดาห เดือน ป เมือ่
มีการกระตุน helper T-cell ก็จะตาย กระบวนการทั้งหมดเกิดขึน้ ซ้ําแลวซ้ําเลาและสุดทายไปสูความ
ลมเหลวของระบบภูมิคุมกัน ซึ่งทําใหติดเชือ้ จุลินทรียและเกิดโรคตางๆไดงาย[1]
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พยาธิกําเนิดของการเกิดโรคเอดส
เมื่อเชื้อ HIV เขาสูรางกาย จะไปจับกับเซลล CD4 ซึ่งเปนเซลลเปาหมาย โดยไวรัสใช
gp120 บนผิวนอกเซลลจับกับแอนติเจน CD4 บนผิวของ T cell หลังจากนั้นเชื้อเอชไอวีจะเขาไปใน
เซลล CD4 แลวใชเอนไซม reverse transcripase ของตัวมันเองเปลีย่ น RNA ของมันใหเปน DNA
เพื่อแทรกเขาไปอยูใน DNA ของ T-cell นั้น ยีโนมของเอชไอวีจะแฝงตัวอยูใน T –cell จนกวา Tcell จะโดนกระตุนเมื่อ T-cell ถูกกระตุนดวยวิธีการใดก็ตามมันจะแบงตัวเพิ่มจํานวนและจะทําใหยี
โนมของเอชไอวี มีการแบงตัวเพิ่มจํานวนตามไปดวย เชือ้ เอชไอวี ที่สมบูรณจํานวนมากจะถูกสราง
ขึ้นและปลดปลอยออกมาจาก T cell เหลานั้นเพิ่มเขาไปในเซลล CD4 อื่นๆตอไปทําใหเซลล CD4
ในรางกายติดเชื้อและอาจถูกทําลายในเวลารวดเร็ว
ลักษณะอาการของผูต ิดเชื้อ
ระยะพักฟน ตัง้ แตไดรับเชื้อเอชไอวี จนปวยเปนโรคเอดส เฉลี่ยประมาณ 10 ป ในผูติดเชื้อ
แตละรายมีระยะฟกตัวทีแ่ ตกตางกันมาก ปจจัยที่เกีย่ วของ ไดแกการตอบสนองของระบบอิมมูน
สภาพของระบบอิมมูนในขณะที่ไดรับเชือ้ ความแตกตางของกรรมพันธุและความรุนแรงของเชื้อที่
ไดรับแยกไดจากคนเดียวกันเมื่อเริ่มติดเชื้อและมีอาการของโรค จะมีลักษณะที่แตกตางกันในดาน
Host-cell range replication rate cytopathology โดยในระยะกอโรคเชื้อเอชไอวี จะแสดงความ
รุนแรงกวาเชื้อที่แยกไดในระยะตน
แตเดิมมาศูนยควบคุมโรคติดตอประเทศสหรัฐอเมริกา (The Center for Disease Control
CDC) ไดแบงระยะตางๆของการติดเชื้อเอชไอวี ออกเปน 4 ระยะคือ[6]
ระยะที่ 1 ระยะติดเชื้ออยางเฉียบพลัน (Acute HIV Infection)
2-3 สั ป ดาห ห ลัง จากได รับ เชื้ อ เอชไอวีจ ะมีอาการคลา ยเปน โรคหวั ด ตอ มน้ํ า เหลื อ งโต
(glandular fever-like illness) และอาจมีอาการของ encephalitis meningitis myelopathy และ
neuropathy อาการตางๆเหลานี้หายไปไดเองภายใน 1-2 สัปดาห โดยที่อาจมีอาการนอยมากจน
ผูปวยไมสังเกต คิดวาเปนไขหวัดธรรมดาก็ได
ระยะที่ 2 ระยะติดเชื้อโดยไมมีอาการ (Asymptomatic Infection)
ผูปวยจะไมมีอาการเลย แตถาเจาะเลือดจะตรวจพบแอนติบอดีตอเอชไอวี โดยจะมีเลือด
เอดสบวกตลอดชีวิตแอนติบอดีหรือภูมิคุมกันโรคตอไวรัสจะเริ่มพบประมาณ6-8สัปดาหหลังไดรับ
เชื้อ แตอาจนานถึง 3 เดือนก็ได ดังนั้นโดยทั่วไปถานานเกิน 6 เดือนขึ้นไปแลว anti-HIV ยังใหผล
ลบอยูหลัง expose ตอเชื้อเอชไอวีเพียงครั้งเดียว ก็คอนขางมั่นใจไดวาไมมีการติดเชื้อโรคเอดส
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ระยะที่ 3 ระยะตอมน้ําเหลืองโตทั่วไป (Persistent generalized lymphadenopathy ,PGL)
ระยะนี้ผูปวยจะเกิดขึ้นหลังไดรับเชื้อเอชไอวีนานเทาไรยังไมทราบชัด ผูติดเชื้อเองก็ไมมี
อาการอะไร แตถาตรวจรางกายจะพบตอมน้ําเหลืองโตทั่วไป CDC ใหคําจํากัดความของ PGL วา
ตองเปนตอมน้ําเหลืองตั้งแต 2 บริเวณขึ้นไป โดยไมนับรวมตอมน้ําเหลืองที่บริเวณขาหนีบ และ
ตอมน้ําเหลือง 2 บริเวณนี้จะตองไมเปนทางเชื่อมตอ( draining chain) ซึ่งกันและกัน ตอมน้ําเหลือง
ที่โตนี้ตองมีขนาดตั้งแต 1 เซนติเมตรขึ้นไป และจะตองโตนานเกิน 1 เดือน ถาตัดชิ้นเนื้อของตอม
น้ําเหลืองไปตรวจจะไมพบพยาธิสภาพอะไรคือไมติดเชื้อหรือเปนมะเร็งของตอมน้ําเหลือง แตมี
ลักษณะเปนเซลลที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น(ractive hyperplasia)
ระยะที่ 4 ระยะติดเชื้อมีอาการ (Symptomatic HIV infection) เปนระยะของการติดเชื้อเอช
ไอวี ซึ่งมีอาการแบงยอยไดเปน
ระยะที่ 4-A Constitutional disease ตรงระยะ AIDS related condition (ARC) เดิมคือมี
อาการ
- น้ําหนักลดโดยไมทราบสาเหตุ (ลดเกิน 10% ของน้ําหนักตัวเดิมหรือเกิน 10 กก.)
- มีไข(เกิน 37.8 องศาเซลเซียส) เรื้อรังเกิน 4 สัปดาห โดยไมทราบสาเหตุ
- เหงื่อออกตอนกลางคืนโดยไมทราบสาเหตุ
- มีเชื้อราในชองปาก (Oral Candidiasis)
- เปนงูสวัด (Herpes Zoster)
ระยะที่ 4-B Neurological disease
โดยมีอาการหลงลืมงายมีอาการทางจิตประสาทหรืออาการ encephalitis meningitis
myelopathy และ neuropathy คือมีอาการไดทุกอยางของระบบประสาทสวนกลาง เรียกอีกชื่อหนึง่
วา “HIV encephalopathy” หรือ “AIDS dementia” ลักษณะของสมองเหี่ยว (brain atrophy)
ระยะที่ 4-C Secondary infection disease
4-C1 : Specified secondary infectious disease listed in CDC surveillance definition
4-C2 : Other Kaposi’ s Sarcoma unspecified secondary infectious disease คือติดเชื้อฉวย
โอกาสอื่นๆที่ไมไดรวมอยูใน surveillance definition เดิม
ระยะที่ 4-D Secondary cancers มะเร็งสวนใหญที่พบคือ Kaposi’s sarcoma สวนนอยอาจ
เปน primary central system lymphoma non-Hodgkin’s disease
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ระยะที่ 4-E Other condition กลุมนี้สวนใหญไมสามารถจัดเขาไวใน 4 กลุม ขางตนเชนมี
โรคติดเชื้อที่ไมไดระบุในกลุม 4-C หรือมีอาการนอกเหนือที่ระบุในกลุม 4-A เปนตน
การแบงการติดเชื้อเอชไอวีออกเปนระยะตางๆเชนนี้เพราะความรุนแรงตางกัน ผูที่เปน
ระยะที่ 4 จะมีความผิดปกติทางภูมิคุมกันมากกวาคนที่เปนในระยะที่ 3 และ 2 ตามลําดับ
เริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2536 CDC ของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดวิธีการแบงระยะตางๆ
ของการติดเชือ้ เอดสขึ้นใหม โดยอาศัยอาการทางคลินิก(clinical categories) รวมกับระดับของ CD4
cell (CD4 T-lymphocyte categories)
การแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี
การตรวจหาเชือ้ เอชไอวีสามารถพบในน้ําอสุจิ น้ําในชองคลอด เลือด น้ําตา น้ําลาย และ
น้ํานมของผูปวย สวนใหญจะแพรเชื้อทางเลือด น้ําอสุจิ และของเหลวในชองคลอด สวนการแพร
เชื้อโดยน้ําตาและน้ําลาย ยังไมมีรายงานพิสูจนชัดเจน ที่เปนเชนนัน้ อาจเปนเพราะความเขมขนของ
เชื้อในน้ําคัดหลั่งมีนอยหรือไมมีสารที่เปนปจจัยเอื้อใหเกิดการแพรเชื้อซึ่งตองอาศัยการคนควา
ตอไป ดังนั้นจึงพอสรุปวิธีการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีไดดังนี้
1. การแพรเชื้อโดยทางเพศสัมพันธ
ดวยการรับเอาน้ําอสุจิหรือน้าํ ในชองคลอดของผูปวยเขาไปทางรอยแผลที่เกิดในขณะ
มีเพศสัมพันธ อาจจะเปนการแพรกระจายในพวกรักรวมเพศ รักตางเพศ โดยขณะรวมเพศมักจะเกิด
รอยปริ หรือถลอกที่อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก ทําใหมีเลือดและน้ําเหลืองซึมออกและเขาสูแผล
ของอีกฝายหนึ่งได จากการศึกษาผูปวยที่ติดเชื้อโดยการรับเลือดหรือผลิตภัณฑของเลือดที่มีเชื้อเอช
ไอวีเขาสูรางกายพบวาผูปวยที่ติดเชื้อเพศชายสามารถแพรเชื้อเอชไอวีไปสูภรรยาทําใหภรรยาติด
เชื้อเอชไอวีได 18% สวนผูปวยหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี จากการรับเลือดสามารถแพรกระจายเชื้อไปสู
สามีและสามีเปนโรคติดเชื้อนี้ไดเพียง 8% ดังนั้นจะเห็นไดวาการแพรกระจายเชื้อจากผูชายที่ติดเชื้อ
เอชไอวีงายกวาการแพรกระจายเชื้อจากผูหญิงมีเชื้อเอชไอวีไปยังผูชายที่ผลเลือดปกติ ซึ่งเปนแบบที่
เรียกวา Insertive intercourse
2. การแพรกระจายโดยการรับเลือด และผลิตภัณฑของเลือด
ก. การถายเลือดใหผูปวยทีเ่ สียเลือดมาก หรือใหแกผูปวยโรคเลือดบางชนิดที่
จําเปนตองไดรับเลือด เชน ผูปวยฮีโมฟเลีย (Hemophilia) ถาเลือดที่ถายใหมีเชื้อนีอ้ ยูผูปวยจะเปน
โรคเอชไอวีได
ข. ในกลุมผูติดยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดยาฉีด ผูติดยาสามารถติดเชื้อเอช
ไอวีไดเมื่อใชเข็มรวมกันกับผูติดสิ่งเสพติดที่มีเชื้อเอชไอวี โดยเชื้อเอชไอวีจะติดอยูที่เข็มหรือ
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3. การแพรกระจายจากแมสูลูก
การติดเชื้อเอชไอวีจากแมไปสูลูกนั้นเกิดขึ้นไดตั้งแตระยะที่ลูกอยูในครรภ(Intrauterine
Transmission) ผ า นจากรกไปยั ง เด็ ก ส ว นใหญ เ ด็ ก จะได รับ เชื้ อในระยะนี้ใ นระหว า งการคลอด
(Intrapartal Transmission) และติดเชื้อหลังคลอด (Postpartal Transmission) โดยผานทางน้ํานมแม
ไปสูลูกได อัตราการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูกในประเทศไทยพบ 20-40% ปจจัยที่พบวามีผลตอ
การติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกมีดังนี้คือ[7]
1. ปจจัยในแม เชน ปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือดแมถาสูงจะทําใหลูกในครรภมี
โอกาสติดเชื้อไดสูงแมซึ่งมีปริมาณไวรัสเอชไอวีมากไดแกแมที่มีอาการของโรคเอดสระหวาง
ตั้งครรภ มี P 24 antigenemia มีระดับ CD 4 count ต่ํากวา 400/ลบ.มม. หรือมีการติดเชื้อเอชไอวี
ใหมๆ ขณะตั้งครรภ อยางไรก็ตามมีรายงานวาแมบางรายที่มีปริมาณเอชไอวีมากในกระแสเลือด แต
ก็ไมไดเพิ่มอัตราการติดเชื้อในลูก ดังนั้นการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก จึงยังขึ้นกับปจจัยอื่นหลาย
ประการ พบวาแมที่ขาด antibody ตอบางสวนของGP 120 โดยเฉพะ V3 Loop ในปริมาณสูงจะมี
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูลูกต่ํากวาแมที่ไมมี antibody ดังกลาว การศึกษาใน อัฟริกาพบวาถาแม
ขาดวิตามินเอ รวมดวยพบวาลูกมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นเนื่องจากวิตามินเออาจทําใหความ
แข็งแรงของเยื่อบุชองคลอดและรกลดลง ตลอดจนมีผลทําใหภูมิคุมกันทั้ง Tและ B cell เสื่อมลงจึง
ทําใหเด็กในครรภมีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอดสสูง
2. ปจจัยทางไวรัส เชน phenotyte และ genotype ของเอชไอวีไวรัสที่แตกตางกันจะมีอัตรา
การติดเชื้อจากแมไปสูลูกที่ตางกัน มีรายงานวาแมที่ติดเชื้อเอชไอวี ชนิดที่มีความรุนแรงสูงสามารถ
ทําลายเซลลไดมากจะมีโอกาสทําใหเกิดการติดเชื้อสูลูกไดงายกวาแมที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความ
รุนแรงต่ํา
3. ปจจัยในลูก เชน fetal cell susceptibility fetal and neonatal immune responses ปจจัยทาง
พันธุกรรม ความบอบบางของผิวหนังและเยื่อบุในเด็กแรกเกิด เหลานี้ลว นมีผลทําใหการติดเชื้อจาก
แมไปสูลูกแตกตางกัน
4. ปจจัยทางสูติศาสตร เชนมีรายงานวาการคลอดโดยการผาทองจะลดอัตราการเกิดไวรัส
เอดสจากแมสูลูกมากกวาการคลอดทางชองคลอด อยางไรก็ตามจากการศึกษาก็ไมสามารถยืนยันได
แนนอน ระยะเวลาการเจ็บครรภ ระยะเวลาตั้งแตถุงน้ําคร่ําแตกจนกระทั่งคลอด ถานานจะเพิ่มอัตรา
การติดเชื้อเอชไอวีในบุตรสูง การทําสูติศาสตรหัตถการตางๆ เชน จากการคลอดโดยใชforceps
vacuum ทําใหมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
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5. ปจจัยทางรก เชน placental cell susceptibility การติดเชื้อที่รก เชน ซิฟลิส การอักเสบ
ของถุงน้ําคร่ํา พบวามีสวนทําใหเกิดการติดเชื้อเอชไอวีจากแมไปสูลูกเพิ่มขึ้น
6. การเลี้ยงลูกดวยนมแม เนือ่ งจากสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวีในน้ํานมแมทตี่ ิดเชื้อ
และมีรายงานการติดเชื้อในลูกจากการกินนมแม การศึกษาโดยวิธี Meta-anlysis พบวาอัตราการติด
เชื้อเอชไอวีผานทางน้ํานมสูงถึง7-22%ดังนั้นเด็กที่คลอดจากแมซึ่งติดเชื้อเอชไอวีจึงไมควรจะไดรบั
นมแม
ผลกระทบตอบุคคลที่ติดเชือ้ เอชไอวี
1. ผลกระทบทางรางกาย เมื่อบุคคลใดก็ตามไดรับเชื้อเอชไอวี สภาวะสุขภาพของบุคคลนัน้
จะขาดความสมดุลตามความรุนแรงของโรค อาการทางกายนั้นมีไดตั้งแตปรากฏอาการจนกระทั่งมี
อาการแสดงของโรค ในระยะที่ยังไมมีอาการหากบุคคลนั้นสามารถดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
หรือไมมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็อาจไมมีอาการใดๆนอกจากตรวจพบแอนติบอดี้หรือแอนติเจนตอ
เชื้อเอชไอวีภายในรางกาย หากบุคคลนั้นไมไดดูแลตนเองใหภาวะสุขภาพใหสมดุลหรือไมพยายาม
ลดปจจัยเสริม เชน ยังไมเลิก ลด ละ พฤติกรรมสําสอนทางเพศ โรคก็กําเริบและลุกลามอยางรวดเร็ว
โดยจะปรากฏอาการของการมีตอมน้ําเหลืองโตทั่วรางกาย เริ่มจากบริเวณลําคอ รักแร ขาหนีบ ทํา
ใหหนาตาผิดแปลกจากการบวมโตของลําคอ มีอาการไข ไมสุขสบายเรื้อรัง ระยะนี้ผูปวยจะเริ่มไป
พบแพทยเพื่อขอทําการรักษา เมื่อปรากฎผลการวินิจฉัยวาติดเชื้อเอชไอวีถึงขั้นแสดงอาการแลว
บางรายรับไดก็พยายามปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือยินดีรับคําปรึกษา แตก็มักเปนชวงที่สายเกินแกไข
เพราะแทนที่ผลการรักษาจะดีขึ้นอาการกลับทรุดหนักลงเนื่องจากภาวการณเจริญเติบโตและการ
ขยายจํานวนของเชื้อเอชไอวีในรางกายเพิ่มขึ้น ผูปวยจะมีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย เหงื่อออกมาก
น้ําหนักลด นอนไมหลับ อุจจาระรวงเรื้อรัง ไอเรื้อรัง ลิ้นเปนฝาขาว บางรายเหนื่อยหอบ เนื่องจากมี
เชื้อโรคลุกลามเขาสูระบบทางเดินหายใจผูปวยจะทุกขทรมานจากความไมสุขสบาย หายใจหอบ
เหนื่อย ยิ่งใชเวลาในการรักษานานวันความสามารถในการชวยเหลือตนเองลดลง โดยเฉพาะเมื่อ
ปรากฏอาการของโรคเต็มขั้น รางกายผายผอม ผิดรูปราง ปรากฏอาการเปนโรคมะเร็งของผิวหนัง
ทั่วรางกาย บริเวณเยื่อบุออนเปนฝาขาว โดยเฉพาะเยื่อบุออนของอวัยวะทางเดินอาหารจากการ
เติบโตของเชื้อราทําใหไมสามารถรับประทานอาหารได รางกายทรุดโทรมเกิดภาวะแทรกซอน ติด
เชื้อไดงาย โดยที่ยังไมสามารถใชยาใดๆ รักษาใหหายได ผูปวยเสียชีวิตในที่สุด บางรายการลุกลาม
ของเชื้ อ เอชไอวี เ ข า ไปเพิ่ ม จํ า นวนในระบบประสาททํ า ให เ กิ ด อาการทางจิ ต ประสาท (AIDS
Dementia Complex หรือ ADC) จะมีอาการความจําเสื่อม อารมณเปลี่ยนแปลงงาย หลงลืมกอนวัย
ไมมีสมาธิ ออนเพลีย คลุมคลั่ง ซึมเศรา บางรายมีแขนขาชา อัมพาตครึ่งซีก ชักกระตุก มีอาการทาง
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2. ผลกระทบทางจิตใจ จากการไดชื่อวาเปน”ผูติดเชื้อเอชไอวี” ยอมทําใหเกิดปฏิกิริยาทาง
จิตใจไดหลายอยางไมวาจะเปนอาการช็อคการปฏิเสธวาไมใชตนเองหรือโกรธที่เปนตัวเราเอง โทษ
ผูอื่น เมื่ อเวลาผ านไปอาจจะแน ชัด ว าเป น ตนเองก็เ ริ่มที่จ ะแสวงหาสิ่ งที่ตนเองไดหายจากโรค
จนกระทั่งสุดทายเมื่อรับรูวาเปนโรคที่อาจรักษาไมหายในรายที่ไมสามารถปรับตัวไดก็อาจเกิด
ภาวะซึมเศราตามมา ซึ่งกวาจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในระยะสุดทายไดบุคคลที่ติดเชื้อเอช
ไอวีจะตองประสบกับภาวะวิกฤติทางดานจิตใจหลายอยางเชนมีความวิตกกังวลที่รุนแรง รูสึกการมี
คุณคาในตนเองต่ํา กลัวสังคมไมยอมรับ มีความคิดฆาตัวตาย ยอมรับภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลง
ไมได ซึ่งสงผลตอสุขภาพกายทําใหเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นได บางครั้งอาจเกิดความรูสึกหวั่นไหว ไม
มั่นใจกับชีวิตในอนาคต ไมมั่นใจวาครอบครัว เพื่อนฝูง นายจางยังยอมรับตนเองหรือไม หรือมี
ความคิดเห็นเปนอยางไร เกิดคําถามในใจวาตนกําลังจะตายใชหรือไม หรือจะมีชีวิตตอไปอีกนาน
แคไหน และจะหวังอะไรไดบางในดานสุขภาพของตนเอง สิ่งเหลานี้ยอมสงผลทําใหเกิดความทุกข
ทางใจ หมดความสุ ข ตื่นกลั ว สั บสน อารมณแปรปรวนงาย หงุด หงิด คิ ดมาก บางรายเก็บตัว
เนื่องจากกลัวบุคคลรอบขางจะรูและรังเกียจตน โกรธที่ผูอื่นนําเชื้อโรคมาสูตนเอง โทษผูอื่น โทษ
สังคม หลบหนีสังคม เมื่อสภาวะของโรครุนแรงขึ้น ปรากฎอาการใหผูอื่นเห็นจนไมสามารถปกปด
ไดตอไป ก็จะยิ่งกลัวที่จะตองเผชิญกับภาพลักษณของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป บางรายยอมรับ
ภาพลักษณของตนเองไมได ความทุกขทางใจจึงเพิ่มมากขึ้น บางรายถึงกับทํารายตนเอง ไมอยากมี
ชีวิตอยูอีกตอไป จากการศึกษาของเบลคินและคณะ[10] ศึกษาความสัมพันธระหวางอาการแสดง
ทางดานรางกายกับอาการแสดงของภาวะซึมเศราในผูติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 881 ราย พบวาผูติด
เชื้อเอชไอวีที่มีอาการแสดงดานรางกายที่รุนแรง จะทําใหเกิดภาวะซึมเศราและมีความคิดฆาตัวตาย
สูง
3. ผลกระทบดานสังคม การติดเชื้อเอชไอวียังสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูในสังคม ผู
ติดเชื้อเอชไอวีมักประสบปญหาลความยากลําบากในการใชชีวิตในสังคม เนื่องจากภาพลักษณที่นา
กลัวของเอชไอวีมักทําใหผูคนมีทัศนคติที่ไมดีและรังเกียจผูติดเชื้อเอชไอวี[11] ผลกระทบทางสังคม
ไดแก การขาดรายได การมีภาวะสุขภาพที่ไมดี และเสื่อมลงเรื่อยๆยอมเปนสาเหตุของการขาดงาน
การวางงาน การถูกออกจากงาน ผลที่ตามมาก็คือ การขาดรายได ซึ่งหมายถึง การที่ไมสามารถ
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4. ผลกระทบดานจิตวิญญาณ ผูติดเชื้อเอชไอวี นอกจากจะสงผลกระทบทําใหเกิดความ
ทุกขทรมานทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมแลว ก็ยังสงผลกระทบทางดานจิตวิญญาณไดเชนกัน
จากการติดเชื้อเอชไอวีทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิต ตอง
สูญเสียบทบาทในครอบครัว และหนาที่การงาน รวมทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี
ตองเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดความรูสึกการมีคุณคาในตนเองลดลง และการที่ตองมีการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองอยางตอเนื่องนั้น ทําใหผูติดเชื้อไมสามารถทํานายหรือคาดการณชีวิตในอนาคต
ของตนเองไดเต็มที่ ผูติดเชื้อจะเกิดความเครียดและวิตกกังวลสูงหวาดกลัวตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของตนเอง กลัวความเปลี่ยนแปลงในชีวิต กลัวความตาย และกลัวสูญเสียความรักจากบุคคล
อันเปนที่รัก หรือคนใกลชิดทําตัวเหินหาง ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี รูสึกโดดเดี่ยว หมดคุณคาสําหรับ
คนรักและสังคม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกสิ้นหวัง ซึ่งมักพบวาผูติดเชื้อเอชไอวี มีความคิดอยากฆาตัว
ตายบอยๆและมีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม[14] จากผลกระทบดังกลาวขางตน ผูติดเชื้อเอชไอ
วีตองปรับตั ว ใหเ ข ากั บการเปลี่ยนแปลงของร างกายซึ่งรวมถึงตองเปลี่ ย นแปลงเป าหมายหรือ
จุดมุงหมายในชีวิตทั้งดานสวนตัว ดานสังคม และหนาที่การงานไปจากเดิมอีกดวย[15] ผูติดเชื้อ
เอชไอวี ควรมีจุดมุงหมายเกี่ยวกับตัวเองตามความเปนจริงตระหนักวาการมีชีวิตอยูเปนสิ่งที่มี
ความหมายและพึงพอใจตอประสบการณที่ไดรับซึ่งไมใชการหายจากโรค[16] แตเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทุกดานของผูติดเชื้อเอชไอวีเปนไปในลักษณะที่เสื่อมถอย ความสามารถในการทํา
กิจกรรมทุกอยางลดลง ตองพึ่งพาบุคคลอื่น เกิดความขัดแยงในใจ รูสึกสูญเสียพลังอํานาจ จะทําให
ผูติดเชื้อเอชไอวีเกิดความรูสึกการมีคุณคาในตนเองลดลง ซึ่งจะสงผลใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีปญหา
สุขภาพจิตตามมาได [17]
กลาวโดยสรุป ผูติดเชื้อเอชไอวี ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อในทุกๆดานทั้งดานรางกาย
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งลวนแตมีความเกี่ยวของกัน ที่สําคัญยังสงผลกระทบตอครอบครัวทํา
ใหครอบครัวขาดหรือสูญเสียรายได เนื่องจากผูติดเชื้อเอชไอวีจะตองออกจากงานทําใหบทบาท
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวลในผูตดิ เชื้อเอชไอวี
ความวิตกกังวล (Anxiety)
ความวิตกกังวลเปนภาวะทางอารมณของมนุษยที่สามารถประสบอยูเสมอในการดํารง
ชีวิตประจําวัน เปนอารมณที่สลับซับซอนที่บุคคลตอบสนอง ตอสิ่งกระตุนหรือสิ่งคุกคามตาม การ
รับรูแลวแปรผลตามทัศนะของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกไมสบายความวิตกกังวลมีผลตอบุคคล
ทั้งดานการรับรู พฤติกรรมการแสดงออก และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรุนแรงของสิ่งที่กอใหเกิด ความวิตกกังวลได
ความวิตกกังวล คือ สภาวะของความประหวั่นใจ ความตึงเครียด ความเปนหวง หรือความ
กระวนกระวายใจในการตอบสนองตออันตรายที่เปนจริง หรือคิดนึกซึ่งไมเฉพาะเจาะจงเปนความ
รูสึกของคานิยมของความหวั่นกลัว ความหมดความชวยเหลือ การถูกแยกใหอยูตามลําพัง และ
ความไมแนนอน ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณที่ภาพพจนของตนถูกคุกคาม ความวิตก
กังวลเปนภาวะทางอารมณที่มนุษยทุกคนคุนเคยและประสบอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน
ความจริงแลวความวิตกกังวลจัดวา เปนอารมณขั้นพื้นฐานของมนุษยเริ่มเกิดขึ้นไดตั้งแตแรกคลอด
และเกิดตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต เปนอารมณที่สลับซับซอนที่บุคคลตอบสนอง ตอสิ่งกระตุน หรือ
สิ่งที่คุกคามตามการรับรูแลวแปลผลตามทัศนะของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกไมสบาย มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจและพฤติกรรม ซึ่งจะมีผลตอบุคคลทั้งในดานการรับรู การคิด
การตัดสินใจ การตกลงใจ และการเรียนรู ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ความวิตกกังวลมีผลตอบุคคลทั้ง
ทางดานรางกายความคิดและจิตใจ[18]
ความวิตกกังวลเปนกลุมอาการที่เกิดขึ้นไดในคนปกติทั่วไปซึ่งมักมีอาการตึงเครียด ระแวง
ระวัง บางครั้งอาจตื่นตระหนกกับเรื่องตางๆในชีวิตประจําวัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระตางๆ
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จากแนวคิดขางตนพอสรุปไดวา ความวิตกกังวลเปนภาวะทางจิตใจความรูสึกตึงเครียดทาง
อารมณไมสบายใจ รูสึกหวาดหวั่น หวาดกลัว กับเหตุการณที่ตอบสนองตอสิ่งคุกคามที่กําลังเผชิญ
ในขณะนั้น รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของตนถูกคุกคามโดยไมทราบวาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเปนอยางไร[18]
ชนิดของความวิตกกังวล
มีผูศึกษาและอธิบายปรากฏการณภายในตัวบุคคลที่เรียกวาความวิตกกังวลไวหลายลักษณะ
ดังไดกลาวมาแลวทั้งในแนวทางปรัชญาและจิตวิทยา จึงทําใหแบงชนิดของความวิตกกังวล มีความ
แตกตางกันออกไปแลวแตจะใชเกณฑของใคร แนวคิดของSpielberger and Rickman[20] ไดแบง
ความวิตกกังวลออกเปน 2 ชนิด คือ
1. ความวิตกกังวลขณะเผชิญ (State Anxiety) คือ ความวิตกกังวลซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มี
เหตุการณนั้น ๆ เปนลักษณะที่เกิดขึ้นชัว่ คราวเฉพาะในสถานการณนั้น ๆ คือความไมสุขสบาย
หวั่นวิตก กระวนกระวาย มีการแสดงออกชัดเจน ระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุนใหทํางานผิด
ไปจากเดิม ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับแตละบุคคล และสวนหนึ่งขึ้นอยูกับพื้น
อุปนิสัยวิตกกังวลที่ประกอบอยูในบุคลิกภาพและประสบการณในอดีต
2. ความวิตกกังวลแฝง (Trait anxiety) เปนความวิตกกังวล ซึ่งเปนลักษณะคงที่ประจําตัว
ของบุคคล เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพซึ่งเกี่ยวของกับพันธุกรรม ประสบการณในอดีต และ
ความคิดความตองการ หรือความรูสึกในปจจุบัน
สาเหตุของความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดทุกสถานการณขึ้นอยูกับการตอบสนองของบุคคลนั้นถูกคุกคาม
ตอความปลอดภัย สาเหตุของความวิตกกังวลซึ่งไดมีผูแบงสาเหตุของความวิตกกังวลไดมากมาย
หลายสาเหตุ ไดแก [21]
1. สาเหตุจากสภาพแวดลอม ไดแก ปญหาและความยุงเหยิงในครอบครัวภาวะตกต่ําทาง
เศรษฐกิจของสวนตัว ครอบครัว
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2. สาเหตุจากความออนแอของจิตใจ ไดแก ไดรับการเลี้ยงดูที่ผิดไมไดรับความรัก ความ
ใกลชิด ความสนใจ ความอบอุนทางจิตใจ
3. สาเหตุ จ ากความเจ็ บ ป ว ยทางกายมี ผ ลต อ จิ ต ใจ ได แ ก โ รคที่ รั ก ษาไม ห ายขาดโรคที่
ตองการรักษาดวยการผาตัด โรคที่ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการรักษาจํานวนมาก
4.โรคทางกายที่แสดงอาการกระวนกระวาย ไดแก ภาวะหยุดยา เปนตน
จากสาเหตุตาง ๆ ที่กลาวมาจะเห็นไดวาความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดในทุก ๆ สถานการณที่
บุคคลถูกคุกคามตอความปลอดภัย หรือตอการนับถือตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปสาเหตุของความวิตก
กังวล ถาแบงตามสิ่งคุกคามตอบุคคลสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ [18]
1. สิ่งคุกคามดานรางกาย (Physical integrity) รวมถึงสิ่งที่มารบกวนตอความพึงพอใจใน
ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย ซึ่งเปนสิ่งคุกคามที่ทําใหเกิดความไมสมดุลในการดํารงชีวิต
หรือทําใหความสามารถของบุคคลลดลง ไดแก การเจ็บปวย การไดรับอุบัติเหตุ การจะตองรับผาตัด
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของรางกายจากการพัฒนาการในวัยตาง ๆ เปนตน
2. สิ่งคุกคามตอความเปนตนเอง (Self system) เปนสิ่งที่คุกคามความรูสึกสูญเสียความมี
คุณคา และศักดิ์ศรีในตนเอง เชน การเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่สูบทบาทใหม เชน เปนผูปวยซึ่ง
ตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น การที่ตองเปดเผยรางกาย ความกดดันทางดานสังคม และวัฒนธรรม เปนตน
การแสดงออกเมื่อบุคคลมีความวิตกกังวล
เมื่อบุคคลมีความวิตกกังวลจะมีการแสดงออกที่แตกตางกันออกไปซึ่งLader,M.&Marks,L.
[22]สรุปไวดังนี้
1. การรับรูดวยตนเอง (Subjective cognitive component) การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจเปน
ความวิตกกังวลที่บุคคลรับรูไดดวยตนเองเกิดจากความรูสึกขัดแยงและความไมแนใจ ซึ่งแสดงออก
ทางดานอารมณและความรูสึกนึกคิด ไดแก ความรูสึกเครียด อึดอัด หวาดหวั่น กลัว กังวล ไมสบาย
ใจ โกรธ ตื่นเตน ตกใจงาย รูสึกวาจะมีบางสิ่งบางอยางเลวรายเกิดขึ้น และรูสึกวาไมมีใครสามารถ
ชวยตนได จึงอาจมีอารมณเศรา มีความรูสึกผิด รูสึกทอแทสิ้นหวัง ความสนใจสิ่งแวดลอมลดลง
2. พฤติกรรมการแสดงออก (Motor behavioral component) สังเกตจากการแสดงออกซึ่ง
สะทอนถึงอารมณภายในออกมาหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนคําพูดและทาทาง ไดแกการแสดงสีหนา
วิตกกังวล กระสับกระสาย ไมอยูนิ่ง กํามือแนน การเคลื่อนไหวโดยไมมีจุดหมาย มือสั่น กลามเนื้อ
เกร็ง การพูดชวนทะเลาะ พูดเร็ว พูดเสียงดังหรือเบา พูดติดอางพูดซ้ํา ๆ ในเรื่องเดิม บนจูจี้ไมอดทน
กลอกตาไปมา หลบตาหรือพยายามหลบหนี ที่แสดงถึงความรูสึกไมสบายใจ ไมมีสมาธิ หงุดหงิด
และไมใหความรวมมือในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ
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3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (Physiological component) เปนผลเนื่องมาจากการเรง
ทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองตอภาวะตึงเครียดที่เกิดขึ้นประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงของชีพจรหัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น แนนหนาอก ความดันโลหิตสูงปวดศีรษะ เปนลม
ถอนหายใจบอย ๆ หายใจตื้นและเร็ว หนานิ่วคิ้วขมวด หนาแดงหรือซีดทองอืด ปวดทอง คลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร ระบบขับถายอุจจาระ ปสสาวะ ประจําเดือนผิดปกติ การขยายของมานตา การมี
เหงื่อออก ซึ่งสามารถประเมินไดดวยเครื่องมือวัดทางสรีรวิทยาทั่วไป
จากการศึกษาพบวา การแสดงออกของความวิตกกังวลทั้ง 3 ทาง มีความสัมพันธกันนอย
เปนตนวาบุคคลหนึ่งบอกวารูสึกวิตกกังวล แตกลับมีพฤติกรรมการแสดงออกที่สงบ และไมพบการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่บงชี้ถึงความวิตกกังวลเลย ในขณะที่อีกคนหนึ่งดูวุนวาย ไมมีสมาธิ
และมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่บงชี้ถึงความวิตกกังวลแตกลับบอกวาไมรูสึกวิตกกังวลเลย
[18] พฤติกรรมดังกลาวถือวาเปนกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวบุคคลจึงตองพยายาม
ปรับตั ว เพื่อรั กษาสมดุลทางจิ ต ใจเอาไว
การปรับตัว จะเร็ว หรือชาขึ้น อยูกับประสบการณ
ความสามารถ กําลังใจที่ไดรับ ความรุนแรงของเหตุการณ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เหลืออยูวามี
ความสําคัญตอผูปวยมากนอยเพียงใด[23] ซึ่งโดยทั่วไปแลววิธีการเผชิญปญหาเพื่อลดความวิตก
กังวลที่บุคคลใชมี 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ
1. การลดความขัดแยงในใจ (Task – oriented reaction) หรือสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น
ดวยการใชความสามารถทางสติปญญาในการแกไขปญหาตามสภาวะความเปนจริง เปนปฏิกิริยา
ตอบ สนองที่บุคคลรูสึกตัว ไดแก การตอสู การหลีกหนี หรือการประนีประนอม
2. การปองกันตัวเองดวยการใชกลไกทางจิต(Ego-orientedreaction) กลไกนี้เปนกระบวน
การทางจิตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไมชวยแกปญหา แตชวยขจัดความวิตกกังวลใหหมดไป จาก
จิตสํานึก เพื่อรักษาสมดุลของจิตไว กลไกทางจิตที่พบบอย ๆ ไดแก การเก็บกด การหาเหตุผล
เขาขางตัวเอง และความเพอฝน เปนตน กลไกนี้ถาบุคคลนําไปใชจนเกิดความเคยชิน จะเปนการ
แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง แตจะหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกปญหา ทําใหไม
รูจักตัวเองที่แทจริง จนในที่สุดเกิดโรคจิต โรคประสาทได
3. อาการแสดงออกทางรางกาย(Psychological conversion) จัดเปนรูปแบบการแกไขปญหา
ไมเหมาะสม โดยแสดงอาการออกทางรางกายโดยไมรูตัว เชน อาการหอบหืดหรือมีแผลใน
กระเพาะอาหาร
4. การเปลี่ยนแปลงของระบบทํางานของอวัยวะตางๆภายในรางกายมักเกิดกับบุคคลที่มี
ความวิตกกังวลติดตอกันเปนเวลานานอวัยวะตาง ๆ เหลานี้จะถูกทําลายไปทีละนอยและเกิดโรคได
ในที่สุด และเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถกลับสูสภาพเดิมไดอีก
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ขั้นตอนของการเกิดความวิตกกังวล
การเกิดความวิตกกังวลอาจเขียนเปนขัน้ ตอนของพฤติกรรมไดดังนี้ [18]
1. บุคคลมีความเชื่อถือ ความหวังคานิยมซึ่งไดรวมกันกอตัวเปนภาพพจนที่เขามีตอตนเอง
2. ความเชื่อ ความหวังคานิยมหรือภาพพจนที่เขามีตอตนเองถูกคุกคาม ทําใหเกิดความไม
สมดุลในอารมณ
3. บุคคลนั้นเกิดภาวะหวาดหวั่นไมมั่นใจเกิดความรูสึกไมแนใจวาจะแกไขเหตุการณเฉพาะ
หนาไดอยางไร
4. เกิดความรูสึกอึดอัดกระวนกระวายใจขึ้นเกิดความเครียดมีพลังงานเกิดขึ้นภาวะนี้เรียกวา
ความวิตกกังวล
5. บุคคลทําการขจัดพลังงานสวนเกินอยางอัตโนมัติโดยเปลี่ยนพลังงานออกเปนพฤติกรรม
อัตโนมัติ เชน โกรธ เสียงดังขึ้น มีการเคลื่อนไหวทางรางกายมากขึน้
6. เกิดความรูส ึกผอนคลายลง เกิดความสมดุลทางจิตใจและอารมณขนึ้ ใหม
ระดับของความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล จะมีระดับความรุนแรงไมเทากัน ขึ้นอยูกับอายุ
ภาวะทางอารมณ ประสบการณในอดีต และภาวะสุขภาพ รวมทั้งยังขึน้ อยูกับสิ่งกระตุนความหมาย
ของเหตุการณและบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ ดวย [23]แบงความวิตกกังวลออกเปน 4 ระดับ คือ
1. ความวิตกกังวลเล็กนอย (Mild anxiety) เปนภาวะปกติที่พบไดในชีวิตประจําวันบุคคลที่
มีความวิตกกังวลระดับนี้จะมีความตื่นตัว มีความสามารถในการรับรูของประสาท สัมผัสตาง ๆ ดี
ขึ้นและการรับรูของอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 จะเปนไปอยางกวาง ๆกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายคือ การหายใจเร็วขึ้น ปากแหง เกิดความรูสึกปนปวนในกระเพาะอาหาร และอัตราการเตน
ของหัวใจผิดปกติ
2. ความวิตกกังวลปานกลาง (Moderate anxiety) เมื่อมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นจะมีผลทําให
ความสามารถในการรับรูของประสาทสัมผัสตางๆแคบลงความสามารถในการเรียนรูลดลงถาไดรับ
การชวยเหลือจะทําใหความวิตกกังวลลดลงและความสามารถตาง ๆ จะกลับดีขึ้น
3. ความวิตกกังวลสูง (Severe anxiety) ความวิตกกังวลระดับนี้จะทําใหความสามารถใน
การรับรูลดลงมาก บุคคลจะตกอยูในความกลัวเปนอยางมาก และขาดการไตรตรอง การมองบุคคล
หรื อ สิ่ ง แวดล อ มแปรปรวนไปจากสภาพของความเป น จริ ง มี ค วามผิ ด ปกติ ข องความคิ ด เกิ ด
จินตนาการที่ไมตรงกับความจริงเกิดความกลัวบุคคล สถานที่หรือสิ่งของ มีอาการย้ําคิดย้ําทํา
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4. ความวิตกกังวลสูงมาก (Panic anxiety) เมื่อมีความวิตกกังวลเกิดขึ้น และความวิตกกังวล
นั้นไมไดระบายออกหรือแกไขใหลดลง ไมสามารถควบคุมตนเองได จะมีความผิดปกติทั้งความคิด
อารมณ และพฤติกรรมที่แสดงออก ความสามารถในการเรียนรูจะเสียไป และมีอาการประสาท
หลอนรวมดวย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล[18]
1. เพศ เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของบุคลิกภาพดานรางกาย มีผลตอความวิตกกังวล
โดยเปนผลจากการหลั่งฮอรโมนจากตอมหมวกไต ตางกัน ทําใหปฏิกิริยาตอบสนองตอเหตุการณ
ของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน เพศหญิงจะมีอารมณเศรา หงุดหงิดกังวล เมื่อระดับฮอรโมน
เอสโตรเจนต่ําลงมามาก ซึ่งมี 3 ระดับคือ ระยะใกลมีประจําเดือน ระยะหลังคลอด และระยะหมด
ประจําเดือน
2. อายุ เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของบุคลิกภาพดานรางกายซึ่งแบงพัฒนาการในวัย
ผูใหญเปน 3 ระยะ คือ ผูใหญวัยตนหรือผูใหญตอนตน อายุ 21-40 ป เปนวัยที่สามารถเผชิญปญหา
ในชีวิตไดอยางไมหวั่นไหว มองโลกในแงดี สุขุมรอบคอบ ผูใหญวัยกลางคนหรือผูใหญตอนกลาง
อายุ 41- 60 ป เปนระยะที่สรางครอบครัวเปนปกแผน อุทิศแรงกายเพื่องานผูใหญวัยชราหรือผูใหญ
ตอนปลายอายุ 61- 80 ป เปนระยะสูญเสียความเปนผูนําหรือคูสมรส
3. การศึกษา เปน สวนหนึ่งของแหลงประโยชนในการปรับตัว ที่ชวยเพิ่ มทักษะในการ
แกปญหาของบุคคล
4. ปญหาคาใชจาย ในการเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งของรายไดหรือแหลงประโยชนดานวัตถุที่
คอยสนั บ สนุ น ให ผู ป ว ยเผชิ ญ ความเจ็ บ ป ว ยได อ ย า งเต็ ม ที่ ผู ป ว ยที่ มี ร ายได ม ากกว า จึ ง มี ค วาม
สามารถในการตอสูกับความเจ็บปวยไดมากกวา เนื่องจากโอกาสที่แหลงประโยชนจะถูกดึงมาใช
อยางเต็มที่หรือเกินกําลังมีนอยกวา
5. การวินิจฉัยโรค เปนสวนหนึ่งของเหตุการณที่ผูปวยเผชิญซึ่งจะมีความรุนแรงแตกตาง
กันตามความสําคัญของอวัยวะนั้น ๆ ความรุนแรงหรือระยะโรคและชนิดของโรคที่เปนวาคุกคาม
ตอสวัสดิภาพของผูปวยมากนอยเพียงใด
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2.3 การเจ็บปวยระยะสุดทาย (Terminal illness)
ความหมาย
Kastenbaum[24] กลาววา ผูปวยที่มีการดําเนินของโรคเขาสูระยะสุดทาย คือผูปวยที่สูญเสีย
ความสามารถในดานรางกาย มีความเจ็บปวด ออนเพลีย และผลกระทบของโรคในหลายระบบของ
รางกายมีขีดจํากัด และสูญเสียความสามารถในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น อนาคตความหวัง
เปาหมายของชีวิตและความตองการประสบความสําเร็จถูกแทนที่ดวยความรูสึกกลัวความตายที่จะ
มาถึง
ผูปวยเอดสระยะสุดทาย(The Terminal Stage patient With AIDS) คือผูปวยเอดสที่อยูใน
ระยะสุดทาย (Advance HIV disease) ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากผูปวยระยะสุดทายโรคอื่นๆดังนี้
[25]
1. สวนใหญพบในกลุมคนอายุนอย (0-5 ป และ 16-49 ป)
2. ทําใหเกิดอาการเจ็บปวยหลายระบบ
3. มีความทุกขทรมานในการใชชีวิตอยูทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ
4. ตองใชยาหลายชนิดในการรักษา
5. การเปลี่ยนแปลงเปนไปกะทันหันยากที่จะเตรียมตัวเขาสูร ะยะสุดทายไดทัน
6. ตองการดูแลประคับประคองอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอน
ฉวยโอกาส
7. มีระยะเวลาของภาวะใกลตายที่ยาวนาน
8. มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโรคและการรักษาในทุกระยะของการดําเนินโรค
9. ผูปวยตระหนักถึงความสัมพันธระหวางระยะเวลาการดําเนินของโรคกับการรักษาใน
แตละระยะ
10. ผูปวยสวนใหญจะแยกตัวรูส ึกตัววาตนเองแตกตางจากคนอื่น ขาดความรักและความ
เขาใจ
11. ขาดแรงสนับสนุนทางสังคมและจากครอบครัว
12. มีปญหากับคูสมรสนําไปสูการหยาราง
การเผชิญความเจ็บปวยของผูปวยโรคเอดสระยะสุดทาย (Coping With Terminal illness)
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมเพื่อควบคุมความรูสึกภายในและ
ผลกระทบจากภายนอก เปนกระบวนการตอบสนองของระบบชีวิตที่มุงถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งทาง
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1. การปรับตัวดานรางกาย(Physical Task)เพื่อรักษาความสมดุลทางชีวภาพและระบบ
โครงสรางของรางกายประกอบดวยการตอบสนองทางรางกายและลดความทุกขทรมานของรางกาย
จากการดําเนินของโรคระยะสุดทาย เมื่อผูปวยไดรับการตอบสนองที่มีคุณภาพและเพียงพอ จะชวย
ใหเกิดความพึงพอใจขั้นพื้นฐานที่นําไปสูความพึงพอใจขั้นตอไป
2. การปรับตัวดานจิตใจ (Mental Task) คือ การไดรับความรูสึกมั่นคงปลอดภัยจากบุคคล
รอบขาง ความเปนอิสระในตัวเองความมีคุณคาในชีวิต
3. การปรับตัวดานสังคม (Social Task) คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ตนเองกับสังคมและสิ่งแวดลอม การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีและมีคุณคาชวยใหผูปวย
ระยะสุดทายและผูปวยใกลตาย โรคเอดสสามารถปรับตัวตอความเจ็บปวยไดดี
4. การปรั บ ตั ว ด า นจิ ต วิ ญ ญาณ(SpiritualTask) จิ ต วิ ญ ญาณเป น มิ ติ ห นึ่ ง ของบุ ค คลเป น
แรงจูงใจใหบุคคลมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยความตองการ 3 ดาน คือ การ
มีชีวิตอยูอยางมีความหมายสามารถใหความรักและใหอภัยผูอื่นในขณะเดียวกันตองการรับความรัก
และการใหอภัยจากบุคคลอื่น รวมถึงการมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่บุคคลเชื่อมั่น ศรัทธา ใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต ผูปวยโรคเอดสระยะสุดทายมีความทุกขทรมานทางดานจิตวิญญาณ การ
ไดรับการตอบสนองทางจิตวิญญาณที่เพียงพอจะชวยใหเกิดความหวัง การมีคุณคาในชีวิต พบ
ความสุข เผชิญกับโรคและความตายไดอยางผาสุก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูป วยหรือลักษณะของปฏิกิริยาทางจิตใจและความ
รุนแรง[27]
การปรับตัวและปฏิกิริยาทางจิตใจหรือพฤติกรรมนั้นมีปจ จัยที่เปนองคประกอบที่สําคัญอยู
3 อยาง คือ
ก. ปจจัยเกี่ยวกับโรค ไดแก
1. ระยะเวลาของโรคอาการและตําแหนงของโรค เชน
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-วิตกกังวลวาตนเองจะติดเชือ้ หรือปวยเปนโรคเอดสเนื่องจากตนเองมี
พฤติกรรมเสี่ยง
-ตรวจเลือดและใหผลการตรวจเปนลบ
-ตรวจเลือดและใหผลการตรวจเปนบวก
-เริ่มมีอาการแสดงของการติดเชื้อเอดส
-ปวยเปนโรคหรือมีอาการสัมพันธกับเอดส
-อยูในระยะสุดทายของการปวยเปนโรคเอดส
2. การรักษาและผลการรักษา
3. การสูญเสียภาพลักษณและสมรรถภาพ
4. ความชวยเหลือและทาทีของแพทยและบุคลากรทางการแพทย
ข. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของผูป วย ไดแก
1. บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวและแกปญ
 หา
ลักษณะการปรับตัวตอวิกฤติการณตางๆ ในชีวิตของผูปวยที่ผานมาในอดีตเปน
สิ่งที่ชวยบอกถึงแนวโนมการปรับตัวของผูปวยตอปญหาปจจุบัน เชน ผูปวยมีประวัติพยายามฆาตัว
ตาย เมื่อจนปญญาในการแกปญหาในอดีตจะมีความเสี่ยงในการฆาตัวตายครั้งนี้สูงขึ้นหรือผูปวยทีม่ ี
ลักษณะทอแทไปสูปญหาที่เคยประสบมาโดยตลอดก็จะมีปฏิกิริยาตอการเจ็บปวยหรือการติดเชื้อ
เอชไอวีในลักษณะเดียวกันคือ รูสึกทอแท สิ้นหวังไมมีทางออก สวนผูปวยที่มีบุคลิกภาพและการ
ปรับตัวดีมากอนอาจยอมรับและหาทางแกไขปญหาอยางเหมาะสม
2. สภาพจิตใจของผูปวยในขณะนั้น
ผูปวยที่มีปญ
 หาทางดานจิตใจอยูก อนแลว เชน ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา
หรือ มีความผิดปกติทางจิตอื่นๆ หรือกําลังมีปญหาในชีวิตอยูขณะนั้นมากอยูแลว อาจปรับตัวตอ
ปญหาวิกฤติการณในชีวิตที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งไมดเี ทาผูที่มีสภาพจิตปกติ
3. วัยของผูปวย ความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว
เมื่อรูวาตนเองติดเชื้อหรือปวยเปนโรคเอดสขณะยังอยูในวัยหนุมสาวเพิ่งเริ่ม
สรางฐานะมีครอบครัวและตองรับผิดชอบคูสมรสและบุตรจะกอใหเกิดปญหาในการปรับตัวและ
ทําใจไดยากปฏิกิริยาทางจิตใจจะรุนแรงมากกวาในคนที่มีอายุมากแลวบุตรหลานมีครอบครัวที่
ตนเองไมตองรับผิดชอบแลว
4. การเตรียมใจในการรับรูความจริง
ผูที่ไมไดคาดคิดมากอนวาตัวเองจะติดเชือ้ อาจมีปฏิกิริยารุนแรงมากกวาผูที่มี
การเตรียมใจมากอนหรือคาดการณลวงหนาวาตนเองติดเชือ้ ได
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5. ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการตรวจเลือดใหผลบวกและปวยเปนโรคเอดส
ถามีความเขาใจผิด เชนตรวจเลือดบวกเปนเอดสแลว ตัวเองตองตายในระยะ
เวลาอันสั้นก็อาจกอใหเกิดความวิตกกังวลไดมาก
ค. ปจจัยทางสังคม และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
1. ความเขาใจและการยอมรับรวมทั้งความพรอมที่จะใหการชวยเหลือและดูแล
จากครอบครัวและคนใกลชิด
2. การชวยเหลือจากสังคม และทางการแพทยที่มใี หกับผูปวย
3. ทัศนคติในชุมชนหรือสังคมนั้นๆที่มีตอการติดเชื้อวามีการแสดงความรังเกียจ
เดียดฉันท หรือมีความเขาใจและยอมรับมากนอยเพียงใด
4. ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสถานภาพทางการเงินเชนตองถูกออกจากงานไมมี
เงินทองพอสําหรับบําบัดรักษาเมื่อมีอาการแทรกซอน ภาวะที่ตองประกอบอาชีพขายบริการตอไป
เพราะวาไมมีทางเลือกทางอื่น จะกอใหเกิดความกังวลใจและคับของใจไดยาก
ปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกี่ยวของกับการติดเชือ้ เอชไอวีที่พบบอย [27]
1. กอนการตรวจเลือด
ความวิตกกังวลเปนปฏิกิริยาทางจิตใจทีพ่ บบอยที่สุด ซึ่งเปนลักษณะทัว่ ๆไปของ
มนุษยเราที่มีความเสี่ยงและอันตรายที่คิดวาอาจจะเกิดขึน้ ได การตอบสนองตอความวิตกกังวลของ
แตละคนอาจมีลักษณะแตกตางกัน เชน
-หวาดกลัวจนไมกลาเผชิญความจริง แตก็ยงั กังวลอยูตลอดเวลา
-พยายามไมนกึ ถึงปญหานี้หลีกเลี่ยงการตรวจเลือดโดยใชเหตุผลตางๆ เชน “รูไปก็
ไมมีประโยชน” คงไมเปนเพราะปองกันอยางดี
-สองจิตสองใจ ดานหนึ่งก็อยากเจาะเลือดตรวจเพื่อทราบความจริงใหชัดเจนเสียที่
อีกดานหนึ่งก็กลัวที่จะรับรูความเสี่ยงกลัวทําใจไมได
-ปฏิเสธวาตนเองมีความเสี่ยงแตมาตรวจเลือดเพื่อความสบายใจโดยแนใจวาตนไม
มีโอกาสมีผลเลือดเปนบวก
-ตองการทราบความจริงเพื่อลดความวิตกกังวลและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวไดอยางถูกตองตอไป
ปฏิกิริยาทางจิตใจที่พบไดอีกประการหนึ่ง คือ ความรูสึกอับอาย เกรงวาจะถูกมอง
ในเชิงลบ เนื่องจากอคติที่สังคมทั่วไปมีตอการติดเชื้อเอชไอวีกลัววาจะมีคนรูมีคนมาพบจะถูกนําไป
นินทา ขาวแพรกระจายไปวาตนมาขอตรวจเลือดหาเชื้อเอดส
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ปฏิกิริยาอีกอยางหนึ่งที่อาจพบไดในคนที่จะมาขอรับบริการปรึกษาและตรวจเลือด คือ
อาการกลัวเอดสอยางรุนแรงไมสมเหตุสมผล (AIDS Phobia) อาการย้ําคิดย้ําทําเกี่ยวกับการติดเชื้อ
หรือการเปนโรคเอดส จนถึงมีอาการหลงผิดคิดวาตนมีเชื้อเอดส หรือเปนโรคเอดส ผูปวยบางรายมี
กลุมอาการเอดสเทียม (Pseudo AIDS Syndrome) โดยมีอาการวิตกกังวลซึ่งมีอาการแสดงทางกาย
คลายอาการเริ่มตนของเอดส เชน เหนื่อยงาย ออนเพลีย ไมมีแรง มีผื่นขึ้น เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
การที่มีอาการดังกลาวทําใหผูปวยมีความกังวลใจมากยิ่งขึ้น และกลัววาตนกําลังจะปวยเปนโรค
เอดสจริงๆมากขึ้นและอาจเกิดอาการทางจิตอื่นๆ เชนซึมเศรา หรืออาการโรคจิตตามมาได
1. หลังทราบผลเลือด
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอปฏิกิริยาทางจิตใจของผูปวยระยะนี้คือ ผลเลือดที่ตรวจวา
เลือดเปนบวกหรือผลเลือดเปนลบ ในกรณีที่ผลเลือดเปนลบ ผูไดรับแจงผลสวนใหญมักจะโลงใจ
ยิ้มไดและดีใจมาก ผูใหบริการปรึกษาหรือแพทยผูแจงผลควรทําความเขาใจกับผูรับการตรวจเลือด
ใหชัดเจนถึงความหมายของการตรวจนั้น โดยเฉพาะเรื่องระยะพักตัวหรือ “Window period” และ
ควรดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงและหาแนวทางกับผูมารับบริการเพื่อใหสามารถลด
พฤติกรรมเสี่ยงของตัวเองได
ในกรณีที่ผลเลือดเปนบวกปฏิกิริยาทางจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวีตอการทราบผลเลือด
จะมีลักษณะคลายคลึงกับปฏิกิริยาผูปวยโรคมะเร็ง หรือโรครายแรงที่รักษาไมหาย ซึ่งแบงไดเปน
ระยะกวางๆ 3 ระยะ คือ
ก. ระยะแรกเริ่ม การปรับตัวตอภาวะวิกฤติ ปฏิกิริยาตอบสนองตอวิกฤติการณใน
ชีวิตที่พบบอยในระยะแรก คือ ช็อคและการปฏิเสธไมยอมรับความจริง รวมกับอาการวิตกกังวล
อยางมาก ผูปวยแสดงออกตางๆกัน เชน นั่งเงียบเฉย ไมพูดจาหรืออาจจะพูดวา “ ไมเชื่อ” “เปนไป
ไมได” ขอตรวจซ้ํา ยืนยันวาตนไมมีปจจัยเสี่ยง บางคนแสดงความโกรธและไมพอใจออกมา
พรอมๆกับการปฏิเสธความจริง สวนใหญผูปวยจะคอยๆผานระยะนี้ไปและยอมรับความจริงไดมาก
ขึ้น
ข. ระยะกลางระยะนี้ผูปวยอาจมีความรูสึกหลายอยางปนกันและมีการแสดงออก
ไดตางๆกัน อาจมีความรูสึกโกรธ รูสึกผิดและลงโทษตัวเองรูสึกสงสารตัวเอง รูสึกวิตกกังวล และมี
ลักษณะปฏิเสธไมยอมรับความจริงแทรกขึ้นมาไดอีกบางครั้ง
ในระยะนี้ผูปวยอาจนึกทบทวนพฤติกรรของตนเองที่ผานมาซึ่งทําใหรูสึกไมสบาย
ใจ ตําหนิตนเองและประเมินคาตนเองต่ํา โดยเฉพาะถาเปนพฤติกรรมที่ผูปวยรูสึกคิดขัดแยงอยูเดิม
เชน พฤติกรรมรักรวมเพศ การนอกใจคูสมรส การใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน ซึ่งทําใหผูปวยรูสึก
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ลักษณะอาการที่พบไดบอยในระยะนี้ คือความวิตกกังวลจะมีอาการคลาย “post
traumatic stress disorder” ความคิดฟุงซาน เฝาระวังเกี่ยวกับอาการทางรางกายมากเกินไป นอนไม
หลับ และวุนวายเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง (hypochondriasis) รวมกับพึ่งพาหนวยบริการสุขภาพ
มากผิดปกติ ระยะนี้เปนระยะที่ผูปวยตองการความชวยเหลือดานจิตใจ เพื่อประคับประคองให
ผูปวยคอยๆปรับตัวจนยอมรับความจริงและดําเนินชีวิตตอไปไดตามปกติมากที่สุด
ค. ระยะปรับตัวและยอมรับความจริงถาผูปวยสามารถปรับตัวไดก็คอยยอมรับ
ความจริง และหาแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไปตามปกติมากที่สุดได ผูปวยจะเริ่มตั้งเปาหมาย
ของชีวิตในแงที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันของตน ยอมรับวาตนเองติดเชื้อ และ
อาจมีโอกาสเปนโรครายแรงแตก็ยังสามารถตั้งความหวังวาตนเองมีกาเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ทํา
ใหตนมีความหวังในการหายจากโรคนี้ได ผูปวยที่ปรับตัวไดดีมักจะพยายามตัดกังวลถึงเรื่องอนาคต
และใชชีวิตปจจุบันใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
3. เมื่อเริ่มมีอาการหรือไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอดส
ปฏิกิริยาทางจิตใจของผูปวยในระยะเริ่มมีอาการที่คลายคลึงกับปฏิกิริยาที่รูวาตัวเองปวย
เปนโรครายแรง และมีลักษณะคลายคลึงกับปฏิกิริยาตอการทราบผลเลือดเปนบวก ดังไดกลาวไว
แลว และเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอดสจะมีขั้นตอนการปรับตัวระยะสุดทาย คือการเตรียม
ตัวเพื่อรับกับความตาย ชี้แนะวาทุกขทางใจของผูปวยโรคเอดสเหมือนกับที่พบในผูปวยโรคมะเร็ง
และตรงตามระยะจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Phase) ของการเจ็บปวย สําหรับผูปวยที่เริ่มมีอาการ
ระดับความทุกขใจจะสูงในผูปวยโรคเอดสอาจเปนเพราะเปนระยะที่ตรงกันกับการตรวจพบใน
ระยะ “วิกฤติแหงการอยูรอดกอนการวินิจฉัย” ความวิตกกังวลของผูปวยที่เริ่มมีอาการจะสัมพันธ
กับความไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการในอนาคตระยะยาวบนพื้นฐานของการสันนิษฐาน
เอาวาตนเองยังมีสุขภาพที่ดีและอยูไดอีกนานหรือไม หรือคาดการณลวงหนาวาการปวยของตนจะ
กําเริบตอไปเปนเอดส และจบชีวิตลงในระยะเวลาอันใกล
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดเกีย่ วกับแรงสนับสนุนทางสังคมมีผูศึกษาอยางกวางขวางและพบวาเปนตัวแปรทาง
ดานจิตสังคมที่ทีผลตอภาวะสุขภาพหรือความเจ็บปวยของมนุษยซึ่งในชวงที่ผานมาไดมีการศึกษา
ผลกระทบของการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลตอมนุษยไวหลายประเด็น ประเด็นที่สําคัญสําหรับ
วงการสาธารณสุข คือการศึกษาผลของการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมสุขภาพของมนุษยใน
รูปแบบตางๆ ทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมหลายรูปแบบที่มีความแตกตางกัน
และความสอดคลองกันในความหมายของการสนับสนุนทางสังคม[28]
Cobb [29] กลาววาการสนับสนุนทางสังคมคือการที่บุคคลไดรับขอมูลขาวสารที่ทําให
บุคคลเชื่อวามีคนรักและสนใจ เอาใจใส ยกยอง และมองเห็นคุณคา รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
สังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน
Kahn[30] กลาววา การสนับสนุนทางสังคม คือ การปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวาง
บุคคล ซึ่งจะทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ คือ ความผูกพันในแงดี จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง การยืนยัน
รับรอง หรือเห็นพองกับพฤติกรรมของอีกผูหนึ่ง การชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานเงินทอง สิ่งของ
หรืออื่นๆ
Weinert[31] ไดกลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม เปนความพึงพอใจตอความตองการทาง
สังคมทําใหไดรับ
1. ความใกลชิดผูกพัน ทําใหบคุ คลรับรูถึงความอบอุนปลอดภัย
2. การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ทําใหบุคคลไดเขารวมมีกิจกรรมกับบุคคลตางๆ
ในสังคม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ถายทอดประสบการณและความคิด
3. การมีโอกาสไดอบรมเลี้ยงดู หรือชวยเหลือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเปนผูที่
ตองการของผูอื่น และผูอื่นพึ่งพาได
4. การรับรูถึงการมีคุณคาในตนเองเปนการไดรับความเชื่อถือไววางใจและยอมรับบทบาท
ในสังคม
5. การไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ ไดแก คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร การสนับสนุน
ทางอารมณ และการสนับสนุนทางดานวัตถุสิ่งของ
บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ[32] ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวาเปนสิ่งที่ผูรับ
แรงสนับสนุนไดรับความชวยเหลือดานขาวสาร ขอมูลวัสดุสิ่งของ หรือการสนับสนุนดานจิตใจ
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House[33] กลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งประกอบดวย
ความรักใคร หวงใย ความไววางใจ ความชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน การใหขอมูล
ขาวสาร ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับและขอมูลเพื่อการเรียนรูและประเมินตนเอง
Thoits[34]ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนการที่บุคคลในเครือขายสังคม
ไดรับการชวยเหลือดานอารมณ สังคมสิ่งของหรือขอมูล ซึ่งการสนับสนุนจะชวยใหบุคคลเผชิญกับ
ความเครียด ความวิตกกังวล และตอบสนองตอความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ทาริกา หมั่นหาผล[1] การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุน
จากบุคคลอื่นในเครือข ายทางสังคม ทั้ งการไดรับการสนับสนุนทางดานสิ่ งของ บริ ก ารขอมูล
ขาวสาร การยอมรั บ การยกยอง และเห็น คุณ คา รวมทั้งการสนับสนุนทางดานอารมณ ซึ่งแรง
สนับสนุนเหลานี้ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองไดรับ ความรักความอบอุน ใกลชิด สนิทสนม รูสึก
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนทางสังคมเปนขุมพลังใหบุคคลสามารถเผชิญกับ
ปญหาหรือสถานการณที่รุนแรงและคุกคามตอตนเองอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
แหลงของการสนับสนุนทางสังคม
โดยปกติกลุมสังคมจัดออกเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท คือ กลุมปฐมภูมิและกลุมทุติย
ภูมิ“กลุมปฐมภูมิ” เปนกลุมที่มีความสนิทสนมและมีสัมพันธภาพระหวางสมาชิกเปนการสวนตัวสูง
กลุมนี้ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนบาน “กลุมทุติยภูมิ” เปนกลุมที่มีความสัมพันธกันตาม
แบบแผนและกฎเกณฑที่วางไวกลุมชนิดนี้มีอิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคม
กลุมนี้ ไดแกเพื่อนรวมงาน กลุมวิชาชีพ และกลุมสังคมอื่นๆในระบบแรงสนับสนุนทางสังคมถือวา
เปนการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
Kaplanอางในจินตนา ยูนิพันธ[35] จําแนกกลุมบุคคลที่เปนแหลงของการสนับสนุนทาง
สังคมไว 3 กลุม
1. กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive System)
ประกอบดวยกลุมบุคคล 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง (kin)
ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน ซึ่งใหความผูกพันทางจิตอารมณ มีความรักกันอยางแนนแฟน
และใหความชวยเหลืออยางจริงใจ ประเภทที่ 2 ไดแก ผูใกลชิด (Kinth) ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อนบาน
ผูรูคุนเคย คนที่ทํางานเดียวกัน
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2. องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน(OrganizedSupport) หมายถึงกลุมบุคคลที่มา
รวมกั นเป นหน ว ย เปนชมรม สมาคม ซึ่งไมใ ชก ลุมที่จัด ตั้งขึ้นโดยกลุมอาชี พทางสุ ขภาพ เชน
สมาคมผูสูงอายุ องคกรทางศาสนา ซึ่งสวนใหญจะไดรับการชวยเหลือ การประคับประคองดาน
จิตใจและอารมณ
3. กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ (Professional Health Care Workers) หมายถึง บุคคลที่อยูใ น
วิชาชีพที่ใหการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้ House[33] ไดจําแนกแหลงสนับสนุนทางสังคมไวเปน 2 กลุม คือ
1. กลุมที่มีความสัมพันธกันอยางไมเปนทางการหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใหการ
ชวยเหลือแกบุคคลอื่นๆโดยมีความสัมพันธกันตามธรรมชาติไมเกี่ยวของกับบทบาทการทํางาน
วิชาชีพ ไดแก คูสมรส เครือญาติ เพื่อน ผูรวมงาน
2. กลุมที่ มีค วามสั มพั น ธ กัน อย า งเปนทางการหมายถึงบุคคลหรือ กลุมบุ คคลที่ใ ห ก าร
ชวยเหลือ แกบุคคลอื่น โดยเกี่ยวของกับบทบาทการทํางานวิชาชีพหรือการบริการประชาชน ซึ่งมี
ลักษณะการชวยเหลือที่เฉพาะเจาะจงประเภทใดประเภทหนึ่งเปนสวนมาก เชน กลุมชวยเหลือ
ตนเอง ทีมสุขภาพ ผูใหบริการหรือการดูแล เชน แมบาน คนดูแลเด็ก เปนตน
จริยาวัตร คมพยัคฆ[35]กลาววาครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมมี 3 ลักษณะ คือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวาคนไดรับ
ความรักและการดูแลเอาใจใส มีความผูกพันซึ่งกันและกัน
2. การสนับสนุนดานการยอมรับและเพิ่มคุณคา (Esteem Support) เปนขอมูลที่บอกให
บุคคลทราบวาตนเองเปนทีย่ อมรับของผูอื่น
3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Network Support) เปนขอมูลที่บอกวา
บุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
House[33] แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิดคือ
1. การสนับสนุนทางดานอารมณ(Emotional Support) ไดแกความรูสึกเห็นอกเห็นใจ การ
ดูแลเอาใจใส การใหความรัก ความจริงใจและเห็นคุณคา
2. การสนับสนุนดานการยอมรับหรือเห็นคุณคา(Appraisal Support) ไดแก การใหขอมูล
ปอนกลับ (Feed back) การเห็นพอง ใหการรับรองหรือยอมรับในสิ่งที่บุคคลอื่นไดแสดงออกมา
(Affirmation) รวมถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมกับผูอื่นซึ่งอยูในสถานการณคลายๆกันหรือสังคม
เดียวกัน (Social comparison) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) เปนการใหขอมูล คําแนะนํา
ขอเท็จจริง หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาทีก่ ําลังเผชิญอยูได
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4. การสนับสนุนดานการชวยเหลือ (Instumentation Support) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือ
ดานแรงงาน การเงิน หรือเวลาเพื่อแกไขปญหาของบุคคลโดยตรง
Thoits[34]ไดอธิบายถึง การสนับสนุนทางสังคมไววา เปนระดับของความตองการพื้นฐาน
ทางสังคม (Basic Social Needs) ของบุคคลซึ่งเกิดจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นในกลุมสังคม
และไดแบงการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความจําเปนพื้นฐานทางสังคมไว 5 ชนิดคือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) หมายถึง ขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวาเขา
ไดรับความรัก และการดูแลเอาใจใส ซึ่งมักจะไดรับความสัมพันธที่ใกลชิดและมีความผูกพันลึกซึ้ง
ตอกัน
2. การสนับสนุนทางดานการยอมรับ และเห็นคุณคา (Esteem Support) หมายถึง ความรูสึก
ที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นมีคุณคา บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณคานั้นดวย
3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Support or Network) หมายถึง
การแสดงออกที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมี
ความผูกพันซึ่งกันและกัน
4. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) หมายถึง การใหคําแนะนําใน
การแกไขปญหา หรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล
5. การสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible Support) หมายถึงการใหความชวยเหลือดาน
สิ่งของ เงินทอง หรือบริการ
จึงสรุปไดวาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับความพึงพอใจ ความเห็น
ใจ ยกยอง ใหความชวยเหลือทั้งดานวัตถุสิ่งของ ขาวสาร หรือดานจิตใจ เกิดความรูสึกหนึ่งของ
สั ง คม และมี ก ารติ ด ต อสั ม พั น ธ ซึ่ง กัน และกัน ระหว า งบุค คล ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ใชรูปแบบแรงสนั บสนุนทางสังคมตามกรอบแนวคิ ดของของ
Beand and Weinert [31] ซึ่งวัดโดยใชแบบ The Personal Resource Questionaire : PRQ Part II ของ
Beand and Weinert โดยอางอิงจากการศึกษาของ ชุติมา หรุมเรืองวงษ [36] ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การเปนสวนหนึ่งของสังคม (social integration)
การไดรับความชวยเหลือและคําแนะนํา (assistance and guidance) การมีโอกาสไดอบรมเลี้ยงดูผูอื่น
(opportunity for nurturance) การสงเสริมการมีคุณคาของตนเอง (seft-worth) ความผูกพันใกลชิด
(intimacy)
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิตรา เจริญภัทรเภสัช[37] ศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวตอผูปวยเอดส
เต็มขั้น ความรู ความเขาใจโรคเอดสของครอบครัว โดยศึกษากลุมตัวอยาง 100 ราย จากสมาชิกใน
ครอบครัวผูปวยเอดสเฉพาะที่มาเยี่ยมผูปว ยที่โรงพยาบาลและพาผูปวยมาตรวจที่ตึกผูป วยนอก โดย
ใชแบบสอบถามสัมภาษณดว ยตนเองพบวา สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3-6 คน ฐานะอยูในระดับพอ
กินพอใช ความเกี่ยวของสวนใหญเปนคูสมรส(40%) ระยะเวลาการดูแล 1 ป (24%) ความรูสึกตอ
ผูปวยมีความรูส ึกเห็นใจ สงสาร และใหอยูรวมกันได (88%) สวนใหญมีสัมพันธภาพในระดับปาน
กลางโดยสมาชิกในครอบรัวสามารถใหการสนับสนุนในดานการใหความรูสึกสงสาร เห็นใจ เขาใจ
และยอมรับผูป วยเอดสวายังมีความสําคัญตอครอบครัว แตสัมพันธภาพกับผูปวยเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเลวลงบางหลังจากเกิดการเจ็บปวยดวยโรคเอดส ซึ่งจะสงผลทําใหวิถีชีวิตในครอบครัวดาน
ตางๆเปลี่ยนไป และโดยสวนใหญแลวสมาชิกในครอบครัวยังรูสึกยินดีและมีความสุขที่ผูปวยได
กลับมาอยูที่บา น ยังคงใหการสนับสนุนชวยเหลือในการพาผูปวยมาพบแพทยตามนัด สภาพทาง
เศรษฐกิจพบวา ครอบครัวจะตองมีภาระเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล คาใชจายการเดินทาง นอกจากนี้
ครอบครัวยังขาดรายไดในสวนที่ผูปวยหามาไดเปนเหตุใหรายไดที่เคยไดรับนอยลง แตรายจายกลับ
เพิ่มขึ้น ครอบครัวซึ่งตกอยูภ าวะของการมีหนี้สิน และยังพบวา ตองใชบริการสังคมสงเคราะหของ
โรงพยาบาลเพื่อขอลดหยอนคารักษาพยาบาล
นั น ทิ ก า ทวิ ช าชาติ และวรรั ต น จั น ทร พั ฒ นะ[38]ศึ ก ษาอาการทางจิ ต ที่ พ บได ใ นโรค
ภูมิคุมกันบกพรอง พบวาแบงได 2 กลุมดวยกันคือ กลุมที่ 1 กลุมที่มีอาการความผิดปกติทางจิต
เนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติทางสมองซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากภาวะแทรกซอนของโรคภูมคิ มุ
กันบกพรองตอระบบประสาทสวนกลาง แสดงออกมาไดสองรูปแบบ คือ ภาวะเพอคลั่ง (Delirium)
และภาวะจิตเสื่อม (Dementia) ซึ่งพบบอยกวา กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีความผิดปกติทางจิตแสดง
ออกมาจากปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อรูวาตนปวยเปนโรคภูมิคุมกันบกพรองมักจะแสดงออกในรูปของ
อารมณที่ผิดปกติ เชน อารมณเศรา (Depression) และการปฏิเสธความเจ็บปวย (Denial)
บังอร ศิริโรจน และคณะ[39] ศึกษาเรื่องการเผชิญปญหาและการปรับตัวของผูติดเชื้อ
เอดส โดยศึกษาเชิงคุณภาพเปนเวลา 10 เดือนใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept interviews) ผูติด
เชื้อที่เปนประชาชนทั่วไป 16 ราย เปนชายโสด 8 ราย คูสามีภรรยา 8 ราย พบวาหลังจากที่ได
รับทราบผลการติดเชื้อแลว ภาพรวมของขบวนการเผชิญปญหาและการปรับตัวของผูติดเชื้อ มีแบบ
แผนกวางๆที่แบงเปน 4 ระยะ คือ ระยะภาวะวิกฤติทางอารมณ ระยะการปรับอารมณ ความรูสึกนึก
คิด ระยะการดําเนินชีวิตในสภาพที่ผูติดเชื้อ และระยะการเผชิญในวาระสุดทายของชีวิต
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เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนทและคณะ[40]ไดศึกษาปญหาสุขภาพจิตดานจิตสังคม และจิต
วิญญาณ ของผูติดเชื้อเอชไอวี หรือผูปวยเอดสที่มารับบริการทั้งที่แผนกผูปวยนอก และแผนกผูปวย
ใน ในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจํานวน 17 โรงพยาบาล จํานวนกลุมตัวอยาง 80 คน
ผลการศึ กษาพบว า ผูติ ดเชื้ อเอชไอวีห รือผูป ว ยเอดส มีป ญหาสุขภาพดานจิตสังคมที่พบมาก 3
อันดับ คือ ปญหารูสึกเครียดตอเรื่องใดๆ ก็ตาม พบรอยละ 86.3 ปญหารูสึกวิตกกังวลตอเรื่องใดๆ
ก็ตาม พบรอยละ 85.0 และ ปญหารูสึกไมอยากเขาสังคม พบรอยละ 76.3 และปญหาสุขภาพดานจิต
วิญญาณ ที่พบไดแก ปญหารูสึกทอแทใจ/หมดหวัง พบในกลุมตัวอยางรอยละ 82.5 ปญหารูสึกตัว
เองดอยคุณคา พบรอยละ73.8 และ ปญหารูสึกชีวิตไมมีเปาหมาย พบรอยละ 72.5
พัชรี ตั้งตุลยางกูร [41] ศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล ความซึมเศรากับความ
กังวลใจ เกีย่ วกับปญหาจิตสังคม แรงสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงของโรค ผลกระทบทางการ
เจ็บปวย และปญหาการเงิน ของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูป วยเอดสในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวย
จํานวน 180 คนที่โรงพยาบาลศิริราช วัดความวิตกกังวลและความซึมเศราขณะเจ็บปวยทางกาย และ
สอบถามความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับปญหาจิตสังคม วัดแรงสนับสนุนทางสังคม วัดความรุนแรงของ
โรคและประเมินผลกระทบของการเจ็บปวย ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลมีความสัมพันธทาง
ลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ความซึมเศรามีความสัมพันธทาง
ลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มารยาท วงษาบุตร[42] ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวังและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอดสที่เขารับการบําบัด ณ วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี
จํานวน 70 ราย พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความหวังและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพบวา ผูปวยเอดสไดรบั
ความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองรอยละ 70 และผูรวมงานรังเกียจ รอยละ 55.7
สุ ด ถนอม รอดอ ว ม[43]ได ทํ า การศึ ก ษาระดั บ ความวิ ต กกั ง วลของผู ติ ด เชื้ อ เอดส แ ละ
ความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งของการไดรับการปรึกษาเรื่องเอดส และตัวแปรอื่นๆเชน อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว การมีบุตร รายได โดยศึกษาผูติดเชื้อที่
โรงพยาบาลพะเยา จํานวน 60 คน ใชแบบสัมภาษณและแบบวัดความวิตกกังวลของซุง พบวา
หลังจากไดรับคําปรึกษาครั้งแรก กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลาง
(63.3%) และภายหลังไดรับคําปรึกษาครั้งสุดทายความวิตกกังวลจะลดลงสูระดับต่ําทั้งหมด 100%
จํานวนครั้งของการใหการปรึกษากับระดับความวิตกกังวลมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานะ การสมรส สถานภาพในครอบครัว
การมีบุตร รายได กับความวิตกกังวลไมมีความสัมพันธกัน
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Constantine G. Lyketsos et.al [44] ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาการซึมเศราและการเขาสู
เอดสระยะสุดทาย ในกลุมผูปวยติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 911 ราย จากอาสาสมัครที่ติดเชื้อทั่ว
สหรัฐอเมริกา ทําการศึกษาในกลุมผูติดเชือ้ ที่ยังไมมีอาการ โดยวัดภาวะซึมเศราทั้งหมด ตั้งแตไมมี
อาการเศรา เศรา เศราปานกลาง และเศรารุนแรง โดยใช The Center for Epidemiologic Studies
Depressive Scale (CES-D scale) พบวาหลังไดรับการวินิจฉัยวา ติดเชือ้ เอชไอวี จนถึงระยะของการ
มีอาการของโรคเอดสพบวาผูติดเชื้อมีภาวะซึมเศราเพิ่มมากขึ้นตามความรุนแรงของอาการที่ปรากฏ
Diana O. Perkin. et.al.[45]ไดศึกษากลุมผูติดเชื้อเอดสที่ไมมีอาการ 58 คน และชายรักรวม
เพศที่ไมติดเชือ้ 53 คน พบวาในกลุมผูติดเชื้อเอดส มีบคุ ลิกภาพที่ผิดปกติ 33% และพบวาในกลุมนี้
มีภาวะซึมเศราและ มีความวิตกกังวล สูง โดยใชแบบวัด The Hamilton Rating Scale
Mary F. Morrison. et.al [46] ไดทําการศึกษาความชุกของความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา
ในผูหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับผูหญิงที่ไมติดเชื้อเอชไอวี โดยศึกษาผูหญิงที่ติดเชื้อเอชไอ
วีจํานวน 93 คน และผูหญิงที่ไมติดเชื้อเอชไอวีจํานวน 63 คน โดยใชแบบสัมภาษณ Structured
Clinical Interview for DSM-IV และ Hamilton Depression Rating Scale ผลพบวา ผูหญิงที่ติดเชื้อ
เอชไอวี มีอุบตั ิการณเกิดภาวะซึมเศราสูง 19.4% และมีความวิตกกังวลสูงกวาผูหญิงที่ไมติดเชื้อเอช
ไอวี

