บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความชุกของความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารับการ
ตรวจรักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 104 คน ศึกษาโดยใชเครื่องมือแบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป แบบสอบถาม Thai-Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai-HAD)
เพื่อคัดกรองความวิตกกังวลซึ่งแปลจากฉบับภาษาอังกฤษของ Zigmond และ Snaith โดยธนา นิล
ชัยโกวิทยและคณะ[36] แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของBeand and Weinert[31] ซึ่ง
สรุปผลไดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางเปนผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับการตรวจรักษาและเขารวมโครงการรับ
ยาตานไวรัสที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 104 คน เปนเพศชาย 47 คน คิดเปนรอยละ 45.2
เพศหญิง 57 คน คิดเปนรอยละ 54.8 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31-40 ปและ41-50 ป คิดเปน
รอยละ 52.9 และ 24.1 มีสถานภาพสมรส คูและอยูดวยกัน รอยละ 51.9 รองลงมาสถานภาพสมรส
โสด รอยละ 20.2 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 67.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน รอยละ 18.3 สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 68.3 มีรายไดครอบครัวตอเดือนอยู
ระหวาง 2,001-5,000 บาท รอยละ 51.9 มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวเปนสวนใหญ รอยละ 75 และ
กลุมตัวอยางสวนใหญติดเชื้อเอชไอวี เปนระยะเวลามากกวา 2 ป คิดเปนรอยละ 59.6
5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 76
5.1.3 ความชุกของความวิตกกังวล
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมที่ไมมีความวิตกกังวล คิดเปนรอยละ 82.7
และพบความวิตกกังวลรอยละ 17.3
5.1.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลจําแนกตามตัวแปรอิสระ
พบวา ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สงผลทําใหผูติดเชื้อ
เอชไอวีมีความวิตกกังวลที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะกลุมที่มีอายุ
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5.1.5 ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับความวิตกกังวล
พบวา แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธเชิงลบกับความวิตกกังวลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01
5.1.6 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆของแรงสนับสนุนทางสังคมกับความ
วิตกกังวล
พบวาองคประกอบตางๆของแรงสนับสนุนทางสังคมมีองคประกอบการสงเสริม
ใหรูคุณคาของตนเอง และความผูกพันใกลชิดมีความสัมพันธเชิงลบกับการเกิดความวิตกกังวลอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.01
5.1.7 ปจจัยทํานายการเกิดความวิตกกังวล
นําตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเกิดความวิตกกังวล จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก
อายุ ระดับการศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคม มาทําการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) พบวามีเพียงตัวแปรเดียว คือ แรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลตอการ
เกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.01 โดยจะสามารถเปน
ตัวแปรที่พยากรณการเกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อ เอชไอวีได รอยละ 6.7
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความชุกการเกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 104 คน เปนชาย 47 คน เปนหญิง 57 คน มีประเด็นที่นาสนใจที่จะ
นํามาอภิปรายดังนี้
5.2.1 ขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษากลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง 57 คน คิดเปนรอยละ 54.8
มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป ซึ่งจากการศึกษาไดขอมูลขัดแยงจากขอมูลของกองระบาดวิทยา [2]ซึ่ง
พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซึ่งพบในอัตราสวน 2:1 อาจเปน
เพราะในการศึกษาครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางที่สมัครใจและกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่มี
เชื้อเอชไอวีในรางกายแตไมปรากฎอาการของโรคเอดสเต็มขั้นหรืออาการแทรกซอนใด จึงทําให
พบกลุมตัวอยางที่ศึกษาพบเพศหญิงสูงกวาเพศชายเพราะเพศหญิงจะดูแลตนเองไดดีกวาเพศชายจึง
ลดความรุนแรงของการเกิดโรคไดดีกวาเพศชายจึงทําใหเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดํารงชีวิต
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ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 67.3 ซึ่งสอดคลองกับ
อาชีพ สวนใหญมีอาชีพรับจาง รายไดครอบครัวตอเดือนอยูระหวาง 2,001-5,000 บาท ซึ่งใกลเคียง
กับการศึกษาของ เตือนใจ หวงสายทอง [25] ที่พบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีอาชีพรับจาง และมีรายไดครอบครัวนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน ซึ่งไมสูงมากนัก แตสวนใหญยงั
ไมมีปญหาเรื่องการเงินเนื่องจากกลุมตัวอยางยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดและรูจกั ใช
จายอยางอดออม ดํารงชีวิตตามอัตภาพ
กลุมตัวอยางอยูในครอบครัวเดี่ยวเปนสวนใหญรอยละ 75 เนื่องจากในจังหวัดสมุทรสาคร
เปนเขตปริมณฑลและเปนจังหวัดที่มีรายไดจากอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ประชากรในจังหวัด
สวนใหญที่มีการศึกษาระดับต่ํามักจะประกอบอาชีพรับจางในโรงงาน และสวนใหญมีการอพยพ
ยายถิ่นมาจากภูมิลําเนาอื่นมาตั้งถิ่นฐานสรางครอบครัวทํามาหากินจึงทําใหลักษณะครอบครัวของ
กลุมตัวอยางที่พบมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากกวาครอบครัวขยาย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษาทราบว า ตนเองติ ด เชื้ อ เอชไอวี ม ากกว า 2ป คิ ด เป น ร อ ยละ 59.6
เนื่องจากการที่กลุมตัวอยางที่ศึกษามาเขารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรสาครอยางตอเนื่องและ
ตระหนักถึงการดูแลตนเองจึงทําใหกลุมตัวอยางที่ศึกษาไมปรากฎอาการที่รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งเมื่อ
ทราบวาตนไดรับเชื้อเอชไอวี ในชวงแรกอาจรูสึกหวั่นไหว ไมมั่นใจในชีวิตอนาคต ไมมั่นใจวา
ครอบครัว เพื่อนฝูง นายจางจะยอมรับตนเองหรือไม ตนกําลังจะตายใชหรือไม [40] แตเมื่อเวลา
ผานไปมีการเขารับการปรึกษา มีการเขากลุมเพื่อนผูติดเชื้อเอชไอวีดวยกัน ทําใหทราบวาตนเองมี
เพื่อน มีความหวัง ยอมรับกับสภาพการณการติดเชื้อเอชไอวีไดมากขึ้น ก็สามารถปรับตัวกับปญหา
ที่เกิดขึ้นได สงผลทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและยอมรับการเจ็บปวย
ของตนเองไดมากขึ้น จึงทําใหพบกลุมตัวอยางที่ศึกษามีระยะเวลาของการติดเชื้อเอชไอวีมากกวา 2
ปในการศึกษาครั้งนี้
5.2.2 ความชุกของการเกิดความวิตกกังวล
จากการศึกษาครั้งนี้พบกลุมตัวอยางมีความวิตกกังวลรอยละ17 และไมมีความวิตกกังวล
คิดเปนรอยละ 82.7 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เตือนใจ หวงสายทอง[25]พบวาผูปวยเอดสมี
ความวิตกกังวลเกิดขึ้น 47.06 และไมมีความวิตกกังวล 52.94 และยังสอดคลองกับการศึกษาของ
พัชรี ตั้งตุลยางกูร [41] พบวาผูปวยโรคเอดสมีภาวะวิตกกังวล รอยละ 38.3 และไมมีปญหาภาวะ
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5.2.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเกิดความวิตกกังวล
วิเคราะหโดยใชสถิติ One Way ANOVA พบวาปจจัยที่มผี ลกับการเกิดความวิตกกังวล
มีดังนี้
อายุ ของกลุมตัวอยางพบวาอายุที่แตกตางกันจะมีความวิตกกังวลที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<0.05 อธิบายไดวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีความวิตกกังวลพบในชวงอายุ 20 – 30 ป
จะมีความวิตกกังวลสูงกวาชวงวัยอื่น เพราะในชวงอายุนี้เปนวัยรุนตอนปลายยางเขาสูวัยผูใหญ
ตอนตนซึ่งเปนวัยที่มีภารกิจสําคัญในการประกอบอาชีพ เปนวัยทํางานตองรับผิดชอบครอบครัว
เปนวัยที่เพิ่งเริ่มสรางฐานะมีครอบครัวตองรับผิดชอบ อาทิเชน บิดามารดา คูสมรส บุตร ซึ่งจะ
กอใหเกิดความเครียดทางอารมณตามลักษณะพัฒนาการอยูแลว และยิ่งมีปญหาที่นําสูความวิตก
กังวลเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องความเจ็บปวย การทํางาน และรายไดที่ไมเพียงพอตอการรักษา กลัว
นายจางไมยอมรับและไมใหทํางาน กลัวสังคมรังเกียจ เมื่อเกิดปญหาขึ้นสงผลตอการปรับตัวและทํา
ใจไดยาก เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจที่รุนแรงมากกวาคนที่มีอายุสูงขึ้น ซึ่งคนที่มีอายุมากขึ้นจะผาน
ปญหาชีวิตและวิกฤติในชีวิตมามากจะมีประสบการณและความสามารถในการปรับตัวไดดีขึ้น[26]
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอุมาพร รักษทิพย[47] ชายที่ติดเชื้อเอชไอวีที่อยูในวัยสูงอายุผานชีวิต
มามากและมองเห็นสัจจธรรมของชีวิตมากขึ้น ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงตอความตายไมรุนแรงนัก
สวนผูที่มีอายุนอยประสบการณในชีวิตมีไมมากนัก จะทําใหยอมรับชะตากรรมไดยาก มีความ
สูญเสีย หดหู กังวลใจทอแท หมดกําลังใจมากกวา
ระดับการศึกษา เมื่อนํามาวิเคราะหดวย One way ANOVA ภายในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่
มีความวิตกกังวลพบวาระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันจะมีความวิตกกังวลที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมตอนปลายหรือปวช.จะมีความวิตกกังวลสูงซึ่งมีจํานวนเพียงคนเดียวที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและมีความวิตกกังวล รองลงมาคือผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไมไดเรียนหนังสือ ซึ่งในกลุมที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจัดวาเปนเพียงการศึกษาในระดับตนและเปนสวนนอยของกลุม
ตัวอยาง แตที่เห็นไดชัดเจน ในกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือจะมีความวิตกกังวลสูง อาจเปนเพราะขาด
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขอมูลขาวสาร เรื่องโรคที่เจ็บปวย จากบุคคลที่มี
ความรูทางสุขภาพอยางแทจริง เนื่องจากผูติดเชื้อเอชไอวีใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ
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แรงสนับสนุนทางสังคม เมื่อวิเคราะหดว ยสถิติ สหสัมพันธเปยรสัน พบวามี
ความสัมพันธเชิงลบกับความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 คือผูติดเชื้อเอช
ไอวีที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมต่ําจะมีความวิตกกังวลสูงในทางกลับกันผูปวยที่ไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีความวิตกกังวลต่ําซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเตือนใจ หวงสายทอง
[25] อธิบายไดวา ผูปวยที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิดในครอบครัวในระดับสูง
ทางดานอารมณ ดานการยอมรับ เห็นคุณคา และดานแรงงาน จะสงผลตออารมณ โดยสวนรวมของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี ทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัย อบอุน ไมเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ประกอบในลักษณะ
สังคมไทยที่มีลักษณะของความสัมพันธแบบปฐมภูมิ มีญาติพี่นองคอยดูแลเอาใจใส ทําใหมีความ
รัก ความอบอุน เปนแหลงใหกําลังใจแกผูติดเชื้อเอชไอวี ไดเปนอยางดี และชวยใหสามารถเผชิญ
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เมื่อนําตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเกิดความวิตกกังวล จํานวน 3 ตัวแปรไดแก อายุ
ระดับการศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคม มาทําการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) พบวามีเพียงตัวแปรเดียว คือ แรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลตอการ
เกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p<0.01 โดยจะสามารถเปน
ตัวแปรที่พยากรณการเกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวีได รอยละ 6.7
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5.3 ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้พบอุบัติการณเกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวี และทําใหทราบ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวี บุคลากรทางการแพทยและผูที่
เกี่ยวของควรจะปรับการบริการดังนี้
1. การใหบริการการปรึกษากับผูติดเชื้อเอชไอวีควรจะเพิ่มมากขึ้นและอาจจะตองมีการ
ดําเนินการในเชิงรุก มีการประเมินสภาพจิตใจที่ละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินภาวะ
จิตใจในผูติดเชื้อเอชไอวีอยางทันทวงที เพื่อสรางมาตรฐานในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีปญหา
ทางดานจิตใจ และเฝาระมัดระวังปองกันการฆาตัวตายที่จะเกิดขึ้นในผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มีปญหา
วิตกกังวล ซึมเศรา ขาดที่พึ่งทางใจ นอกจากนี้ควรใหความสําคัญทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และ
สังคมแบบองครวม (Holistic) เพื่อใหผูปวยโรคเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดานรางกายควรใหการดูแล
และควบคุมอาการตางๆของโรคใหดีที่สุด เพราะผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะสงผลกระทบทําใหเกิด
ความผิดปกติทางดานจิตใจตามมา
2. การใหแรงสนับสนุนทางสังคมแกผูที่ติดเชื้อเอชไอวี ควรสงเสริมใหสังคมมีการยอมรับ
ผูติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น ไมแสดงทาทีที่รังเกียจ สงเสริมใหครอบครัวไดมีสวนชวยเหลือในการดูแล
ผูปวยตั้งแตระยะแรกจนถึงวาระสุดทายของชีวิต สงเสริมใหผูปวยไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือน
บุคคลทั่วไป มีศูนยที่ใหความชวยเหลือเมื่อผูติดเชื้อเอชไอวีหรือครอบครัวที่มีปญหาในการดูแล
ผู ป ว ยอี ก ทั้ ง ให กํ า ลั ง ใจสนใจแสดงความห ว งใยผู ป ว ยอย า งสม่ํ า เสมอนอกจากนี้ ค วรให ก าร
สนับสนุน ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว เพื่อใหผูปวยเขาใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง สงเสริมใหชุมชนไดเผยแพรความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคเอดสแกบุคคล
ทั่วไป เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติผิดๆ ที่มีอยูใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลให
บุคคลในสังคมปฏิบัติตอผูปวยและครอบครัวเหมือนบุคคลปกติทั่วไป
3. การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผูปวยโรคเอดส ควรใหความสําคัญตอการจัดบริการและ
ใหความชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีความวิตกกังวลโดยเฉพาะในกลุมที่มีอายุชวงวัยกลางคนและ
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่จบการศึกษาในระดับตนเพราะเปนกลุมที่มีระดับความวิตกกังวลในระดับสูง
4. ดานการวิจัย ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบตอจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวี เชน
ความคาดหวัง ทัศนคติ อัตมโนทัศน และนําผลที่ไดในการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลในการหาโปรแกรม
หรือแนวทางในการลดความวิตกกังวลในผูติดเชื้อเอชไอวีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

