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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพี่อศึกษาความรูสึกมีคุณคาของตนเองและศึกษาพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพของหญิงต้ังครรภท่ีติดเช้ือ HIV  ท่ีมารับการตรวจบริการที่ตึกผูปวยนอก  โรงพยาบาล
ระยอง โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   โรงพยาบาล
นครปฐม ต้ังแต 15 กุมภาพันธ ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  จํานวน  32 คน   ท่ีสมัครใจเขารวม
การศึกษาการดูแลตนเอง ทําแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
หญิงต้ังครรภ  3 ระยะคือ ระยะกอนการเจาะเลือด   ระยะหลังการบอกผลเลือด และระยะ การติดตาม
ผล การใหคําปรึกษาโดย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การเห็นคุณคาในตนเองของหญิงต้ังครรภในระยะกอนใหคําปรึกษาและระยะติดตามผล
การใหคําปรึกษาไมแตกตางกัน  สวนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงต้ังครรภในระยะกอนให
คําปรึกษาและระยะติดตามผลการใหคําปรึกษา ในดานความรับผิดชอบตอภาวะสุขภาพ (t = 4.00) 
ดานกิจกรรมทางดานรางกาย (t = 2.58) ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (t = 3.77)  และดาน
การจัดการกับความเครียด (t = 2.21)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 2. การเห็นคุณคาในตนเอง ในดานครอบครัวของหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนบวกมีความ
แตกตางจากหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนลบ กรณีวัดหลังการบอกผลเลือด อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 (t = 2.35) สวนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนบวกไมมีความ
แตกตางจากหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนลบ กรณีวัดหลังการบอกผลเลือด  
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 3. การเห็นคุณคาในตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนบวกไมมีความแตกตางจาก
หญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนลบ กรณีวัดระยะหลังติดตามผลการใหคําปรึกษา 30-45 วัน สวน
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนบวก ในดานการจัดการความเครียด มี
ความแตกตางจากหญิงต้ังครรภท่ีมีผลเลือดเปนลบ อยางมีนัยสําคัญท่ีดระดับ .05 กรณีวัดหลัง
ติดตามผลการใหคําปรึกษา 30-45 วัน (t = 2.34) 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of the research was to evaluate the Counseling Program of self esteem and 
health promoting behavior for HIV infected pregnant.  Thirty two  volunteered  pregnants, 
16 with HIV infected and 16 without HIV infection, from Rayong Hospital Pranangaklao 
Hospital Somdejpranangchaosirikit Hospital and Nakornpathom Hospital, normally experienced 
the counseling program. The participants were administered self-esteem scale and health 
behaviors scale for 3 times, pre-program, post – program and 30-45 days follow up. Percentage, 
means, standard deviation and t- test techniques were applied to analyze data and the result were 
as follow : 
 1. The difference of health behaviors of pregnant pre-program and post – program 
significantly showed in part of health responsibility (t = 4.00), physical activity (t = 2.58), 
interpersonal relation (t = 3.77), and stress management (t = 2.21)  
 2. The difference of self-esteem of pregnant who have HIV positive and negative in post-
program significantly showed only in part of family (t = 2.35)  
 3. The difference of health behavior of pregnant who have HIV positive and negative in 
30-45 days follow up significantly showed only in part of stress management (t = 2.34) at 0.5 
level of significant. 
 


