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บทคดัย่อ 
 

 กลุ่มสามีภรรยาหรือคู่รักท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงติดเช้ือเอชไอวี เรียกว่า“คู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั” 
เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัในการควบคุมเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวี เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีสูง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
แบบแผนและเง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพิจารณาตามแบบจ าลองดา้นนิเวศน์วิทยา (Ecology Model) จ าแนกเป็น 3 มิติ 
ไดแ้ก่ 1) มิติปัจจยัภายในบุคคล 2) มิติปัจจยัระหวา่งบุคคล และ 3) มิติปัจจยัดา้นชุมชน รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีเชิงคุณภาพในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 
16 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และส่วนท่ี 2 แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและสรุปประเด็นส าคญั  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั มีแบบแผนพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศ ดงัน้ี การเปิดเผยผลเลือดกบัคู่นอนพบว่า ทุกคนเปิดเผยผลเลือดแก่คู่สามีภรรยาหรือคู่
นอนประจ า ซ่ึงคู่ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวียอมรับและใช้ชีวิตด้วยกนัตามปกติ พฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามยัพบว่า ก่อนทราบผลการติดเช้ือเอชไอวีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไม่ได้ใช้ถุงยางอนามยั แต่หลงัจาก
ทราบผลการติดเช้ือเอชไอวีพบวา่ มีกลุ่มท่ีใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ังแต่เม่ือเวลาผ่านไปจ านวนคร้ังของ
ใชถุ้งยางอนามยัลดลง อีกกลุ่มหน่ึงคือไม่มีการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ท่ีมีผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั เหตุผล
ของการไม่ใชถุ้งยางอนามยัไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมชาติ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การใช้
ถุงยางอนามยัมีความยุง่ยาก ผูห้ญิงไม่มีอ านาจการต่อรองเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั ผลการตรวจเลือด
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ของคู่ท่ีไม่พบการติดเช้ือเอชไอวี และความคิดว่าการไม่ใชถุ้งยางอนามยัแสดงถึงความรัก ความซ่ือสัตย ์
ไม่มีการรังเกียจ ส่วนเง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกนัใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติปัจจยัภายในบุคคลพบวา่ ทศันคติของผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามยั ถึงแม้ทุกคนจะมีการรับรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการ
ป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวี 2) มิติปัจจยัระหวา่งบุคคลพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาของ 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไดแ้ก่ ความตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั ความเบ่ือหน่ายในการพูดคุยเร่ืองการใช้
ถุงยางอนามยั คู่ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีคิดว่าการใช้ถุงยางอนามยัไม่มีความจ าเป็นส าหรับคู่สามีภรรยา 
และความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน มีผลต่อพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามยั ดา้นความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวและความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานพบวา่ ไม่ไดมี้ผลต่อพฤติกรรม
ไม่ใชถุ้งยางอนามยั 3) มิติปัจจยัดา้นชุมชนพบวา่ ทศันคติของชุมชนต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์และการเลือกท่ีจะใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั 

 จากผลการศึกษาสามารถน าไปวางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียง  
ทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวีสู่บุคคลอ่ืน
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 “HIV Discordant Couples” is groups of husband and wife or couples which one of them is 
infected with HIV. This group is important in terms of the control and prevention of HIV 
propagation as they are in high risk of HIV-infection. The study was a qualitative study aims to 
study pattern and condition of sexual risk behavior among HIV-infected group with HIV discordant 
couples in Chiang Mai Province. It was considered according to the Ecology Model which was 
divided in 3 dimensions, 1) Intrapersonal factor, 2) Interpersonal factor, 3) Community factor. Data 
were collected by qualitative method from June to September, 2013 from 16 samples. The data 
collection tools consisted of two parts, first was a record of personal information, data were 
analyzed by distributed frequency and percentage. Second tool was semi-structured interview 
questions, analyzed data by categorizing data and summarizing main idea. 

 Results from the study found that HIV discordant couples had pattern of sexual risk 
behaviors as follows. Disclosure of HIV status, everybody revealed their HIV status for their 
couples. Their couples also accepted and had normal daily life. For the condom use behavior, it was 
found that they did not use condom before they knew the HIV test results. There was a group of 
people who consistently used condom, however the frequency of condom use decreased when the 
time passed. Moreover, there was another group who never used condoms with HIV discordant 
couple. Reasons for not using condom were unnatural feeling, alcohol drinking, difficulties in using 
condom, women had no power to negotiate with men about condom use, blood test results of person 
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found no HIV infection, and the way to represents love and loyalty. In terms of condition of sexual 
risk behavior among HIV-infected group with HIV discordant couples in 3 dimensions, it was found 
that 1) Intrapersonal factor: attitudes of HIV-infected person with HIV discordant couples affected 
behaviors of not using condom, although they had accurate knowledge about prevention of HIV 
propagation. 2) Interpersonal factor: relationship between HIV discordant couples; argument 
avoidance, boredom in talking about using condom, thought that condom was unnecessary for 
couples and tiredness from work, affected condom use behavior. However, the relationship between 
family and a group of friends or colleagues did not affect the use of condoms. 3) Community factor: 
attitudes of community toward AIDS and HIV-infected people had no relationship with sexual and 
condom use behavior of HIV-infected group with HIV discordant couples. 

 Results of the study can be used to plan and seek for solutions of the problem in order to 
decrease sexual risk behaviors among HIV-Infected group with HIV discordant couples and prevent 
the propagation of HIV to others. 


