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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) มีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ เพื่อศึกษาแบบแผนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั และศึกษาเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่ม 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีเชิงคุณภาพใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 
16 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 8 คน โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง ผูศึ้กษาไดส้ร้างแนวค าถามโดยใชแ้นวคิดจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั บทความ
และต าราต่างๆ ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และน าไปทดสอบใชก้บักลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างคือผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีท่ีเปิดเผยผลเลือดท่ีมารับบริการรักษาท่ีคลินิกยาตา้นไวรัสเอชไอวหีรือคลินิกผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ภายในโรงพยาบาลล าพูน จ านวน 2 ราย และน ามาปรับปรุงแนวค าถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และข้อมูล เชิงคุณภาพ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและสรุปประเด็นส าคญั 

 ผลการศึกษา 
 1. แบบแผนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พิจารณาจากการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามยัหรือใชถุ้งยางอนามยัไม่สม ่าเสมอ 
แยกตาม พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั เหตุผลของการไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน และการเปิดเผย
ผลเลือดกบัคู่นอน ดงัน้ี 
  1.1 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยั กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน 
ก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวีส่วนใหญ่จะไม่ใช้ถุงยางอนามยักบัคู่สามีภรรยา และเม่ือทราบผล
การติดเช้ือเอชไอวีพบวา่มีการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง แต่ความสม ่าเสมอของพฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามยัลดลงเม่ือเวลาผา่นไป อยา่งไรก็ตามมีกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนับางส่วนท่ี
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พฤติกรรมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากเดิมกล่าวคือไม่ไดใ้ชถุ้งยางอนามยักบัคู่สามีภรรยาตั้งแต่ก่อนท่ีจะทราบ
ผลการติดเช้ือเอชไอวแีละภายหลงัจากทราบผลการติดเช้ือแลว้ นอกจากน้ีมีกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผล
เลือดเอชไอวีต่างกันบางส่วนท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับคู่นอนชั่วคราว พบว่าพวกเขาเลือกท่ีจะใช้ถุงยาง
อนามยัทุกคร้ังเน่ืองจากกลวัติดโรคจากการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนเหล่านั้น  
  1.2 เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือด
เอชไอวต่ีางกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดงัน้ี 
   1.2.1 ความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมชาติเม่ือใช้ถุงยางอนามยั รู้สึกคบั รู้สึกอึดอดั เหม็น
กล่ินของถุงยางอนามยั ใชถุ้งยางอนามยัแลว้ไม่สนุก อวยัวะเพศท างานไดไ้ม่เต็มท่ี ใชเ้วลานานในการ
ถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพนัธ์ท าใหเ้กิดความร าคาญและเจบ็  
   1.2.2 การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ท าให้ไม่เห็นความส าคญัของการใช้ถุงยาง
อนามยั และลืมท่ีจะใชถุ้งยางอนามยั  
   1.2.3 การใชถุ้งยางอนามยัท าใหข้ดัจงัหวะในการมีเพศสัมพนัธ์  
   1.2.4 อ านาจการต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยัของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็น
ผูห้ญิง ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีอ านาจในการต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั เน่ืองดว้ยบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นภรรยาและตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั  
   1.2.5 ผลการตรวจเลือดของคู่สามีภรรยาของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไม่พบการติด
เช้ือเอชไอวี ท าให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวคิีดวา่การไม่ใชถุ้งยางอนามยัท่ีผา่นมาไม่มีผลท าให้คู่สามีภรรยาติด
เช้ือเอชไอว ี 
   1.2.6 ความคิดว่าการใช้ถุงยางอนามยัหมายถึงการรังเกียจ และการไม่ไวใ้จซ่ึงกนั
และกนั ส่วนการไม่ใชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงถึงความรัก ความซ่ือสัตย ์เป็นการแสดงให้เห็นว่า  
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวเีป็นเหมือนคนปกติทัว่ไป ไม่มีการรังเกียจ 
  1.3 การเปิดเผยผลเลือดกบัคู่นอน กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะบอกผลเลือดแก่คู่ดว้ยตนเอง มีบางคู่ท่ีฟังผลการตรวจเลือดดว้ยกนัท่ี
โรงพยาบาลตอนฝากครรภ์โดยแพทยจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจให้ทราบ ซ่ึงหลงัจากทราบผลเลือดคู่
สามีภรรยาส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตกใจ แต่เม่ือเวลาผา่นไปหลงัจากบางคนไดไ้ปตรวจเลือดและทราบ
วา่ตนไม่ติดเช้ือเอชไอวีก็จะรู้สึกโล่งใจและยอมรับได ้หลงัจากนั้นใชชี้วติคู่ดว้ยกนัตามปกติ แต่มีบาง
คู่ท่ียงัน าประเด็นเร่ืองการติดเช้ือมาทะเลาะกนัในภายหลงั ส่วนพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์หลงัจากท่ี
ทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวนีั้น ส่วนใหญ่กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนัจะ
มีอารมณ์เก่ียวกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ลดลง บางคนไม่ตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาเน่ืองจากไม่
อยากให้คู่ติดเช้ือเอชไอวี แต่ทั้งน้ีความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์ยงัเป็นไปตามปกติ โดยช่วงแรกความถ่ี
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ของการมีเพศสัมพนัธ์มีบ่อย แต่พอนานไปความถ่ีก็เร่ิมลดลง เน่ืองจากลกัษณะงาน เวลาในการอยู่
ดว้ยกนั และอายท่ีุเพิ่มข้ึน  
 2. เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พิจารณาใน 3 มิติ คือ มิติปัจจยัภายในบุคคล มิติปัจจยัระหวา่งบุคคล และมิติปัจจยั
ดา้นชุมชน ดงัน้ี 
  2.1 มิติปัจจยัภายในบุคคล ประกอบดว้ย การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ ทศันคติต่อโรคเอดส์
และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี และความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือด
ต่าง  
   2.1.1 การรับรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ ของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าทุกคนมีการรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ว่าเป็นโรคท่ีท าให้ภูมิตา้นทาน
ต ่าลง ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทางเลือดและเข็มฉีดยา ไม่ติดโดยการด่ืมน ้ าจากแกว้น ้ า การกินอาหาร
จากชอ้น หรือการกินขา้วร่วมกนั ส่วนการป้องกนัคือการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ ไม่ใชเ้ข็ม
ฉีดยาร่วมกนั ดา้นการปฏิบติัตวัพบว่า กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัส่วนใหญ่ใช้
ชีวติตามปกติ ไม่เครียด กินยาตา้นไวรัสตรงเวลา ออกก าลงักาย ดูแลสุขภาพและท าตวัเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ไม่สนใจเร่ืองการรังเกียจจากคนในชุมชน แต่ทั้งน้ียงัมีของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผล
เลือดเอชไอวต่ีางกนับางส่วนท่ีระมดัระวงัตวัเองเน่ืองจากกลวัคนอ่ืนในสังคมรังเกียจ 
   2.1.2 ทศันคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผล
เลือดเอชไอวต่ีางกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีทศันคติคลา้ยคลึงกนัวา่ ปัจจุบนัไม่มีการรังเกียจผู ้
ติดเช้ือเอชไอวีมากเหมือนท่ีผ่านมา และเช่ือว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป มีศกัยภาพ
เทียบเท่ากับคนปกติ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนับางคนพยายามพฒันาศกัยภาพ
ตนเองเพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากสังคม แต่ก็ยงัมีบางส่วนท่ีคิดวา่มีการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวีวา่เป็นผูท่ี้
ส าส่อน มีการรังเกียจจากคนรอบขา้ง และกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนับางส่วน
คิดวา่การติดเช้ือเอชไอวเีป็นเร่ืองของเวรกรรม ถา้หากคู่ติดเช้ือเอชไอวข้ึีนมาก็สามารถไปรับการรักษา
ดว้ยยาตา้นไวรัสและสามารถใชชี้วติอยูไ่ดต้ามปกติได ้ 
   2.1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยั ของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผล
เลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยัวา่เป็น
การป้องกนัการแพร่เช้ือไปสู่คู่ของตน แต่ยงัมีบางส่วนท่ีไม่อยากใช้ถุงยางอนามยั ถึงแมจ้ะรับรู้ว่า
ถุงยางอนามยัสามารถป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวไีด ้ 
  2.2 มิติปัจจยัระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 



 

70 

   2.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดคู่ พดูคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ดูแลซ่ึงกนัและกนั 
คู่สามีภรรยาคอยเตือนกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองการกินยาตา้นไวรัสให้ตรงเวลา ทั้งน้ีส่วนใหญ่คู่ของกลุ่ม  
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นผูช้ายมกัจะชอบด่ืมเหลา้เมา ท าให้บางคู่ตอ้งแยกห้องนอนกนัแต่ก็ยงัมีเพศสัมพนัธ์
กนัตามปกติ มีบางคู่ทะเลาะกนัแลว้น าเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวีมาเป็นประเด็น อย่างไรก็ตามผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัส่วนใหญ่บอกความรู้สึกว่าถา้หากคู่นอนติดเช้ือเอชไอวี จะรู้สึก
แย ่รู้สึกผิด กลวับาปกรรม แต่ก็เคยมีการพูดคุยกนักบัคู่ว่าถา้หากติดเช้ือเอชไอวีไปแลว้ก็ตอ้งดูแลกนั
ไปจนตาย ซ่ึงเง่ือนไขดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือด
เอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท  าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ สามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็น 
ดงัน้ี  
    2.2.1.1 ตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่
ของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั  
    2.2.1.2 ความเบ่ือหน่ายในการพูดคุยเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยัของคู่สามี
หรือภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีเป็นคู่ผลเลือดต่าง 
    2.2.1.3 คู่ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีคิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยไม่มีความจ าเป็น
ส าหรับคู่สามีภรรยา การใชถุ้งยางอนามยัหมายถึงการไม่ไวว้างใจ การไม่เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั  
    2.2.1.4 ความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ท าให้ไม่มีเวลาคุยหรือตกลงกัน
เร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั 
   2.2.2 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียวท่ีมีความใกลชิ้ด มีความอบอุ่น มีการเปิดเผย
ผลเลือดแก่ญาติท่ีสนิทใกลชิ้ด มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ให้ก าลงัใจในการดูแลสุขภาพและการ
ด าเนินชีวิต ทั้งน้ียงัมีครอบครัวของของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนับางส่วนท่ีมี
ลกัษณะครอบครัวท่ีค่อนขา้งห่างเหิน บางคนมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ไม่ค่อยไดใ้กลชิ้ดกบัญาติๆ 
บางคนโดนญาติพี่น้องนินทา แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบและไม่มีภาวะกดดันจากทางญาติพี่น้องใน
ครอบครัวเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยั ซ่ึงกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัส่วนใหญ่
จะใหเ้หตุผลวา่การใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยัเป็นเร่ืองส่วนตวัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี อยา่งไรก็ตามกลุ่ม
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกันบางส่วนมีความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว กงัวลเร่ืองความเป็นอยูข่องครอบครัว ส่งผลให้ความรู้สึกทางดา้นเพศสัมพนัธ์ลดลง ท าให้
ไม่อยากใชถุ้งยางอนามยั  
   2.2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ี
มีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดกบัเพื่อนหรือ
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ร่วมงาน เน่ืองจากคิดวา่ไม่มีความจ าเป็นและอาจจะถูกแสดงท่าทีรังเกียจจากกลุ่มเพื่อน แต่กลุ่มผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวีบางส่วนท่ีเปิดเผยสถานะการติดเช้ือเอชไอวีกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน พบว่าเพื่อนหรือ
เพื่อนร่วมงานก็ไม่ไดแ้สดงท่าทีรังเกียจ และความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานดงักล่าวก็
ยงัคงเดิม มีเพื่อนบางคนแนะน ากลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกันในด้านการดูแล
สุขภาพ และเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทเท่านั้นท่ีจะพูดคุยเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั ซ่ึงส่วนใหญ่
จะสงสัยเร่ืองท่ีคู่ไม่ติดเช้ือเอชไอวีมากกว่า แต่ทั้งน้ียงัมีกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างกันบางคนท่ีถูกเพื่อนร่วมงานนินทาและถูกแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกใช้
หรือไม่ใช้ถุงยางอนามยัของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั เน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า
เร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั 
  2.3 มิติปัจจยัดา้นชุมชนไดแ้ก่ ทศันคติของชุมชนต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่
ปัจจุบนัชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับและไม่แสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เน่ืองจากชุมชนไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคเอดส์มากข้ึน อีกทั้งผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บการรักษา
ดว้ยยาตา้นไวรัสไม่ไดมี้อาการแสดงท่ีน่ารังเกียจเหมือนท่ีผ่านมา แต่ทั้งน้ียงัมีบางชุมชนท่ีมีการติฉิน
นินทาและแสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอยู่ จึงท าให้กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวี
ต่างบางส่วนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดตวัเองต่อคนอ่ืนๆในชุมชน ในส่วนของชุมชนท่ียงัไม่มีความ
เขา้ใจเร่ืองผลเลือดของคู่ต่าง พบว่ามกัจะเกิดความสงสัยในผลเลือดท่ีแตกต่างกนัและมกัจะพูดคุย
สอบถามกบัทางกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทุกคนยืนยนัวา่ปัจจยัดา้นสังคมและชุมชนดงักล่าว
นั้นไม่ได้มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ของตนเอง ทุกคนมองว่าเร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ือง
ส่วนตวั สังคมและชุมชนไม่มีผลต่อการเลือกท่ีจะใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 จากผลการศึกษาเร่ือง แบบแผนและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการลด
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 1. จากผลการศึกษาพบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกันมีทัศนคติทางลบ
เก่ียวกบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและการใชถุ้งยางอนามยั และยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชถุ้งยาง
อนามยั ดงันั้นทางโรงพยาบาล สถานบริการ หรือหน่วยงานทางสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนใน
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ชุมชน ควรจดักิจกรรมในการให้ความรู้ การส่งเสริมทศันคติทางดา้นบวกและการเพิ่มความตระหนกั
เร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั เพือ่ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอว ี 
 2. จากผลการศึกษาพบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูห้ญิงท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ไม่มีอ านาจใน
การต่อรองเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั ดงันั้นโรงพยาบาล สถานบริการ หรือหน่วยงานทางสาธารณสุข
ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจดัโปรแกรมเพิ่มทกัษะในการต่อรองเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั หรือทกัษะ
การปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ใหแ้ก่กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวผีูห้ญิง 
 3. จากผลการศึกษาพบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั มีความเข้าใจท่ีไม่
ถูกตอ้งเก่ียวกบัผลการตรวจเลือด ดงันั้นบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีบริการให้ค  าปรึกษาภายในโรงพยาบาล 
สถานบริการ หรือหน่วยงานทางสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส าคญัและเพิ่มเติม
ประเด็น“คู่ท่ีมีผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั” ในกระบวนการการให้ค  าปรึกษาแบบคู่ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัผลเลือดท่ีแตกต่างกนั 
 4. จากผลการศึกษาพบวา่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั คิดวา่มีการรังเกียจผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีในสังคม ดงันั้นหน่วยงานทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินภาครัฐและเอกชนในชุมชน 
ควรจดัโปรแกรมเพื่อสร้างศกัยภาพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่างในชุมชน เช่นการเป็น
วิทยากรให้ความรู้เร่ืองการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัโรคเอดส์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญัของชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการยอมรับจากคนในชุมชน ลดปัญหาการรังเกียจและการตีตราในสังคม 
 5. จากผลการศึกษาพบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและคู่ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นเพศชายท่ีด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ดงันั้นหน่วยงานทางสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ
เอกชนในชุมชน ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือรณรงค์เก่ียวกบัโทษของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
กบัโอกาสการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และรณรงคเ์ร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัอยา่งต่อเน่ือง  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบ Descriptive study เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับทัศนคติหรือ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศในคู่สมรสของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั หรือในกลุ่มคู่
ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนัท่ีมีความสัมพนัธ์แบบชายรักชาย 
 2. ควรมีการศึกษาวจิยัแบบ Descriptive study เพิ่มเติมเร่ืองวิธีการป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวี
ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ท่ีปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามยั หรือศึกษาปัจจยั
ดา้นความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อนและชุมชน ต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคเอดส์ในกลุ่มคู่
ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั 



 

73 

 3. ควรมีการศึกษาวิจยัแบบ  Experimental study เก่ียวกับผลของการน าโปรแกรมการให้
ความรู้เพื่อส่งเสริมทศันคติทางบวกและเพิ่มความตระหนกัเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยัและการลด
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ไปใชใ้นกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั  
 4. ควรมีการศึกษาวิจยัแบบ Experimental study เก่ียวกบัผลของการน าโปรแกรมเพิ่มทกัษะใน
การต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั หรือทกัษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ไปใชใ้น
กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวผีูห้ญิงท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั 
 5. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบ  Experimental study เก่ียวกับผลของการน ารูปแบบการให้
ค  าปรึกษาแบบคู่เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ท่ีมีการเพิ่มเติมประเด็น“คู่ท่ีมีผลเลือดเอชไอวีต่างกนั” 
ไปใชใ้นโรงพยาบาล สถานบริการ หรือหน่วยงานทางสาธารณสุขต่างๆ 


