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บทคัดยอ
การปฏิบัติตนดานสุขภาพของผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดสมีจุดประสงคเพื่อ บรรเทาอาการของโรค สง
เสริมสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง และ ลดความวิตกกังวล แตจากการศึกษา สืบคนงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ของผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดสเปรียบเทียบหญิง- ชาย พบวามีไมมากนัก ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
ปฏิบัติตนดานสุขภาพ ของผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดส หญิง-ชาย โดยเปรียบเทียบตามชวงเวลา ตั้งแตชวงที่สุขภาพ
ปกติดี ชวงที่เจ็บปวยเล็กนอย จนกระทั่งเจ็บปวยหนัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนดาน
สุขภาพ และปจจัยที่เกี่ยวของของผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดส เปรียบเทียบหญิง-ชาย จากกลุมตัวอยาง 200 ราย
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตนดานสุขภาพระหวางหญิง-ชาย ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.05) ไดแกการออกกําลังกาย การใชสถานบริการในการรักษาและคาใชจายในการรักษา โดยกลุมตัวอยาง
ชวงที่สุขภาพปกติดี และมีการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาลงมาเพศหญิงจะออกกําลังกายมากกวา 4 ครั้งตอ
สัปดาหในขณะที่เพศชายไมออกกําลังกาย สําหรับการไปใชสถานบริการในการรักษานั้นพบวา เพศชายที่มีการ
ศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา ทราบวาติดเชื้อมาแลวมากกวา 5 ป และมีรายไดมากกวา 1000 บาทตอเดือน จะ
ไปใชบริการซื้อยาที่รานขายยาหรือคลินิก ในขณะที่เพศหญิงจะไปใชบริการ ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด สวน
ดานคาใชจายในการรักษานั้นพบวา กลุมตัวอยางเพศชายที่มีการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา ทราบวาติดเชื้อ
มาแลวมากกวา 5 ป ชวงที่เจ็บปวยหนักจะเสียคาใชจายในการรักษาตอครั้งนอยกวา 100 บาท ในขณะที่เพศหญิง
เสียคาใชจายในการรักษาตอครั้ง ระหวาง101-300 บาท สวนการปฏิบัติตนดานสุขภาพระหวางหญิง-ชาย ที่ไม
แตกตางกันทางสถิติ ไดแก การใชผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ และการใชหลักศาสนาในการยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยชวง
ที่สุขภาพปกติดี ทั้งหญิงและชายจะไมใชผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ แตเมื่อเจ็บปวยเล็กนอยจะเริ่มใชผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพ และจะใชมากขึ้นเมื่อเจ็บปวยหนัก และทั้งเพศหญิงและเพศชายจะใชหลักศาสนาในการยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในทุกชวงของการเจ็บปวย
จากขอคนพบ ควรมีการสงเสริมใหเพศชายมีการออกกําลังกายมากขึ้นในชวงที่สุขภาพปกติดีและสง
เสริมใหมีการไปใชบริการดานสุขภาพที่โรงพยาบาลแทนการไปซื้อยาที่รานขายยาหรือคลินิก การศึกษาครั้งนี้มี
ขอจํากัดคือกลุมตัวอยางมีจํานวน เพียง 200 รายซึ่งไมสามารถนํามาหาคาความสัมพันธทางสถิติในบางตัวแปรได
และแบบสัมภาษณตองสัมภาษณตั้งแตชวงที่สุขภาพปกติดี เจ็บปวยเล็กนอย จนกระทั่งเจ็บปวยหนัก บางครั้ง
กลุมตัวอยางจะสับสนจําไมได อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญไดเขาถึงโครงการยาตานเชื้อไวรัส เอช ไอ วี การ
ปฏิบัติตนดานสุขภาพถูกกําหนดโดยขอกําหนดของโครงการ และกําหนดโดยกฎระเบียบของบานพัก หรือวัดที่
พักอาศัยอยู และทุกคนมีสิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลจังหวัด จึงอาจทําใหไมสามารถเปรียบเทียบการปฏิบัติตน
ระหวางหญิง-ชายไดชัดเจน การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในกลุมผูใชแรงงาน แรงงานตางดาวที่ยังเขาไมถึงยา
ตานเชื้อไวรัส เอช ไอ วี เปรียบเทียบ หญิง-ชาย
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ABSTRACT
People infected with HIV/AIDS perform health practice for the purpose of
relieving symptoms of diseases, enhancing a healthy condition and reducing anxiety.
However, there are few studies that compare women and men concerning this topic.
Therefore, this work compares health practices of women and men with HIV/AIDS
infection during the periods of normal health, minor illness and serious illness. The objective
of this study was to study the pattern of health practices and the factors relating to pattern of
health practices from 200 samples.
Results showed that the health practices of women and men was significantly
different (p<.05); these difference health practices included exercising, the use of a health
facility during the period of normal health, and the cost of treatment. It also showed that
women with an educational level at primary school and lower had weekly exercise 4 times
more than men at the same level.
It was found that men with an education of primary school and higher, with
knowledge of an infection for more than 5 years and a monthly income more than 1,000
baht, tended to visit drug stores or clinics whereas women tended to use the service of
provincial hospitals. In regards to cost of treatment, it showed that men with an education
level of primary school and higher, who knew that they were infected for more than 5 years,
and at the period of serious illness, paid less than 100 baht/time for treatment while women
paid 101-300 baht/time. Health practices that showed no significant difference between both
women and men were the use of health products and the religious belief for mental support.
The samples in both groups did not use health products in the period of normal health, but
when they went through a minor illness period, they started using the products and increased
use into a period of serious illness. It was found that both women and men depended on
religion for mental support at all periods of illness.
From the findings, it is suggested that men should do more exercise during the
period of normal health an health services of hospitals should be promoted so that people will
use their services instead of drug stores or clinics. This research is limited because the
sample size was only 200 cases and cannot be statistical tested for relationships in some
variables. As the interview was conducted in the periods of normal health, minor illness and
serious illness, sometimes the samples were confused. In addition, some of the samples
accessed an Antiretroviral drug project; their health practice was then indicated by the project
criteria and the regulations of the housing or temple which supported them. All people have
a right to receive care from provincial hospitals, thus the health practice between men and
women cannot be clearly compared. The next study should compare women and men
focusing on laborers and immigrant laborers who do not access to Antiretroviral drug project.
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