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This study aimed to compare the anxiety of the experimental group of HIV patients 
before and after using the anxiety reduction model in HIV patients and to compare the anxiety of 
the experimental group of HIV patients with the control group after using the anxiety reduction 
model. Twelve female patients with HIV infection from their husbands were the sample group 
and had already participated in the Patient-centered Care Program organized by Samutsakhon 
Hospital. Their involvement in this study was based on voluntary compliance and qualification 
criteria. The simple random sampling drew out six patients for the experimental group and the 
other six for the control group. The experiment, conducted on every Thursday between 9 and 10 
am., had three stages: before; after and; in between. Two tools were utilized for the intervention. 
First, it was the activity that facilitated the use of anxiety reduction model developed by this 
study’s researcher. The model included the video and real-existing types. The video type 
presented the reduction of anxiety in three dimensions, namely disease, family and society, while 
the real-existing was represented by two persons. The second tool was the questionnaire for HIV 
patients.  
 This study reveals the following findings.  

1). Anxiety of all HIV patients in the experimental group reduced after experiment 
(mean=2.27) when comparing to before experiment (mean=3.77).  

2) The experimental group (mean=2.27) experienced the anxiety in all aspects lower than 
the control group (mean= 3.15). 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) 
เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ด
เลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท าให้ติดเชื้อโรคฉวย
โอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว 
สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะแรกที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  มีผลให้เกิดความรู้สึก
เปลี่ยนไปในทางลบที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด  ดังนั้น   การเข้าใจอารมณ์และ
ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความจริง   พยายามเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดี  เช่น  คิดว่าแม้เราจะติดเชื้อแต่เราก็ยังสามารถท างานได้และยังมีคุณค่าแก่ครอบครัวและ
สังคม  อาการทางกายที่ผู้ป่วยประสบอยู่นั้นส่งผลต่อภาวะทางจิต  อาการทางจิตที่พบบ่อยในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ได้แก่  ความวิตกกังวล  (ประเสริฐ ทองเจริญ, 2554) ในที่สุดถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
ปฏิกิริยาด้านลบและการถูกตีตราจากสังคมจากการถูกมองว่าเป็นโรคของคนไม่ดี มีพฤติกรรมส า
ส่อน กลายเป็นคนที่มีมลทินภายในใจน ามาซึ่งผลกระทบต่อจิตใจและจิตวิญญาณ   ดังนั้นการลด
ความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวีจึงมีความจ าเป็นและส าคัญ  เพื่อลดความรุนแรงของโรคและ
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

ปัจจุบัน เอดส์ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของ
ประชาชน ทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศไทย รายงานของโครงการ
โรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) คาดประมาณมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 35.3 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2555 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ประมาณ 1.6 
ล้านคน ลดลง 30 % จากปี พ.ศ. 2548 สาเหตุเน่ืองจากมีการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี 
ประเทศไทย จากการคาดประมาณสถานการณ์ระบาดของเชื้อเอชไอวีในปีพ .ศ. 2556 มี ผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสม ประมาณ 1,166,543 คน ยังมีชีวิตอยู่ 447,640 คน เป็นผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ 8,959 คน โดยประมาณร้อยละ 62 % เป็นการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานบริการหญิง และกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 34 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ได้ป้องกัน ร้อยละ 84.26 รองลงมา ติดเชื้อโดยใช้สารเสพติดชนิดฉีด และติดเชื้อจากมารดา 
ร้อยละ 4.36 และ 3.53 ตามล าดับ 

1 



2 
 

การระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยเร่ิมมีการระบาดในกลุ่มชายรักร่วมเพศ  กลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติดชนิดฉีด  กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ  ปัจจุบันพบว่าเชื้อไวรัสเอชไอวีได้แพร่กระจายไปยัง
กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มวัยท างาน  โดยข้อมูลการรายงานสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทย  
พบว่ามีผู้ป่วยเอดส์จ านวน  372,874  คน  เสียชีวิตแล้ว  98,153  คน  ส่วนใหญ่มีปัจจัยทาง
เพศสัมพันธ์ร้อยละ  84.03  รองลงมาเป็นยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นร้อยละ  4.43  อาชีพที่พบมาก
ที่สุดคือรับจ้างร้อยละ  45.47  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด  เป็นกลุ่มวัยท างานที่มีอายุระหว่าง  20 – 44  
ปี  และกลุ่มอายุ  30 – 34  ปี  มีผู้ป่วยสูงสุดร้อยละ  24.94  นับตั้งแต่มีการรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเอช
ไอวีในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกจนถึงปัจจุบัน  โรคเอดส์ยังคงเป็นโรคติดต่อส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บป่วย  และเสียชีวิตในประชากร  และยังเป็นโรคที่ยากต่อการควบคุม  เรายังพบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลา  27  ปีที่ผ่านมา  จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในปี  2553  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ  500,000  คน  และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่  11,000  คน  ที่ส าคัญคือการ
คาดการณ์ผู้ติดเชื้ออีกประมาณ  400,000 คน  ที่ไม่รู้ตัวก าลังแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืน  ในปัจจุบันมีผู้ติด
เชื้อเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 700,000 คน  (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554) 

  สถานการณ์โรคเอดส์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร  พบว่า  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์
มารับบริการจ านวนมากขึ้น  โดยข้อมูลการมารับบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ที่แผนก
อายุรกรรมผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  พบว่า  ปี พ.ศ. 2555 – 2557  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์มารับบริการ จ านวน  1,678  คน  1,920  คน  และ  2,055  คน  ตามล าดับ  ซึ่งผู้ป่วยมี
กระจายทั้งคนไทย  พม่า  แรงงานอพยพ  ซึ่งยากต่อการติดตามดูแลรักษา  ซึ่งโรงพยาบาล
สมุทรสาครได้มีการให้บริการกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก  เป็นจุด
บริการด้านการซักประวัติ  ออกใบนัด  เก็บข้อมูลการมารับบริการ  ให้ค าแนะน า  และส่งต่อทีมสห
สาขาวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เช่น  ส่งรับค าปรึกษาที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
ส่งรับความรู้เกี่ยวกับการกินยาที่กลุ่มงานเภสัชกร  เป็นต้น โดยข้อมูลในการให้ค าปรึกษา  พบว่า  
ในระยะก่อนรับยาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพเร่ิมทรุดโทรม  ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลในหลายๆ ด้าน 
เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  ความวิตกกังวลต่อคนใกล้ชิดหรือ
บุคคลในครอบครัวว่าจะรังเกียจ/เสียใจ/ไม่ยอมรับ  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
และการรักษาพยาบาล  และจากการสัมภาษณ์พยาบาลที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับโรคเอดส์พบว่า  ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่  เช่น    กลัวคนใน
ครอบครัว/เพื่อนที่ท างาน/เพื่อนบ้านรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  ส่วนเร่ืองการดูแลสุขภาพนั้นผู้ติด
เชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ร้อยละ  60  ให้ความสนใจดูแลตนเองเป็นอย่างดีทั้งในเร่ืองการรับประทาน
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อาหาร  การออกก าลังกาย  และการรับประทานยา จากข้อมูลดังกล่าวโรงพยาบาลสมุทรสาครจึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของโรคเอดส์  จึงจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญในกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอขึ้น  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  305  คน    ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้หญิงที่รับเชื้อ
เอชไอวีจากสามีมีจ านวนมากถึง  139  คน  และข้อมูลที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์นักสังคม
สงเคราะห์  พบว่า  นอกจากผู้หญิงที่รับเชื้อเอชไอวีมาจากสามีจะมีความวิตกกังวลดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  ผู้หญิงที่รับเชื้อเอชไอวีมาจากสามี  ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัวสามีจะหย่าร้าง  
กลัวถูกสามีทอดทิ้งอีกด้วย  นอกจากนี้ยังโกรธและโทษสามีที่น าโรคมาให้  และวิตกกังวลต่อ
อนาคตของลูก  ซึ่งความกังวลเป็นเร่ืองธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พบได้เป็นปกติในมนุษย์เพื่อ
เตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆซึ่งแสดงออกทั้งในทางความคิด
และความรู้สึกทางกาย ผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดพัฒนาสิ่งต่างๆ   แต่ถ้าความคิดวิตกกังวล
นั้นมากเกิน ควบคุมไม่ได้หรือไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ร่วมกับมีอาการมากเกินไป ก็จัดเป็น
ความผิดปกติแบบหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลรักษา เพื่อลดความทรมานกาย ทรมานใจเหล่านี้  จะเห็น
ได้ว่าปัญหาส าคัญที่ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์จะต้องเผชิญคือปัญหาอารมณ์ - จิตใจ หากไม่ได้รับการ
แก้ไขจะเพิ่มปัญหาการเจ็บป่วยให้รุนแรงมากขึ้น สูญเสียค่ารักษาพยาบาล และปัญหาครอบครัว
ติดตามมา ท าให้เกิดความทุกข์ใจมากขึ้น ความเจ็บป่วยของร่างกายก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวโยง
กันเป็นลูกโซ่  จึงสมควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาความวิตกกังวลซึ่งเป็นปัญหาทางจิตใจให้ลดน้อยลง  
อันจะส่งผลให้ลดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายลงได้ด้วย  วิธีการหนึ่งของการแก้ปัญหาความวิตก
กังวลก็คือการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม 

วิธีการลดความวิตกกังวลมีหลายวิธี  วิธีการเสนอตัวแบบเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการลด
ความวิตกกังวลที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมของบุคคลได้ทุกวัย  ทั้ง
บุคคลปกติและบุคคลที่มีปัญหาในลักษณะต่าง ๆ  โดยการใช้ตัวแบบผ่านบุคคลสร้างบนพื้นฐาน
ทฤษฎีปัญญาทางสังคมของเบนดูรา  ที่เสนอไว้ว่าพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้ในสอง
ลักษณะคือ  1)  บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตผ่านการกระท า  เป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของ
ตัวเอง  2)  บุคคลเรียนรู้จากการสังเกตผ่านตัวแบบ  ซึ่งอาจเป็นบุคคลในครอบครัวหรือในสังคม  
โดยการเสนอตัวแบบบุคคลจะแสดงให้เห็นว่าตัวแบบแสดงพฤติกรรมใดในสถานการณ์ใด  ได้รับ
ผลกรรมหรือได้รับการเสริมแรงหรือการลงโทษอย่างไร  สามารถเน้นจุดส าคัญการแสดงพฤติกรรม
ที่ต้องการได้  โดยที่บุคคลเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รับการเสริมแรงก็มีแนวโน้ม
ที่บุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบสูงขึ้น  ตัวแบบเพียงตัวเดียวสามารถก่อให้เกิดการ
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เลียนแบบพฤติกรรมแก่บุคคลจ านวนมากในหลาย ๆ สถานการณ์  รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิด
และการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน  แบนดูรา (Bandura, 1986  อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 :3)  

จากแนวคิดเร่ืองการเกิดพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบได้มีผู้น ามาใช้ใน
การปรับพฤติกรรมโดยการเสนอตัวแบบเพื่อช่วยสร้างพฤติกรรมใหม่ เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  ปิยะนุช เพชรศิริ  (2550 : 88)  ได้ศึกษาผลการให้ความรู้
โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อ
กระจก  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลก่อนการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคล
ทันทีหลังผ่าตัด  24  ชั่วโมง  และหลังผ่าตัด  1  สัปดาห์ต่ ากว่าก่อนได้รับความรู้โดยใช้ตัวแบบ
บุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   นอกจากนี้  อัมพร พินิจวัฒนา (2547 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาถึงผล
ของการบ าบัดด้วยหนังสือต่อภาวะความวิตกกังวลของเด็กป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล  กลุ่มตัวอย่าง
เป็น เด็กป่วยชาย หญิง จ านวน 8 คน อายุระหว่าง 9-12 ปี ป่วยด้วยโรคไตเร้ือรัง  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 มี 3 คน  ให้รับการบ าบัดด้วยหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับปัญหาของ
เด็กระหว่างการทดลองพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลอง 2 มี 3 คน  
ให้อ่านหนังสือทั่วไปส าหรับเด็กที่ไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับปัญหาของเด็กพร้อมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงพยาบาลตามปกติ กลุ่มควบคุมมี 2 คน ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
ตามปกติโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือใด ๆ  ผลปรากฏว่าการบ าบัดด้วยหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ปัญหาของเด็กสามารถลดความวิตกกังวลในเด็กป่วยเร้ือรังได้  ส่วนหนังสือที่ไม่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับปัญหาของเด็กไม่สามารถลดความวิตกกังวลในเด็กป่วยเร้ือรังได้  ในขณะที่  นาตยา  พึ่งสว่าง  
(2545 : 80)  ได้ศึกษาผลของการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดโดยการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย
ผ่านตัวแบบที่เป็นการ์ตูนต่อระดับความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือในการผ่าตัดของผู้ป่วย
เด็กวัยเรียน พบว่า  ความวิตกกังวลหลังผ่าตัดของกลุ่มที่ได้รับการเตรียมก่อนการผ่าตัดโดยการให้
ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยผ่านการ์ตูนตัวแบบน้อยกว่าความวิตกกังวลหลังผ่าตัดของกลุ่มที่ได้รับ
การเตรียมก่อนผ่าตัดตามปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการเสนอตัวแบบสามารถลดความวิตกกังวลได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่าการเสนอตัวแบบน่าจะ
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ลดความวิตกกังวลลงได้ 

 จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงยาบาล
สมุทรสาครและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ท าให้
มีโอกาสและรับรู้ปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีคือแม้จะทราบว่าต้องดูแลตนเองอย่างไร  และต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไร  แต่ก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี  
บุคคลใกล้ชิดจะรังเกียจและเสียใจที่ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  ความกังวลเกี่ยวกับโรคและการ
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รักษาพยาบาล  ส่วนผู้หญิงที่รับเชื้อมาจากสามีก็มีความวิตกกังวลนอกเหนือจากที่กล่าวมาคือ  ยังมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่ว่ากลัวสามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามีทอดทิ้ง  นอกจากนี้ยังโกรธและ
โทษสามีที่น าโรคมาให้  และวิตกกังวลต่ออนาคตของลูก  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการเสนอตัวแบบ
มาใช้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับเชื้อเอชไอวีมาจากสามี  ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  เน่ืองจากอยากทราบว่าการเสนอตัวแบบจะมีผลต่อการลดความวิตกกังวล
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่  โดยการศึกษาในคร้ังนี้มีความคาดหมายว่าจะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม  การให้ค าปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 
 

ปัญหำของกำรวิจัย 
1. ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนการทดลองหรือไม่   
2. ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าความวิตกกังวลของกลุ่ม

ควบคุมหรือไม่  
 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 1. ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนการทดลอง 
 2 ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าความวิตกกังวลของกลุ่ม
ควบคุม 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n  Experimental Research) 
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  จึงได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  และ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
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ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.  2557  – กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558  จ านวน  139  คน  โดยไม่เป็นผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่อยู่ในภาวะอาการซึมเศร้า 

2.  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  

ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  12  คน  โดยใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายด้วย  การจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองจ านวน 6 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 6 คน   

3. ขอบเขตด้านตัวแปร  :  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  มีดังต่อไปนี้ 
3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  การเสนอตัวแบบ 
3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความวิตกกังวล 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  หมายถึง  หญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  ที่ได้รับการตรวจเลือดและวินิจฉัยว่า

เป็นผู้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีทั้งในระยะที่มีอาการและไม่มีอาการของการติดเชื้อเอชไอวี  ที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็น
ส าคัญ 

กลุ่มทดลอง  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับเชื้อมาจากสามีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

กลุ่มควบคุม  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับเชื้อมาจากสามีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกลุ่มกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และได้รับบริการ
ตามปกติ 

กำรเสนอตัวแบบ  หมายถึง  วิธีการที่ผู้ด าเนินการท าให้ผู้เข้ากลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้
รับรู้พฤติกรรมของตัวแบบ  โดยการสังเกต  เลียนแบบ  และได้รับฟังความคิดเห็น  ความรู้สึกต่อ
พฤติกรรมการลดความวิตกกังวลของตัวแบบแล้วประมวลเป็นข้อมูลการแสดงพฤติกรรมของตน 
แบ่งเป็น 

 1. ตัวแบบที่มีชีวิตจริง  คือ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับเชื้อมาจากสามีที่สามารถจัดการกับความ
วิตกกังวลของตนเองได้  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดคือ  มีความเป็นกันเอง  สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลและวิธีการจัดการความวิตกกังวลได้ดี  
เพื่อที่จะเป็นผู้บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความวิตกกังวลให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับเชื้อมาจาก
สามีกลุ่มทดลองทราบ  
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2. ตัวแบบสัญลักษณ์  คือ  สื่อรูปแบบวีดีทัศน์เกี่ยวกับการการลดความวิตกกังวล  3 ด้าน ๆ 
ละ  10  นาที ได้แก่  ด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม  โดยใช้เวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมคร้ังละ 1 ชั่วโมง  ตามโปรแกรมการเสนอตัวแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ตามวิธีการเสนอตัว
แบบของ ริมม์ และแมสเตอร์ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ผู้ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์เพื่อเสนอตัวแบบที่เป็นตัวละครที่ผู้วิจัยได้สร้างเร่ืองราวขึ้นมาเอง  
และเชิญตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงให้น าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญภาวะความวิตก
กังวลให้ผู้เข้ากลุ่มฟัง 

2. ผู้ด าเนินการบอกให้ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ
สัญลักษณ์หรือตัวแบบที่มีชีวิตจริง  โดยก าหนดประเด็นในการสังเกตดังนี้ 

2.1 ความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่ตัวแบบเผชิญ 
2.2 ลักษณะของสาเหตุหรือภาวะที่ต้องการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 
2.3 การค้นหาวิธีการเพื่อลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 
2.4 การน าการสะท้อนถึงวิธีลดความวิตกกังกลของตัวแบบ 
2.5 ผลของวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 

3. ผู้ด าเนินการและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากตัวแบบ  
ทั้งตัวแบบแบบสัญลักษณ์  และตัวแบบที่เป็นบุคคล 

ควำมวิตกกังวล  หมายถึง  การที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  มีความรู้สึก
ไม่สบายใจ  ไม่เป็นสุข  ความรู้สึกหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่ท าให้มีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองอยู่
ในภาวะถูกคุกคามและอยู่ในภาวะไม่มั่นคงปลอดภัย  หรือเกิดความนึกคิด  หรือท านายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตว่าจะมีอันตราย  ในเร่ืองต่าง ๆ  โดยแบ่งความวิตกกังวลได้ดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการแสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืนทราบ และการดูแลสุขภาพของตนทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต 

2. ความวิตกกังวลด้านครอบครัว  คือ  ความวิตกกังวลว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่าติดเชื้อเอช
ไอวี  รู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วยอยู่เพียงล าพัง  รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัว
สามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามีทอดทิ้ง  วิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและอนาคตของลูก 

3. ความวิตกกังวลด้านสังคม  คือ  ความวิตกกังวลว่าจะถูกปฏิเสธจากคนในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   
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ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
1. ท าให้ทราบว่ากิจกรรมการเสนอตัวแบบส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดความวิตกกังวลได้  

และท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเห็นคุณค่าในตนเอง   
2. ได้กิจกรรมการเสนอตัวแบบให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แพทย์  พยาบาล  นักสังคม

สงเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ให้ค าปรึกษา  ฯลฯ  สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 3. เป็นแนวทางในการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยกลุ่มอื่น  เช่น  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวล
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวล 
 1.1ความหมายของความวิตกกังวล 
 1.2ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 1.3สาเหตุของความวิตกกังวล 
 1.4ระดับความวิตกกังวล 
 1.5แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล 
 1.6ภาวะการณ์ของความวิตกกังวล 
 1.7ภาวะการณ์ของความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสนอตัวแบบ 
 2.1 การเสนอตัวแบบ 

2.2 ประเภทของตัวแบบ 
2.3 อิทธิพลของการเสนอตัวแบบ 
2.4 ระยะเวลาของการเสนอตัวแบบ 

  2.5 วิธีการเสนอตัวแบบ 
2.6 ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 3.1 ความหมายของโรคเอดส์ 
 3.2 สถานการณ์โรคเอดส์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

3.3 บริบทของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
สมุทรสาคร 

 3.4 การรักษาผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ 
3.5 ลักษณะของการติดเชื้อเอชไอวีที่ส่งผลระทบต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในด้านต่าง ๆ  

 ตอนที่  4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

9 
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ตอนท่ี  1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวล 
1.1 ความหมายของความวิตกกังวล 
 ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของความวิตกกังวลเอาไว้หลายท่านด้วยกัน  ขอ
น าเสนอไว้ดังต่อไปนี้ 

มานิต  ถนอมพวงเสรี  (2522 : 6,  อ้างถึงใน  ชัยวุฒิ  ธนะรักษ์  2542 : 41)  กล่าวว่า  ความ
วิตกกังวล  หมายถึง  สภาพอารมณ์ที่บุคคลรู้สึกไม่สบายใจ  ตึงเครียด  ขาดความมั่นคงปลอดภัย  
หรือเกิดความกลัวเมื่อถูกเร้าให้เกิดความรู้สึก  หรืออยู่ในสภาพของอารมณ์ดังกล่าว  บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น  หม่นหมอง  เศร้าซึม  เคร่งเครียด  หงุดหงิด  อารมณ์เสียง่าย  กังวลใจ  
หวาดระแวง  หวาดกลัว  ความคิดฟุ้งซ่าน  เป็นต้น 

พรรณี  เทพสูตร  (2537 : 9)  กล่าวว่า  ความวิตกกังวลเป็นการตอบสนองทั้งร่างกาย  
อารมณ์  และจิตใจ  ซึ่งเกิดจากภาวะของจิตที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ   

ลักขณา  สริวัฒน์  (2545 : 70)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ไม่สบาย  ซึ่ง
จะออกมาในรูปของความกลัว  ซึ่งความกลัวเหล่านี้จะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ  ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ก่อนหรือหลังสถานการณ์ที่บุคคลนั้นต้องประสบ  อาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  
เช่น  ค่านิยม  ความเชื่อถือ  สภาพสังคมเศรษฐกิจ  ความวิตกกังวลอาจมีผลกระทบกระเทือนถึงการ
ท างานทางสรีรวิทยาร่างกาย  การหายใจ  การหมุนเวียนของโลหิต 

ประนอม  ศรีโกศักดิ์(2546 : 23)  กล่าวว่า  ความวิตกกังวล  หมายถึง  ความรู้สึกไม่สบายใจ  
อึดอัด  ว้าวุ่นสับสน  กระวนกระวาย  กระสับกระส่าย  ตื่นตระหนกตกใจต่อสถานการณ์หนึ่งซึ่ง
บอกไม่ได้ชัดจน  และคาดว่าสถานการณ์นั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและพฤติกรรม 

จากการน าเสนอความหมายของนักวิชาการผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความวิตกกังวล  
หมายถึง  ความรู้สึกไม่สบายใจ  ไม่เป็นสุข  ความรู้สึกหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่ท าให้มีความรู้สึกว่า
ชีวิตของตนเองอยู่ในภาวะถูกคุกคามและอยู่ในภาวะไม่มั่นคงปลอดภัย  หรือเกิดความนึกคิด  หรือ
ท านายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตว่าจะมีอันตราย 

 
1.2 ความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีสาเหตุจากสิ่งเร้า
หรือสถานการณ์ ต่างๆ มิลเลอ (Miller, 1987 : 66-67 อ้างถึงใน ภัทราวรรณ มณีสาคร, 2540 : 25) 
เช่น การมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน การถูกปฏิเสธจากคนในสังคม รู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้ง
ให้เจ็บป่วยอยู่เพียงล าพัง การดูแลสุขภาพของตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กลัวการปรากฏ



11 

อาการแสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืนทราบ การสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตลดน้อยลงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ของบุคคล รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตที่แต่ละบุคคลได้รับทั้งที่เกิดขึ้นจริง และจากการ
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งความวิตกกังวลทั้ง 2 ประเภท คือความวิตกกังวลในขณะปัจจุบัน 
(State-Anxiety) ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหรือเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแล้วท าให้เกิดความไม่
พอใจหรือเกิดอันตราย ซึ่งในที่นี้การติดเชื้อเอชไอวีมีผลกระทบต่างๆมากมายที่ท าให้เกิดความวิตก
กังวล และความวิตกกังวลอีกประเภทหนึ่ง คือความวิตกกังวลประจ าตัว (Trait-Anxiety) ซึ่งเป็น
ลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล และมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการประเมินต่อสิ่งเร้าที่มากระทบ
ต่อบุคคลนั้น หากความวิตกกังวลประจ าตัวมีอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วเมื่อบุคคลได้พบกับสถานการณ์
ที่คุกคามต่อตนเอง จะท าให้ระดับความวิตกกังวลในปัจจุบันสูงขึ้นด้วย  จากการศึกษาของ  สุด
ถนอม รอดน่วม (2537) ที่ศึกษาในเร่ืองความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการที่หน่วยให้
ค าปรึกษาเร่ืองเอดส์ที่จังหวัดพะเยาพบว่า  ผู้ติดเชื้อเอดส์มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลางและ
สูงถึงร้อยละ 70 และมีความวิตกกังวลทั้งในเร่ืองการแพร่เชื้อ กลัวการรังเกียจจากบุคคลอ่ืนๆ 
รวมทั้งกลัวมีผื่นขึ้นตามล าตัว 

ดังนั้นความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี  หมายถึง  ความรู้สึกไม่สบายใจ  ไม่เป็นสุข  
ความรู้สึกหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่ท าให้มีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองอยู่ในภาวะถูกคุกคามและอยู่
ในภาวะไม่มั่นคงปลอดภัย  หรือเกิดความนึกคิด  หรือท านายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองใน
อนาคตว่าจะมีอันตราย  ในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  การมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน การถูกปฏิเสธ
จากคนในสังคม รู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วยอยู่เพียงล าพัง  การดูแลสุขภาพของตนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต กลัวการปรากฏอาการแสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืนทราบ การสูญเสียความ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาในอนาคตที่น่าจะลดน้อยลง 
 
1.3 สาเหตุของความวิตกกังวล 

ปาหนัน  บุญหลง  (2528: 116 – 117)  กล่าวถึงสาเหตุของความวิตกกังวลแบ่งได้เป็น  2  
ประเภท   

1. การคุกคามใด ๆ ก็ตามที่มีต่อความปลอดภัยของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดความวิตกกังวล  
ซึ่งแบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ 

 1.1 การคุกคามต่อการท างานของร่างกายรวมทั้งสิ่งที่มารบกวนต่อความพึงพอใจในการ
ต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย  เป็นสิ่งคุกคามที่ท าให้เกิดความไม่สมดุลในการด ารงชีวิต  ท าให้
ความสามารถของบุคคลลดลง 
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1.2 การคุกคามต่อความเป็นตัวของตัวเองโดยจะคุกคามต่อความมุ่งหมายที่คาดหวัง  
ความมีคุณค่า  และศักดิ์ศรีในตนเอง  เช่นการเปลี่ยนบทบาทเดิมไปเป็นบทบาทใหม่   เมื่อมีการ
คุกคามเกิดขึ้นทางร่างกายและความเป็นตัวของตัวเองแล้วจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความคับข้องใจ  
ความรู้สึกขัดแย้ง  และความเครียด  ภาวะเหล่านี้มีผลท าให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลขึ้น 

2. การสื่อถึงกันของความวิตกกังวล  ความวิตกกังวลเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วจะสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืนที่ติดต่อสัมพันธ์อยู่ในขณะนั้นได้  เช่น  จากมารดาไปสู่บุตร  จากผู้ป่วยไปสู่
พยาบาล  เป็นต้น  เป็นสาเหตุที่พบได้กับบุคคลที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด  ความวิตก
กังวลที่เกิดขึ้นที่จะสื่อถึงกันนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับสาเหตุจากการคุกคามจากความปลอดภัย  ซึ่งมัก
เกี่ยวเนื่องกับสภาวะทางจิตใจ  3  ประการ  คือความรู้สึกขาดผู้ช่วยเหลือ  ความรู้สึกว่าถูกแยกอยู่
โดดเด่ียว  และความรู้สึกไม่มั่นคง 

สมภพ  เรืองตระกูล  (2533 : 22,  อ้างถึงใน ประภาพร  วิชญะไพบูลย์ 2551 : 42 – 43)  
กล่าวถึงความวิตกกังวลเกิดจากสาเหตุ  2  ประการคือ 

1. ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ผู้มีบุคลิกชนิดย้ าคิด  (Obsessive)  และแบบฮิส ตริโอนิค  
(Histrionic)  มีความโน้มเอียงที่จะเกิดความวิตกกังวลได้ง่าย  นอกจากนั้นผู้ที่มีลักษณะหวาดหวั่น
ง่าย  มีความวิตกกังวลอยู่เสมอ  มีความเครียดง่าย  ประหม่าง่าย  และครุ่นคิดว่าตนเองมีปมด้อยจะ
เกิดความวิตกกังวลได้ง่ายเมื่อเกิดความเครียด 

2. สาเหตุทางจิตใจ  ได้แก่  ความเครียดที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  ปัญหาครอบครัว  
ชีวิตสมรส  เศรษฐกิจ  หน้าที่การงาน  การเรียน  และการสูญเสีย  เมื่อมีความเครียดจะท าให้เกิด
ความวิตกกังวลมากกว่าปกติ   

เอบสไตน์ (Epstein, 1992 : 303-305  อ้างถึงใน จินตวีร์พร  แป้นแก้ว และชญาณิศา  เขม
ทัศน์, 2553: 13) กล่าวว่าสาเหตุของความวิตกกังวลเกิดจากเงื่อนไขต่างๆ  3 แบบ ได้แก่ 
 1. ความวิตกกังวลซึ่งเกิดจากการเร้าเกินระดับ การเร้าดังกล่าวนี้เป็นการเร้าทางกายภาพ ซึ่ง
มีมากเกินขีดความสามารถที่อินทรีย์จะรับไว้ได้ปฏิกิริยาตอบสนองที่อินทรีย์แสดงออกต่อการเร้านี้
เป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขมาจากความเจ็บปวดทางกายภาพแล้วก่อให้เกิดความกลัว ความ
วิตกกังวลขึ้น  และขีดของความสามารถที่อินทรีย์จะต้านรับสิ่งเร้านั้นขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญ
ของอินทรีย์แก่สิ่งเร้านั้นว่าอินทรีย์เคยถูกวางเงื่อนไขอย่างไร 
 2. ความวิตกกังวลซึ่งเกิดจากความไม่กลมกลืนของความคิด กล่าวคือ โดยปกตินั้นมนุษย์มี
ความต้องการโดยธรรมชาติ ที่จะจัดประสบการณ์ของตนให้สอดคล้องกับความคาดหวัง ระบบการ
สร้างความคาดหวังนี้เป็นกระบวนการทางปัญญา และหากความคาดหวังไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงก็จะก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่เป็นตัวเร้าท าให้เกิดความกดดัน และน าไปสู่ความวิตกกังวลได้ 
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 3. ความวิตกกังวลซึ่งเกิดจากความไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นได้ เนื่องด้วย
เงื่อนไขต่างๆ ที่ปิดกั้นไว้ ได้แก่ การไม่รู้ต้นตอของตัวเร้าที่ชัดเจน การตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น
จะต้องใช้ระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน มีความขัดแย้งกันระหว่างการตอบสนองที่ต้องเลือก หรือการ
ตอบสนองที่ควรจะเป็น ไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะจัดให้มีขึ้นได้ เงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดความคับ
ข้องใจ และน ามาสู่ความวิตกกังวล 

ดังนั้นสาเหตุของความวิตกกังวลเกิดจากการคุกคามต่อการท างานของร่างกายรวมทั้งสิ่ง
ที่มารบกวนต่อความพึงพอใจในการต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย   การคุกคามต่อความเป็นตัว
ของตัวเองโดยจะคุกคามต่อความมุ่งหมายที่คาดหวัง  ความมีคุณค่า  และศักดิ์ศรีในตนเอง  เช่นการ
เปลี่ยนบทบาทเดิมไปเป็นบทบาทใหม่  การสื่อถึงกันของความวิตกกังวล  เช่น  จากมารดาไปสู่บุตร  
จากผู้ป่วยไปสู่พยาบาล  เป็นต้น  เกิดจากผู้มีบุคลิกชนิดย้ าคิด  (Obsessive)  และแบบฮิสตริโอนิค  
(Histrionic)  ซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะเกิดความวิตกกังวลได้ง่าย  และเกิดจากความเครียดที่พบได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  ปัญหาครอบครัว  ชีวิตสมรส  เศรษฐกิจ  หน้าที่การงาน  การเรียน  และการ
สูญเสีย  เมื่อมีความเครียดจะท าให้เกิดความวิตกกังวลมากกว่าปกติ   

 
1.4 ระดับความวิตกกังวล 

สุวนีย์  เกี่ยวกิ่งแก้ว (2527: 169,  อ้างถึงใน  กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา 2548 : 16)  ได้แบ่งระดับ
ของความวิตกกังวลสามารถแบ่งออกเป็น  4  ระดับดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลในระดับต่ า  (mild  anxiety)  ท าให้บุคคลมีความตื่นตัวมากกว่าปกติใน
การเผชิญอันตราย  บุคคลจะดูกระฉับกระเฉงว่องไว  สามารถสังเกตและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
พฤติกรรมของตนได้อย่างละเอียดละออ  มีการแก้ปัญหาได้ดี  ใช้กลไกการปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง  (moderate  anxiety)  ท าให้สภาวะการรับรู้ของ
บุคคลแคบลง  จดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่สนใจ  ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่นอกจุดสนใจได้  การตื่นตัวมีมาก
ขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นจนดูเหมือนลุกลี้ลุกลน  ความสามารถในการแก้ปัญหายังคงมีอยู่  
ความรู้สึกอดทนน้อยลง  โกรธง่าย  ร้องไห้ง่าย 

3. ความวิตกกังวลในระดับสูง  (severe  anxiety)  บุคคลในสภาวะนี้การรับรู้แคบมาก 
จุดส าคัญจะถูกมองข้ามไปแล้วไปรับรู้ในส่วนปลีกย่อย (mild  anxiety)  ไม่เชื่อมโยงการรับรู้
เร่ืองราวต่าง ๆได้  จิตใจหมกมุ่นอยู่ เฉพาะความรู้สึกเป็นทุกข์ของตน  กระสับกระส่ายหรือ
ลุกลี้ลุกลนมากขึ้น  อาจพูดมาก  และพูดเร็ว  พูดตะกุกตะกักหรือในทางตรงกันข้ามอาจไม่พูดเลยก็
ได้ 
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4. ความวิตกกังวลในระดับสูงสุด  (panic  anxiety)  เป็นความวิตกกังวลที่อยู่ในภาวะตื่นตัว
กลัวสุดขีด  สนามการรับรู้และสติสัมปชัญญะจะน้อยมากหรือไม่มี  บุคคลจะรู้สึกสับสนจนไม่
สามารถเผชิญปัญหาใด ๆ ได้  และอาจท าในสิ่งที่ภาวะปกติไม่ท า  เช่น  ความก้าวร้าวรุนแรง  หรือ
ออกมาในรูปซึมเฉย  ไม่รับรู้ใด ๆ 

เพียรดี  เปี่ยมมงคล  (2553 : 17 – 18)  แบ่งระดับความวิตกกังวลออกเป็น  4  ระดับ  ดังนี ้
1. ระดับอ่อน  (mild  anxiety)  ความวิตกกังวลในระดับนี้จะสอดคล้องกับความตึงเครียด  

ในชีวิตประจ าวันเป็นการตรียมตัวให้กระท าสิ่งต่าง ๆ บุคคลมีประสาทสัมผัสทั้ง  5  ตื่นตัว  เช่น  
การได้ยินดีขึ้น  การรับรู้ดีขึ้น  ความจ าดี  การเก็บข้อมูลรอบตัวท าได้มากกว่าปกติ  มีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ได้ดี  และท าให้บุคคลมีความเข้มแข็งขึ้น 

2. ระดับปานกลาง  (moderate  anxiety)  มีประสาทสัมผัสทั้ง  5  ตื่นตัว  ขอบเขตการรับรู้
แคบลง  บุคคลเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งกระตุ้นที่ก าลังสนใจ  (selective  attention)  เท่านั้น  สิ่งกระตุ้น
อ่ืนจะถูกตัดออกไป  เช่น  นักศึกษาที่ก าลังตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบจะไม่ได้ยินเสียงวิทยุ
ที่เพื่อนร่วมห้องเปิดเสียงดัง  หรือผู้ป่วยอาจจะถามค าถามเดิมซ้ า ๆ  หรือผู้ป่วยที่กังวลกับการได้รับ
การผ่าตัดท าให้จ าไม่ได้ที่พยาบาลแนะน าวิธีปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด  ความวิตกกังวลในระดับนี้บุคคล
ยังมีความสามารถในการเรียนรู้หรือการแก้ไขปัญหาได้เฉพาะเร่ืองที่ตนสนใจเท่านั้น  เร่ืองอ่ืน ๆ จะ
ไม่สามารถท าได้ในเวลาเดียวกัน 

3. ระดับรุนแรง  (severe  anxiety)  ความสามารถในการรับรู้ลดลงมาก  ขอบเขตความ
สนใจลดลง  บุคคลอาจจะงุนงง  สับสน  พฤติกรรมท าไปโดยอัตโนมัติ  สิ่งกระตุ้นใหม่ ๆ อาจจะท า
ให้มีความวิตกกังวลสูงขึ้น  ระบบประสาทอัตโนมัติส่วนของซิมพาทิติคท างานมากขึ้นท าให้มี
อาการทางกายชัดเจน  เช่น  ชีพจรเต้นเร็ว  คาวามดันโลหิตสูงขึ้น  การหายใจเร็วขึ้น  ปวดกล้ามเนื้อ  
ปากแห้ง  ท้องเสีย  ปัสสาวะบ่อย  มีการเคลื่อนไหวของร่างกายมากขึ้น  ไม่อยู่นิ่ง  บุคคลจะบอกว่ามี
อาการทางกาย  เช่น  ปวดหัว  คลื่นไส้   นอนไม่หลับ  ใจสั่น  อาจจะมีอาการหายใจเร็ว  
(hyperventilation)  และรู้สึกกลัว  การเรียนรู้และการแก้ปัญหาท าไม่ได้ในระยะนี้ 

4. ระดับตื่นตระหนก  (panic anxiety)  เป็นความวิตกกังวลสูงสุด  เป็นภาวะตื่นกลัวสุดขีด
ท าให้สูญเสียการควบคุมตนเอง  มีพลังงานเกิดขึ้นมากที่สุด  และสามารถท าในสิ่งที่เวลาปกติท า
ไม่ได้  การรับรู้จะแคบลงมาก  สูญเสียความคิดที่สมเหตุสมผล  บุคคลไม่อาจจะสื่อสารหรือท า
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5  แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล  
 ความวิตกกังวลเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ได้รับการศึกษามานานแล้วตั้งแต่ระเร่ิมต้นของจิต
วิเคราะห์  ในมุมมองของตัวแบบทางชีวจิตสังคม  (จ าลอง  ดิษยวณิช  2545 : 26 - 27)  ได้แบ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลไว้ดังนี้ 
 1.ความวิตกกังวลเป็นความขัดแย้งในจิตไร้ส านึก  (Anxiety  as  an  Unconscious  Conflict)  
ฟรอยด์  (Freud)  เชื่อว่า  neurotic  anxiety  เป็นผลของความขัดแย้งในจิตไร้ส านึกระหว่างพลัง
กระทบของ  Id  กับการควบคุมของ  Ego  และ  Superego  พลังกระทบของ  Id  หลายอย่างอาจ
ก่อให้เกิดการคุกคาม  (threat)  ต่อคนเราเพราะไปขัดแย้งกับค่านิยม  (values)  ของตนหรือปทัฏฐาน  
(norms)  ที่สังคมวางไว้  
 2. ความวิตกกังวลในรูปแบบของการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรู้  (Anxiety  as  a  
Learned  Response)  เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social  learning  theory)  มิได้มุ่งไปที่ความขัดแย้งภายในจิตใจแต่กลับเน้นให้เห็นว่าความวิตก
กังวลมีความเกี่ยวโยงกับสถานการณ์บางอย่างโดยอาศัยการเรียนรู้  ผู้ใหญ่บางคนอาจยังหลีกหนี
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลในวัยเด็ก  ถ้าเขาไม่มีโอกาสพิจารณาอีกครั้งถึงธรรมชาติ
ที่แท้จริงของสิ่งที่มาคุกคามหรือหาวิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์เช่นนั้นได้อย่างเหมาะสม  คนที่ตก
อยู่ภายใต้ความกลัวอย่างรุนแรงในวัยเด็กมีแนวโน้มที่จะมีความวิตกกังวลสูงต่อไป  นอกจากนั้น
เด็กยังเรียนรู้ลักษณะการตอบสนองต่อความวิตกกังวลจากพ่อแม่ได้ 
 3. ความวิตกกังวลในรูปแบบที่ขาดการควบคุม  (Anxiety  as  a  Lack  of  Control)  คนบาง
คนประสบความวิตกกังวลทุกคร้ังที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งดูเหมือนว่าอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของเขา  อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใหม่  ซึ่งบางคร้ังเขาต้องเข้าไปจัดการและผสมผสานให้
เข้ากันกับโลกทัศน์รวมทั้งมโนภาพของเขา  ความรู้สึกเกี่ยวกับการขาดความช่วยเหลือ  และการที่
ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นได้เป็นแกนส าคัญของทฤษฎีของความวิตกกังวลส่วนใหญ่  
ตัวอย่างตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ความวิตกกังวลเมื่อ  Ego  ถูกควบคุมโดยแรงขับที่ไม่อาจควบคุมได้  
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  คนเรารู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้ าที่ก่อให้เกิดความ
ปวดร้าวหรือความกลัว  ซึ่งสามารถควบคุมได้เพียงอย่างเดียวโดยการหลีกหนี  ระดับของความวิตก
กังวลที่คนประสบในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด  ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าเรา
สามารถควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด 
 4. ความวิตกกังวลในรูปแบบการตอบสนองทางสรีรวิทยา  (Anxiety  as  a Physiological  
Response)  มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า  Catecholamines  เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของความเครียด  
และความวิตกกังวล  ความสนใจได้มุ่งไปที่ต าแหน่งของการเกิดความวิตกกังวลในสมอง  ปัจจุบัน
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ความเจริญทางประสาทวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างมากมีหลักฐานทางการวิจัยมากขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นว่ากลไกทางชีวภาพมีความเชื่อมโยงกับความวิตกกังวลบางอย่าง  กลไกทางประสาท
สรีรวิทยาอาจก่อให้เกิดรูปแบบที่มีการปรับตัวของความวิตกกังวลที่มีลักษณะเป็นสัญญาณ  รวมทั้ง
รูปแบบที่มีพยาธิสภาพทางวิทยาของความวิตกกังวลเร้ือรังได้  ปัจจุบันยอมรับว่าการรักษาทางจิตใจ
มีผลอย่างส าคัญต่อการท างานของสมอง  และมีอิทธิพลต่อกลไกทางชีวภาพของความวิตกกังวลที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 
1.6 ภาวะการณ์ของความวิตกกังวล 
 โกลด์เบอร์เกอร์  (Goldberger  : 1982 ,  อ้างถึงใน สุปราณี  รวมธรรม  2544 : 18 - 20)  
น าเสนอว่าความวิตกกังวลท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  และกระบวนการ
ในการคิดดังที่  Goldberger  ได้แบ่งผลของความวิตกกังวลออกเป็น  4  ด้าน  คือ 
 1. ด้านชีวเคมี  ความวิตกกังวลท าให้ระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้น  ซึ่งมีผลต่อสมอง
และต่อมไร้ท่อ  ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมศูนย์กลางของอารมณ์  เช่น  ความวิตกกังวลท าให้ต่อม
อะดรีนอล  เมดุลลา  (Adrenal  Medulla) หลั่งสารอะดรีนาลีน  (Adrenaline)  เป็นผลท าให้อัตราการ
ไหลเวียนของโลหิตในกล้ามเนื้อมีมากขึ้น  ความวิตกกังวลเป็นผลให้กระเพาะอาหารขับน้ าย่อย
มากกว่าปกติ  ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหารได้  เป็นต้น 
 2. ด้านสรีรวิทยา  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายขึ้นอยู่กับระดับความวิตกกังวลของ
บุคคล  เช่น  ชีพจรเต้นเร็ว  ความดันโลหิตสูงขึ้น  หายใจลึกและเร็ว  หรือหายใจติดขัด  ม่านตา
ขยาย  ริมฝีปากแห้ง  เหงื่อออกมากกว่าปกติ    โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือ  ฝ่าเท้า  มือสั่น  คลื่นไส้  
อาเจียน  เบื่ออาหาร  ท้องอืดท้องเฟ้อ  เกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณล าคอ  นอนไม่หลับ  
ประจ าเดือนผิดปกติในเพศหญิง  เป็นต้น 
 3. ด้านอารมณ์  มีอาการตื่นเต้น  ตกใจง่าย  โกรธง่าย  หวาดหวั่น  ซึมเศร้า  เหนื่อยหน่าย  
ท้อแท้  และร้องไห้  เป็นต้น 
 4. ด้านความคิด  ความจ าและการรับรู้  มีการหมกมุ่น  ขาดสติ  สับสน  ลืมง่าย  การใช้ภาษา
ผิดพลาดและการรับรู้บิดเบือนไป  เป็นต้น 
 สรุปภาวะการณ์ของความวิตกกังวล  คือ  จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย  เช่น  
ชีพจรเต้นเร็ว  ความดันโลหิตสูงขึ้น  หายใจลึกและเร็ว  หรือหายใจติดขัด  ม่านตาขยาย  ริมฝีปาก
แห้ง  เหงื่อออกมากกว่าปกติ  และเป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหารได้   ด้านอารมณ์  เช่น 
ตื่นเต้น  ตกใจง่าย  โกรธง่าย  หวาดหวั่น  ซึมเศร้า  เหนื่อยหน่าย  ท้อแท้  และร้องไห้  เป็นต้น  และ
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ด้านกระบวนการในการคิด  เช่น  ความจ าและการรับรู้  มีการหมกมุ่น  ขาดสติ  สับสน  ลืมง่าย  การ
ใช้ภาษาผิดพลาดและการรับรู้บิดเบือนไป  เป็นต้น 
 
1.7 ภาวะการณ์ของความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 ภาวะการณ์ของความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอ มีดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  บุคคลที่พบว่าติด
เชื้อเอชไอวี บางรายอาจพบว่าไม่ปรากฏอาการทางกายเลย แต่ในบางรายอาจแสดงอาการให้เห็น
เพียงเล็กน้อย  เช่น  อาการคล้ายไข้หวัด มีไข้  ออกผื่น ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองภายใน 2 
สัปดาห์ แต่บางรายก็มีภูมิคุ้มกันต่ ากว่าปกติก็จะพบว่าการติดเชื้อฉวยโอกาสได้และจะแสดงให้เห็น
อาการของโรคอย่างเด่นชัด เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่  วัณโรคที่ต่อมน้ าเหลือง วัณโรค
ตับ ซึ่งอาจมีอาการไอเจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด อ่อนเพลีย น้ าหนักลด มีไข้  นอกจากนี้พบว่า กลุ่ม
อาการนิวโมซิสติส คาริอาย (Pneumocysitis carini Prenmonia หรือ PCP) จะพบว่ามีอาการไข้สูง 
ไอแห้งๆ มีเสมหะหายใจไม่สะดวก และเหนื่อยหอบ ส่วนโรคในระบบทางเดินอาหาร การติดเชื้อ
ฉวยโอกาสจะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ าที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย
ท้องเสีย เกิดเชื้อราเป็นฝ้าขาวในปาก ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ คริปโตสปอร์ริเดียม (Cryptosporidium ) 
ตลอดจนเกิดตุ่มน้ าใสๆ ขึ้นบริเวณที่ริมฝีปากที่เรียกว่า “เริม” ซึ่งท าให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน  
นอกจากนี้ทางระบบประสาทจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัส โดยมีอาการ
ไข้ คอแข็ง ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง การรับรู้เปลี่ยนไป สับสน การมองเห็นเปลี่ยนไป ในระบบ
ผิวหนังจะเป็นลักษณะอาการที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่คนอ่ืนมองเห็นได้ง่ายและเป็นสัญญาณบอกว่าบุคคลนั้นมีการติดเชื้อเอชไอวี  เช่น มีผื่นขึ้น
ตามแขน ขา มีตุ่มคัน  และผื่นร้อนกว้าง เป็นต้น  (ธนา  นิลชัยโกวิทย์, 2537) 

2. ภาวะความวิตกกังวลด้านจิตใจ 
การติดเชื้อเอชไอวีนับเป็นภาวะวิกฤติต่อจิตใจบุคคล เมื่อบุคคลรู้ว่าตนเองติดเชื้อย่อม

เกิดความวิตกกังวล โดยมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์  ดังนี ้
2.1 ความโศกเศร้าและการสูญเสีย  เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบว่าตนเองติดเชื้อจะมี

ความรู้สึกว่าตนเองสูญเสียความสามารถที่เคยมี  ความแข็งแรงลดลง  ร่างกายขาดความสวยงาม 
ชีวิตต้องพึ่งพาผู้อื่น ท าให้ญาติหรือผู้ดูแลต้องมีความเศร้าโศกเสียใจ รวมทั้งสูญเสียความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (ดวงพร พันธุเสนและคณะ, 2549) 
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2.2 เกิดความรู้สึกโกรธและขุ่นเคืองต่อการตกอยู่ในสภาพของบุคคลที่ต้องติดเชื้อเอชไอ
วี ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกในลักษณะแปรปรวนซึ่งมีผลต่อสัมพันธภาพต่อบุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ (ภัทราวรรณ มณีสาคร, 2540) 

2.3 ความรู้สึกหวั่นไหวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท าให้บุคคลเกิดความไม่มั่นใจในชีวิตและ
อนาคตของตนเอง  ไม่แน่ใจต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานและระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ 

2.4 ความรู้สึกผิดเนื่องจากการต าหนิตนเองว่าพฤติกรรมในอดีตที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค 
การมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ตนเองรู้สึกว่าไม่น่าให้อภัยที่ท าให้ตนเองและครอบครัวต้องเดือดร้อน 

2.5 ความวิตกกังวล เป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง  ๆที่มา
กระทบกับบุคคลหลังจากทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เช่น การกลัวว่าจะถูกตัดขาดจากสังคมและบุคคล
อันเป็นที่รัก กลัวว่าเมื่อคนอ่ืนทราบความลับที่ตนเองติดเชื้อแล้วจะแสดงอาการรังเกียจรวมทั้งวิตก
กังวลเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า วิตกกังวลต่อการดูแลรักษาร่างกายของตนเอง รวมทั้งวิตกกังวลต่อ
การเสียภาพลักษณ์ขาดความมั่นใจในการด าเนินชีวิต วิตกกังวลต่อการไม่ยอมรับของสังคมและการ
ถูกรังเกียจจากคนในครอบครัว  เพื่อนร่วมงาน  และบุคคลอ่ืนในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของฮัสสันและดักลัส (Hassun & Douglas, 1990 อ้างถึงใน  ทัฬหกานฑ์  พิมพ์วงศ์ทอง
,2550 : 2) ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีความวิตกกังวลรบกวนจิตใจเป็นอย่างมาก 

2.6 ความรู้สึกสิ้นหวังและอยากฆ่าตัวตาย เป็นความรู้สึกที่ผู้ติดเชื้อรู้สึกหมดโอกาสใน
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีต รู้สึกหมดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ในบุคคลที่ต้องการ
หนีจากความรู้สึกสิ้นหวังและต้องการหลุดพ้นจากการเจ็บปวดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การคิด
ฆ่าตัวตายจึงเป็นทางออกของการหลีกหนีปัญหาที่เกิดกับตัวเองดังกล่าว 

3. ภาวะความวิตกกังวลทางด้านสังคม 
 การติดเชื้อเอชไอวีนับเป็นวิกฤติที่ส่งผลด้านสังคม   เมื่อบุคคลรู้ว่าตนเองติดเชื้อย่อมเกิด
การวิตกกังวล  ดังนี้ 

3.1 การขาดรายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุจากสุขภาพไม่ดีเป็นสาเหตุของการขาดงาน การถูกออก
จากงาน รวมทั้งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาอีกเป็นจ านวนมากท าให้เกิดภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจได้ข้อจ ากัดทางสังคม ท าให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวมีผลให้เกิดข้อจ ากัด
ต่างๆ ในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดปัญหา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางรายจะเร่ิมแยกตัวและปฏิเสธการ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น   

3.2 สัมพันธภาพทั่วไปกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะเกิดความ
หวาดระแวงเมื่อนึกถึงสภาพของตนเองจะรู้สึกล าบากใจในการพูดคุยพบปะกับผู้อ่ืนส่งผลต่อ
สัมพันธภาพระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนลดน้อยลงไปและอาจสิ้นสุดลงได้โดยเฉพาะกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่
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ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว  ความสัมพันธ์ทางเพศ  บุคคลเหล่านี้นอกจากจะกลัวถูกปฏิเสธ
ความสัมพันธ์และความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนเป็นที่รักแล้วยังกลัวว่าตนเองจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืนที่
ตัวเองมีเพศสัมพันธ์ด้วย  

3.3 ตราบาปทางสังคม ในแต่ละสังคมจะมีประเพณี ค่านิยมที่แตกต่างกันและมีทัศนคติ
ต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่แตกต่างกันออกไป หากสังคมใดที่มีทัศนะเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีว่าเป็น
สิ่งผิดศีลธรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในสังคมนั้นอาจถูกมองว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมทางเพศส าส่อนเป็น
คนไม่ดีซึ่งก่อให้เกิดตราบาปแก่ผู้ติดเชื้อมาก ความรู้สึกมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองหมดไปท าให้
ไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้  (เพ็ญศร ีวงษ์พุฒ, 2545) 

ดังนั้นภาวะการณ์ของความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ได้แก่  ผลทางด้านร่างกาย  เช่น  
การติดเชื้อฉวยโอกาส  เกิดกลุ่มอาการนิวโมซิสติส คาริอาย (Pneumocysitis carinii Prenmonia 
หรือ PCP) จะพบว่ามีอาการไข้สูง ไอแห้งๆ มีเสมหะหายใจไม่สะดวก และเหนื่อยหอบ  นอกจากนี้
ทางระบบประสาท จะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัส โดยมีอาการไข้ คอแข็ง 
ปวดศีรษะ รุนแรงอาเจียนพุ่ง การรับรู้เปลี่ยนไป สับสน การมองเห็นเปลี่ยนไป  ทางด้านจิตใจส่งผล
ให้เกิดความโศกเศร้าและการสูญเสีย   เกิดความรู้สึกโกรธและขุ่นเคืองต่อการตกอยู่ในสภาพของ
บุคคลที่ต้องติดเชื้อเอชไอวี  ไม่มั่นใจในชีวิตและอนาคตของตนเอง  ความรู้สึกผิด  การกลัวว่าจะถูก
ตัดขาดจากสังคมและบุคคลอันเป็นที่รัก  และความรู้สึกสิ้นหวังและอยากฆ่าตัวตาย   ทางด้านสังคม
ส่งผลต่อ  การขาดรายได้  สัมพันธภาพทั่วไปกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืน   ความสัมพันธ์
ทางเพศ  และเป็นตราบาปทางสังคม   

 
ตอนท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสนอตัวแบบ 
2.1 การเสนอตัวแบบ (Modeling) 

แบนดูรา  (Bandura, 1986  อ้างถึงใน  ปิยะนุช เพชรศิริ,2550 : 42)  กล่าวว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational  learning)  หรือ  การเลียนแบบจากตัว
แบบ  (Modeling)  ซึ่งการเสนอตัวแบบพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  
(Social  cognitive  theory)  เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยพื้นฐานของทฤษฎีเชื่อว่า  
พฤติกรรมของบุคคลเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะทีก่ าหนดซึ่งกันและกันระหว่างพฤติกรรม  
ปัญญา  และองค์ประกอบภายในตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  โดยแบนดูรา (Bandura, 2002 
: 10, 16-29  อ้างถึงใน  จินตวีร์พร  แป้นแก้ว  และ ชญาณิศา  เขมทัศน์,2553 : 18 - 22) กล่าวว่า  
พฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์นั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. การเรียนรู้จากผลกรรมโดยประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 



20 

เป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รับผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบจากการกระท าคือ  
เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ก็จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น  การตอบสนองบางอย่างท าให้
ประสบความส าเร็จ ขณะที่บางอย่างไม่ประสบความส าเร็จจึงก่อให้เกิดการลงโทษ ซึ่งบุคคลจะคง
รูปแบบการตอบสนองที่ประสบความส าเร็จไว้  และเลิกปฏิบัติหรือละทิ้ง รูปแบบการตอบสนองที่
ไม่ประสบความส าเร็จไปแสดงว่าบุคคลได้ใช้ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Capacities) ใน
การพิจารณาก่อนแสดงพฤติกรรม  

2. การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) 
เป็นการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นผู้อ่ืนแสดงพฤติกรรมหรือจากการ

บอกเล่าหรือจากข้อมูล  ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ  4  ประการ  ดังนี ้
1. กระบวนการสนใจ  (Attention  processes)  เป็นกระบวนการที่บุคคลตั้งใจและสนใจ

จะสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ  บุคคลจะรับรู้ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เหตุการณ์ที่เป็นตัว
แบบ ซึ่งควรประกอบด้วยองค์ประกอบ  2 องค์ประกอบคือ  องค์ประกอบของตัวแบบจะต้องมี
ความเหมาะสมและมีผลต่อระดับและอัตราของการเรียนรู้เพื่อท าให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะสังเกต  
ตัวแบบจึงควรมีความเด่นชัด  ดึงความสนใจ  มีอิทธิพลต่ออารมณ์  ท าให้ผู้สังเกตมีความพึงพอใจ 
พฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกต้องไม่มีความซับซ้อนมากสามารถโน้มน้าวจิตใจได้  และมี
คุณประโยชน์ต่อผู้สังเกตด้วย  นอกจากนั้นลักษณะของตัวแบบควรมีความคล้ายคลึงกับผู้สังเกตใน
ด้านอายุ  เพศ  เชื้อชาติ  ทัศนคติ  และความสามารถ  เพราะจะท าให้ผู้สังเกตเกิดความรู้สึกว่าเขาเอง
ก็น่าจะท าได้เช่นกัน  (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต,  2536) 

2. กระบวนการเก็บจ า  (Retention  processes)  เป็นกระบวนการที่บุคคลเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบไว้ในโครงสร้างทางปัญญา  ประสิทธิภาพของการ
เก็บจ ายังขึ้นอยู่กับการจัดระบบทางโครงสร้างทางปัญญา การซักซ้อมลักษณะของตัวแบบที่สังเกต
ในความคิดของตนเอง  และซักซ้อมด้วยการกระท า  นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้สังเกต  
ได้แก่  ความสามารถทางปัญญา  และโครงสร้างทางปัญญาด้วย 

3. กระบวนการกระท า  (Production  processes)  เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลง
สัญลักษณ์ที่ เก็บไว้ในรูปของความจ าออกมาเป็นการกระท า  ซึ่งกระบวนการกระท านี้จะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับการระลึกภาพจากปัญญา  โดยบุคคลจะระลึกภาพแบบแผน
พฤติกรรมที่เก็บไว้ในปัญญาออกมาแล้วแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ  ถ้าบุคคลระลึกภาพจากปัญญา
ได้แม่นย าก็มีโอกาสกระท าพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง 

4. กระบวนการจูงใจ  (Motivation  processes)  เป็นกระบวนการเสริมแรงที่ช่วยให้
บุคคลกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  การแสดงออกของพฤติกรรมผ่านการเรียนรู้จากการ
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สังเกตได้มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  ได้แก่  แรงจูงใจภายนอก  เช่น  เงินสิ่งของ  รางวัล  
ความรู้สึกที่พอใจ  การยกย่องชมเชย   แรงจูงใจผลจากการเห็นผู้อ่ืนได้รับการเสริมแรงหรือลงโทษ  
หมายถึง  แรงจูงใจที่บุคคลให้กับตนเองอาจเป็นสิ่งของที่จับต้องได้หรือการประเมินตนเอง  โดย
บุคคลจะมีมาตรฐานส าหรับการกระท าสิ่งต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจให้ตนเองท าหรือละเว้นการกระท า
นั้น ๆ ตามตัวแบบ  ซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเหมือนพฤติกรรมของตัวแบบถ้าหากผลการกระท า
นั้นบังเกิดผลดีต่อตัวเอง  และจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นถ้าผลการกระท านั้นบังเกิดผลไม่ดีต่อตนเอง 

การเกิดพฤติกรรมส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้จากการสังเกตเพราะถ้าบุคคลเรียนรู้จากการมี
ประสบการณ์ตรงเท่านั้นจะท าให้พัฒนาการทางสติปัญญา และทางสังคม มีความจ ากัดมากเพราะมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาและบางพฤติกรรมจะเกิดการผิดพลาดได้มาก  นอกจากนี้การเรียนรู้จากการ
สังเกตใช้ได้เหมาะสม ในกรณีที่จ านวนผู้รับสารมีจ านวนมากการแสดงแบบอาจมีหลายลักษณะ 
เช่น บุคคลอ่ืนกระท าพฤติกรรม โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ  เอกสาร นั่นคือการแสดงแบบอาจเป็น
การแสดงการกระท า (Physical Demonstration)  การแสดงแบบโดยภาพ (Pictorial Representation) 
หรือการบรรยาย การพูด (Verbal Description)  ซึ่งการใช้ตัวแบบลักษณะใด ขึ้นอยู่กับลักษณะผู้
สังเกตและเนื้อหาข้อมูลที่จะเสนอ เช่น ใช้การบรรยาย การพูด หรือข้อความเอกสาร (Verbal 
Modeling)  จะเหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาและเนื้อหาข้อมูลเชิงมโนทัศน์มากกว่าการแสดงแบบ
โดยภาพ 
 
2.2 ประเภทของตัวแบบ 

ตัวแบบแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
1.ตัวแบบที่มีชีวิตจริง  (Live  Model)  คือ  ตัวแบบที่บุคคลสามารถสังเกต  และมี

ปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง  สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออกได้ตามสถานการณ์  และ
น่าสนใจกว่าตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ในการรับรู้ของคนบางคน (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต,  2536)  
แต่การเสนอตัวแบบวิธีนี้ไม่สามารถท านายหรือสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างที่ต้องการได้  และ
ยังมีข้อจ ากัดเพราะสิ่งที่จะเรียนรู้มีมากกว่าเวลาและโอกาสของผู้สังเกตแต่ละคนจะอ านวย  แบน
ดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 45)  การเสนอตัวแบบเป็นวิธีการที่ท าให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้  โดยการสังเกตพฤติกรรมและผลกรรมของตัวแบบ  ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับลักษณะของตัวแบบที่น าเสนอตามที่
ก าหนดไว้ 

จินตวีร์พร  แป้นแก้ว และชญาณิศา  เขมทัศน์ (2553 : 22)  น าเสนอข้อดีและข้อจ ากัดของ
การน าเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง  ดังนี้ 



22 

 
ข้อดีของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง 

 ตัวแบบที่มีชีวิตจริงมีข้อดี  ดังน้ี 
1. การเสนอตัวแบบประเภทนี้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวแบบที่

จะเสนอกับผู้สังเกตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ 
2. ผู้สังเกตให้ความสนใจและเลียนแบบได้ดีกว่าวิธีอ่ืนเพราะรับรู้ว่าตัวแบบประเภทนี้

ใกล้เคียงหรือเหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด 
ข้อจ ากัดของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง 

 ตัวแบบที่มีชีวิตจริงเป็นตัวแบบที่บุคคลสามารถสังเกต  มีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรง  และ
น่าสนใจ  แต่พบว่ามีข้อจ ากัด  ดังนี้ 

1. การฝึกตัวแบบให้แสดงพฤติกรรม ที่เป็นขั้นตอนและแสดงอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้
สังเกตเลียนแบบตามนั้นยาก  ถ้าตัวแบบแสดงพฤติกรรมได้ไม่สมจริงผู้สังเกตอาจไม่สนใจที่จะ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 

2. ขณะด าเนินกระบวนการเสนอตัวแบบหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นต้องระงับ
กระบวนการเสนอ ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการใหม่  หรือไม่สามารถด าเนินการได้อีก 

2.ตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์  (Symbolic  Model)  การเสนอตัวแบบประเภทนี้เป็นการเสนอ
โดยผ่านสื่อต่าง ๆได้แก่  ภาพยนตร์  สไลด์ แถบบันทึกเสียง  วีดีทัศน์  โทรทัศน์  การ์ตูน  
สถานการณ์จ าลอง  หรือหลายรูปแบบของสัญลักษณ์รวมกันเป็นตัวแบบอันหนึ่ง  การเสนอตัวแบบ
ด้วยวิธีเหล่านี้สามารถเตรียมเร่ืองราวของตัวแบบไว้ล่วงหน้าได้  ท าให้มีผลดีในการที่จะเน้น
จุดส าคัญของการแสดงพฤติกรรม  และยังสามารถควบคุมผลของกรรมของตัวแบบได้  อีกทั้งยัง
สามารถใช้ได้กับกลุ่มจ านวนมาก และสามารถเก็บไว้ใช้ในการเสนอตัวแบบคร้ังต่อไปด้วย  แบน
ดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 45) 

จินตวีร์พร  แป้นแก้ว และชญาณิศา  เขมทัศน์ (2553 : 23)  น าเสนอข้อดีและข้อจ ากัดของ
การน าเสนอตัวแบบสัญลักษณ์  ดังนี้ 

ข้อดีของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ 
 ตัวแบบสัญลักษณ์มีข้อดี  ดังนี้ 

1. ตัวแบบเพียงตัวเดียว สามารถก่อให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมแก่บุคคลจ านวนมาก
อย่างพร้อมเพรียงกันในหลายๆ สถานการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น  ตัวแบบที่ปรากฏทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

2. สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบให้เหมาะสมตามความต้องการก่อนน ามาใช้ 
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3.สามารถเก็บไว้ใช้ในการเสนอตัวแบบกรณีที่ต้องการให้บุคคลเลียนแบบพฤติกรรม
ท านองเดียวกัน 

4.สามารถใช้กับสภาพการณ์ที่สังเกตได้ยาก เช่น พฤติกรรมของตัวแบบขณะท าการผ่าตัด 
ขณะท าคลอด หรือขณะช่วยชีวิตผู้ป่วย 

5. ดึงดูดความสนใจสูง และอยู่ในสภาพแวดล้อมของบุคคลตลอดเวลา   
ข้อจ ากัดของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ 

 ตัวแบบสัญลักษณ์สามารถเตรียมเร่ืองราวของตัวแบบไว้ล่วงหน้าได้   แต่พบว่ามีข้อจ ากัด  
คือ  ถ้าตัวแบบสัญลักษณ์ไม่สมจริงหรือขัดแย้งกับพฤติกรรมของตัวแบบที่มีชีวิตจริงในสังคม อาจ
ท าให้ผู้สังเกตเกิดความสับสนไม่เชื่อถือ และอาจจะไม่เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น 

สรุปว่าในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การเสนอตัวแบบทั้งสองอย่าง  คือ 1)การเสนอ
ตัวแบบที่มีชีวิตจริง   เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  โดยการสังเกตผลของตัว
แบบ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับลักษณะตัวแบบที่
น าเสนอตามที่ก าหนดไว้  และ2)การเสนอตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์  เนื่องจากสามารถเตรียม
เร่ืองราวของตัวแบบไว้ล่วงหน้าได้  ท าให้มีผลดีในการที่จะเน้นจุดส าคัญของการแสดงพฤติกรรม  
และยังสามารถควบคุมผลกรรมของตัวแบบได้ 

 
2.3 อิทธิพลของการเสนอตัวแบบ 

1. สร้างพฤติกรรม (Acquisition Effects) หมายถึง  การที่บุคคลเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่
เคยเรียนรู้มาก่อนจากตัวแบบ เช่น พฤติกรรมการพูด  พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะบางอย่าง เช่น 
ทักษะในการเล่นกีฬา ทักษะการแสดง 

2. เสริมพฤติกรรมที่มีอยู่ (Facilitation Effects) หมายถึง  การที่บุคคลเลียนแบบพฤติกรรม
ของตัวแบบเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมที่ตนเคยเรียนรู้มาแล้วในอดีต  เช่น บุคคลที่แปรงฟันวันละ 1 คร้ัง
หลังอาหาร  เมื่อได้เห็นตัวแบบแปรงฟันทุกคร้ังหลังอาหารก็ท าตามพฤติกรรมของตัวแบบ 

3. ลดพฤติกรรม (Disinhibition) หมายถึง การที่บุคคลลดพฤติกรรมของตนเองลงอันเป็น
ผลมาจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบถ้าตัวแบบเคยมีพฤติกรรมระดับเดียวกับผู้สังเกตแล้ว
สามารถลดลงได้ตามล าดับ ก็จะยิ่งมีผลให้ผู้สังเกตเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมากขึ้น เช่น ในตอนแรก
บุคคลไม่กล้าอยู่ในที่มืดเลย  ต่อมาเมื่อเห็นตัวแบบซึ่งมีพฤติกรรมไม่กล้าอยู่ในที่มืดคล้ายตนค่อยๆ
ลดพฤติกรรมความกลัวที่มืดลงและไม่มีผลกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้น  บุคคลก็อาจจะเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบนั้น 
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2.4 ระยะเวลาของการเสนอตัวแบบ 
 ในเร่ืองระยะเวลาของการเสนอตัวแบบ  แบนดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  
เพชรศิริ,2550 : 47) ไม่ได้กล่าวไว้ว่าควรต้องใช้เวลาเท่าใด  ในแต่ละชุดควรเสนอตัวแบบจ านวน
เท่าใด  หรือควรให้ดูซ้ ากี่คร้ัง  แต่  วิลสันและเลอร่ี  (Wilson and Leary,1980 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  
เพชรศิร,ิ2550 : 47)  แนะน าว่าการให้ผู้สังเกตดูตัวแบบหลาย ๆ ครั้งจะช่วยให้จดจ าได้ดีขึ้น  ส าหรับ
วิจัยการใช้ระยะเวลาในการเสนอตัวแบบและจ านวนตัวแบบต่างกัน  ดังนี้  ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา 
(2527) ได้ศึกษาการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลโดยเสนอตัวแบบวีดีทัศน์  3  เร่ือง ๆ 
ละ 2 คร้ัง  ติดต่อกัน  3  สัปดาห์  และราณี  พรมานะจิรังกูล (2537)  ได้ศึกษาการใช้ตัวแบบพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตโดยเสนอตัวแบบ  2  ชุด  ให้ดูสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 1 
ชุด  ติดตอ่กัน 2 สัปดาห์  และสัปดาห์ที่  3  ให้ดู  2 ชุดติดต่อกัน 
 ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้การเสนอตัวแบบวีดีทัศน์  3  ชุด  ให้ดูสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ๆ 
ละ 1 ชุด  ติดต่อกัน 3 สัปดาห์  สัปดาห์ที่ 4 ให้ดูวีดีทัศน์  3 ชุดติดต่อกัน  และสัปดาห์ที่ 4 - 6 ใช้การ
เสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง  
 
2.5 วิธีการเสนอตัวแบบ 

ริมม์ และแมสเตอร์ (Rimm and Masters, 1999 : 109-137  อ้างถึงใน จินตวีร์พร  แป้นแก้ว 
และชญาณิศา  เขมทัศน์ , 2553 : 23 -25) แบ่งการเสนอตัวแบบเป็น 9 วิธี  ดังนี ้

1. การเสนอตัวแบบเป็นขั้นตอน (Graduated Modeling)  คือ  การให้ผู้สังเกตดูพฤติกรรม
ของตัวแบบที่เปลี่ยนไปทีละขั้นจนบรรลุเป้าหมาย เช่น  การเสนอพฤติกรรมของตัวแบบให้ผู้สังเกต
ดู เพื่อลดพฤติกรรมกลัวสุนัขตามล าดับขั้น ดังนี้ 

1.1 ตัวแบบแสดงท่าทางกลัวสุนัขที่อยู่ในกรง 
1.2 ตัวแบบเดินไปใกล้ๆ กรงและหยุดดูสุนัข 
1.3 ตัวแบบยื่นขนมให้สุนัขในกรงกิน 
1.4 ตัวแบบกล้าเปิดกรงและลูบตัวสุนัข 
1.5 ตัวแบบเล่นกับสุนัขอย่างเพลิดเพลิน 
2. การเสนอตัวแบบเป็นขั้นตอนร่วมกับการชี้แนะ (Guided Modeling)  คือ  การให้ผู้สังเกต

ดูพฤติกรรมของตัวแบบที่เปลี่ยนไปทีละขั้นจนบรรลุเป้าหมายและได้รับการชี้แนะให้ท าพฤติกรรม
นั้นด้วย เช่นหลังจากที่ผู้สังเกตได้ดูตัวแบบแสดงพฤติกรรมความกลัวสุนัขอย่างเป็นขั้นตอนแล้ว
ผู้ด าเนินการหรือตัวแบบใช้ค าพูดหรือท่าทางเป็นการแนะให้ผู้สังเกตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ 
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3. การเสนอตัวแบบเป็นขั้นตอนกับการชี้แนะและการเสริมแรง (Guided Modeling with  
Reinforcement) คือ  มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการที่ 2 และเพิ่มการเสริมแรงแก่ผู้สังเกต เช่น  เมื่อผู้
สังเกตดูตัวแบบแสดงพฤติกรรมลดความกลัวสุนัขอย่างเป็นขั้นตอนและได้ รับการชี้แนะแล้วถ้าผู้
สังเกตเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ ผู้ด าเนินการก็จะให้การเสริมแรงแก่พฤติกรรมนั้นทันที 

4. การเสนอตัวแบบร่วมกับการแนะน าการปฏิบัติการ (Modeling with Guided  
Performance) คือ  การเสนอพฤติกรรมของตัวแบบให้ผู้สังเกตดูและแนะน าวิธีการปฏิบัติไปด้วย 
เช่น ตัวแบบแสดงพฤติกรรมเดินขึ้นบันไดให้ผู้สังเกตดูแล้วให้ผู้สังเกตเดินตามขึ้นไปและตัวแบบ
อาจช่วยฉุดข้อมือ หรือแนะวิธีการก้าวขาให้ 

5. การเสนอตัวแบบที่ผู้สังเกตมีส่วนร่วม (Participant Modeling)  คือ  การให้ผู้สังเกตร่วม
กิจกรรมกับตัวแบบ และผู้ด าเนินการ เช่น  การให้ผู้สังเกตที่มีลักษณะถอนตัวจากสังคมร่วมเล่นกับ
ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมการเล่นกับเพื่อน 

6. การเสนอตัวแบบที่มีระบบสัมผัสทางกาย (Contact Desensitization)  คือ  การเสนอตัว
แบบวิธีนี้มีลักษณะเหมือนกับการเสนอตัวแบบที่ผู้สังเกตมีส่วนร่วม (Participant  Modeling) แต่
นิยมใช้ในกรณีที่ผู้ด าเนินการมีโอกาสสัมผัสทางร่างกายกับผู้สังเกต  เพื่อเป็นการช่วยให้บรรลุ
พฤติกรรมเป้าหมาย เช่น  หลังจากตัวแบบแสดงพฤติกรรมเอามือวางบนตัวงูแล้ว (ผู้ด าเนินการอาจ
แสดงเป็นตัวแบบเองก็ได้)  ผู้ด าเนินการจะเอามือวางลงบนตัวงูก่อน แล้วให้ผู้สังเกตวางมือบนมือ
ผู้ด าเนินการแล้วผู้ด าเนินการค่อยๆ ชักมือของตนออกเพื่อให้มือของผู้สังเกตสัมผัสกับตัวงูเอง 

7. การเสนอตัวแบบภายใน (Covert Modeling) คือ  การให้ผู้สังเกตจินตนาการพฤติกรรม
เป้าหมายโดยอาศัยตัวแบบ  สาเหตุนั้นเนื่องจากการที่ผู้ด าเนินการไม่สามารถจัดหาตัวแบบที่มีชีวิต
ให้มีลักษณะเหมือนผู้สังเกตทุกคนได้ทุกประการ และแม้จะใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น  เทป
บันทึกภาพก็อาจจะไม่ตรงกับปัญหาของผู้สังเกตทุกคนหรือผู้สังเกตไม่สามารถจินตนาการว่าตน
ก าลังแสดงพฤติกรรมนั้นอยู่  แต่สามารถจินตนาการว่าผู้ อ่ืนแสดงอยู่ได้  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของผู้สังเกต  และความชัดเจนของล าดับข้อมูลที่
จินตนาการ  

8. การเสนอตัวแบบกับอุปกรณ์ชักน าการตอบสนอง และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งเกิด
จากการควบคุมตนเองของผู้สังเกต (Modeling with Response-Induction Aids and Self Directed 
Master Experience) การเสนอตัวแบบกับอุปกรณ์ชักน าการตอบสนอง หมายถึง  การใช้อุปกรณ์
ต่างๆ หรือกระบวนการในการช่วยให้ผู้มารับการบ าบัดแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอย่างมั่นใจมากขึ้น
เมื่อผู้สังเกตได้ร่วมกิจกรรมกับตัวแบบ เช่นหลังจากผู้สังเกตที่มีอาการหวาดกลัวงูดูตัวแบบแสดง
พฤติกรรมลดความกลัวงูแล้วเขาจะได้รับอุปกรณ์ที่ช่วยชักน าการตอบสนองต่างๆ เช่น ให้สวมถุง
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มือตลอดเวลาในการปะทะสัมพันธ์กับงู และใช้งูที่ไม่น่ากลัวเพื่อท าให้กล้าแสดงพฤติกรรมลดความ
กลัวงูอย่างมั่นใจมากขึ้นการเสนอตัวแบบกับการใช้ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งเกิดจากการควบคุม
ตนเองของผู้สังเกต หมายถึง  การให้ผู้มารับการบ าบัดแสดงพฤติกรรมเป้าหมายเองโดยปราศจาก
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ  และการชี้แนะของผู้บ าบัด เช่น หลังจากผู้สังเกตที่มีอาการกลัวงูดูตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมลดความกลัวงูแล้ว  ผู้บ าบัดก็จะปล่อยให้เขาค่อยๆมีความสามารถในการปะทะ
สัมพันธ์กับงูด้วยตนเอง 

9. การเสนอตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปทีละขั้นกับการเสนอตัวแบบที่แสดงความ
ช านาญในการกระท าพฤติกรรม (Coping Modeling and Mastery  Modeling) การเสนอตัวแบบที่
แสดงพฤติกรรมเปลี่ยนไปทีละขั้น หมายถึง  การที่ตัวแบบแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรม
เป้าหมายได้แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละขั้นจนบรรลุพฤติกรรมเป้าหมาย  การเสนอตัวแบบประเภทนี้
มักใช้กับการลดพฤติกรรมความกลัวของบุคคล เช่น  ตัวแบบแสดงพฤติกรรมตั้งแต่กลัวงูไม่กล้าเข้า
ไปใกล้งูในระยะ 2 เมตร แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละขั้นจนสามารถจับงูได้  ส่วนตัวแบบที่แสดงความ
ช านาญในการกระท าพฤติกรรม หมายถึงการที่ตัวแบบแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอย่างช านาญ เช่น  
ตัวแบบแสดงให้เห็นว่ากล้าจับงูและท าอย่างช านาญตั้งแต่แรก 

ส่วน เพอรี และ ฟูรูกาว่า (Perry and Furukawa, 2000 : 138-139  อ้างถึงใน จินตวีร์พร  
แป้นแก้ว และชญาณิศา  เขมทัศน์ , 2553 : 25 -26) แบ่งการเสนอตัวแบบเป็น  2 วิธี ดังนี้ 

1. เสนอให้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงพฤติกรรมสุดท้ายของตัวแบบที่ได้รับผล
กรรมที่พึงพอใจ  โดยใช้ค าพูดประกอบการแสดงพฤติกรรมไปด้วยว่า แต่ละขั้นตอนตัวแบบพบ
ปัญหาอย่างไร  และแสดงพฤติกรรมอย่างไรเป็นขั้นๆ จะช่วยให้การเสนอตัวแบบได้ผลในการ
เลียนแบบมากขึ้น  โดยเฉพาะผู้สังเกตที่มีความวิตกกังวล  การเร่ิมสถานการณ์ของตัวแบบตั้งแต่
เร่ิมแรกและแสดงพฤติกรรมต่างๆ ต่อมาจะช่วยให้บุคคลได้ปรับตัว ท าให้ความวิตกกังวลค่อยๆ
ลดลงตามไปด้วย 

2. เสนอโดยการให้ตัวแบบแสดงพฤติกรรมเผชิญปัญหา หรือโต้ตอบกับสภาพการณ์ที่ท า
ให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรือเกิดอันตรายโดยทันที  และได้รับผลกรรมที่พึงพอใจตัวแบบจะแสดง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองที่จะเผชิญกับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
โดยอาจแสดงพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมที่ช่วยให้เผชิญกับปัญหาได้  หายใจลึกๆ หรือผ่อนคลาย
ตนเองหรืออาจใช้ค าพูดเพื่อสอนตัวเอง (Self-Instruction) เป็นต้น 

การเสนอตัวแบบทั้ง 2 วิธี พบว่า  การเสนอตัวแบบที่ให้เห็นพฤติกรรมของตัวแบบตั้งแต่
เร่ิมแรกจนถึงพฤติกรรมสุดท้ายให้ผลในการช่วยลดความวิตกกังวลได้ดีกว่าการเสนอตัวแบบที่
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เผชิญกับปัญหาโดยทันทีแต่ไม่พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอตัวแบบทั้ง 2 ลักษณะให้
ประสิทธิผลต่างกันในการเลียนแบบพฤติกรรมอื่นๆ 

 
2.6 ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ 

การเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ใน  3  ด้าน  ดังนี้   แบนดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 44-45) 

1.ตัวแบบจะช่วยสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใหม่หรือทักษะใหม่ ๆ โดยเน้นจุดส าคัญของ
สถานการณ์และพฤติกรรมให้เด่นชัดได้  และตัวแบบเพียงตัวเดียวสามารถก่อให้เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมแก่บุคคลจ านวนมาก  อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความคิดและการแสดงออกได้พร้อม ๆ 
กันด้วย จึงสามารถเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้กับบุคคลที่ยังไม่เคยแสดง
พฤติกรรมนั้น  เพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคต 

2.ตัวแบบจะช่วยระงับ  (Inhibition)  หรือการยุติการระงับ  (Disinhibition)  การแสดง
พฤติกรรมของผู้ที่สังเกตตัวแบบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อได้รับผลกรรมที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
แนวโน้มที่ผู้สังเกตตัวแบบจะไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นมีสูงมากก็คือตัวแบบนั้นท าหน้าที่
ระงับการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว  แต่ถ้าพฤติกรรมใดที่ผู้สังเกตตัวแบบเคยถูกระงับมาก่อนแล้วมา
เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้รับผลกรรมอย่างที่ผู้สังเกตคาดว่าจะได้รับ   (ผล
กรรมที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ) หรือแสดงแล้วได้รับผลกรรมทางบวกแนวโน้มที่ผู้สังเกตจะกระท า
ตามตัวแบบก็จะมีมากขึ้นก็เท่ากับว่าพฤติกรรมที่เคยถูกระงับนั้นได้ถูกการยุติระงับแล้ว 

3.ตัวแบบจะช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์  โดยช่วยให้พฤติกรรมที่เคยได้รับการเรียนรู้
มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออก  หรือถ้าเคยแสดงออกแล้วแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกเพิ่มมากขึ้น  ผลของ
ตัวแบบในลักษณะนี้จะท าหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 

 
ตอนท่ี  3  ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
3.1ความหมายของโรคเอดส์ 

เอดส์  มีค าย่อภาษาอังกฤษ  คือ  AIDS  ซึ่งเป็นค าย่อของค าว่า  Acquired Immune 
Deficiency Syndrome  โดยมีความหมายดังนี้  Acquired  หมายถึง  ภาวะที่เกิดขึ้นทีหลังมิได้เป็นมา
แต่ก าเนิดหรือสืบสายเลือดทางพันธุกรรม  Immune  หมายถึง  เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิ
ต้านทานของร่างกาย  Deficiency  หมายถึง  ความบกพร่องหรือขาด  Syndrome  หมายถึง  กลุ่ม
อาการ  คือ  โรคที่มีหลาย ๆ อย่างไม่เฉพาะที่ระบบใดระบบหนึ่ง  AIDS  หมายถึง  กลุ่มอาการ
ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์เสื่อมที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี  HIV  (Human  Immunodeficiency  Virus)  



28 

ซึ่งไวรัสนี้จะเข้าท าลายภูมิคุ้มกันของร่างกายท าให้ไม่สามารถป้องกันภยันตรายจากโรคติดชื้ออ่ืน ๆ 
ได้จึงเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ง่าย  เช่น  ปอดบวม  สมองอักเสบ  โรคผิวหนัง  
โรคมะเร็งบางชนิด  มักจะมีอาการรุนแรงและท าให้เสียชีวิตได้  (สถาพร  มานัสสถิต, 2533: 1)   

 
3.2 สถานการณ์โรคเอดส์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
   สถานการณ์โรคเอดส์ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร  พบว่า  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มา
รับบริการจ านวนมากขึ้น  โดยข้อมูลการมารับบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ที่แผนก    
อายุรกรรมผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  พบว่า  ปี พ.ศ. 2555 – 2557  มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์มารับบริการ จ านวน  1,678  คน  1,920  คน  และ  2,055  คน  ตามล าดับ  ซึ่งผู้ป่วยมี
กระจายทั้งคนไทย  พม่า  แรงงานอพยพ  ซึ่งยากต่อการติดตามดูแลรักษา  ซึ่งโรงพยาบาล
สมุทรสาครได้มีการให้บริการกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยมีแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก  เป็นจุด
บริการด้านการซักประวัติ  ออกใบนัด  เก็บข้อมูลการมารับบริการ  ให้ค าแนะน า  และส่งต่อทีมสห
สาขาวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เช่น  ส่งรับค าปรึกษาที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
ส่งรับความรู้เกี่ยวกับการกินยาที่กลุ่มงานเภสัชกร  เป็นต้น โดยข้อมูลในการให้ค าปรึกษา  พบว่า  
ในระยะก่อนรับยาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพเร่ิมทรุดโทรม  ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลในหลายๆ ด้าน 
เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  ความวิตกกังวลต่อคนใกล้ชิดหรือ
บุคคลในครอบครัวว่าจะรังเกียจ/เสียใจ/ไม่ยอมรับ  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
และการรักษาพยาบาล  และจากการสัมภาษณ์พยาบาลที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับโรคเอดส์พบว่า  ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่  เช่น    กลัวคนใน
ครอบครัว / เพื่อนที่ท างาน / เพื่อนบ้านรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  ส่วนเร่ืองการดูแลสุขภาพนั้นผู้ติด
เชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ร้อยละ  60  ให้ความสนใจดูแลตนเองเป็นอย่างดีทั้งในเร่ืองการรับประทาน
อาหาร  การออกก าลังกาย  และการรับประทานยา จากข้อมูลดังกล่าวโรงพยาบาลสมุทรสาครจึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของโรคเอดส์  จึงจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญในกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเอชไอขึ้น  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  305  คน    ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้หญิงที่รับเชื้อ
เอชไอวีจากสามีมีจ านวนมากถึง  139  คน  และข้อมูลที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์นักสังคม
สงเคราะห์  พบว่า  นอกจากผู้หญิงที่รับเชื้อเอชไอวีมาจากสามีจะมีความวิตกกังวลดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  ผู้หญิงที่รับเชื้อเอชไอวีมาจากสามี  ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัวสามีจะหย่าร้าง  
กลัวถูกสามีทอดทิ้งอีกด้วย  นอกจากนี้ยังโกรธและโทษสามีที่น าโรคมาให้  และวิตกกังวลต่อ
อนาคตของลูก   
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3.3บริบทของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นจ านวนมาก  และ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจึงต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครจึงเล็งเห็นความส าคัญและได้จัดตั้งคณะกรรมการบริการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  โรงพยาบาลสมุทรสาครขึ้น  ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพอัน
ประกอบไปด้วย  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์  พยาบาลจิตเวช  นักสังคม
สงเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุข  แกนน ากลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และกลุ่มจิตอาสา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการดูแลรักษากลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งประกอบไปด้วย  
ผู้ใหญ่  เด็กเล็ก  เด็กวัยรุ่น  หญิงตั้งครรภ์  หญิงหลังคลอด  เด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอดส์  เด็ก
และสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง  และแรงงานข้ามชาติ   จากนั้นส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง  แล้วยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถกลับไปด าเนิ นชีวิตได้
ตามปกติสุข  กิจกรรมหลักของคณะกรรมการบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  โรงพยาบาล
สมุทรสาคร มีดังนี ้

1. รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 1.1 รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
 1.2 ตรวจคัดกรองโรควัณโรค  และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก  
2. ให้ค าปรึกษาแนะน า  มีการให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   ประกอบด้วย  ตรวจหา  CD4  (เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่

เป็นตัวหลักในการก าจัดและควบคุมเชื้อโรค) ทุก6 เดือน และตรวจ  HIV viral  load  (ปริมาณ HIV 
– RNA  ที่มีในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีความส าคัญในการพยากรณ์โรค) ปีละ 1คร้ัง 

4. บริการทางสังคม  โดยการให้ความช่วยเหลือในปัญหาต่าง ๆ  5. ดูแลที่บ้าน/ชุมชน  โดย
การเยี่ยมบ้านโดยสมัครใจ 

6. รักษาความลับ   โดยการรักษาความลับของคนไข้ 
7. ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก  โดยการให้ยาต้านไวรสในหญิงตั้งครรภ์และทารก 8. 

การป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ได้แก่  การเปิดเผยผลเลือดกับคู่ครอง , การ
ส่งเสริมการกินยาอย่างสม่ าเสมอ , การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การวางแผนครอบครัว
และการคุมก าเนิด , การใช้ถุงยางอนามัย  และการหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

นอกจากนี้ทางกลุ่มงานสวัสดิการสังคมได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแลผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ขึ้นมาใหม่ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดยใช้กิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้โดย
เน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ   ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ดังนี้ 
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1.ผู้ป่วยมีผลเลือด HIV Positive ให้บริการปรึกษาประเมินสภาวะด้านจิตใจ  ครอบครัว  และสังคม 
ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือคือ  กลุ่มงานสวัสดิการสังคม 

2.ตรวจประเมินสภาพทางการแพทย์  ประกอบด้วย  การเอกซ์เรย์ปอด  (Chest x-ray  หรือ  
CXR)  ,การตรวจสมรรถภาพของตับ  (SGPT), การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete 
blood count หรือCBC) และการตรวจเลือดส าหรับโรคซิฟิลิส (Venereal Diseases Research 
Laboratory Tests  หรือ  VDRL)   นัดฟังผล 1 สัปดาห์ 

3.นัดเข้ากลุ่มจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ เข้ากลุ่ม 3 คร้ัง โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ  ได้แก่  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุข    จิตอาสา  
และก าหนดนัดการเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่แพทย์นัดรับยา  ดังได้น าเสนอในแผนภาพที่  1  ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่  1  การด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

Case  Counseling + Education เป็น 

Group  Learning  

     -จิตปัญญา 

     -จิตสังคมบ าบัด 

     -สร้างเสริมพลังอ านาจ 

     -สุขศึกษา 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วย 

เป็นส าคัญในกลุ่มผู้ตดิเช้ือเอชไอวี 

 
 วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา 

 

การเข้าถึงระบบ

บริการ 

สุขภาพ  

CD4  ต่ า

กว่า 200 

อารมณ์/

จิตใจ 

ครอบครัว เศรษฐกิจ การยอมรับของ

สังคม/ครอบครัว 

ประเมนิผล 

     -แบบบันทึกการสังเกต 

     -แบบทดสอบความรู้ 

     -แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

     -แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัว/สังคม 
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3.4 กระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ 
 การรักษาคนไข้ที่มีการติดเชื้อโรคเอดส์แบ่งออกได้เป็น  4  วิธีการ  ดังนี้ 
 1. การรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเอดส์ที่ส าคัญคือ  การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและ
โรคมะเร็งที่เกิดขึ้น  บางกรณีก็ไม่มียาที่ได้ผลดีที่จะใช้รักษาคนไข้ก็เสียชีวิตไป  บางกรณีรักษาหาย
แล้วก็อาจเป็นซ้ าอีกบ่อย ๆจึงอาจต้องใช้ยาป้องกันไว้ตลอด 
 2. การท าลายที่มุ่งท าลายไวรัสเอดส์  ในปัจจุบันมียาที่อยู่ในขั้นการทดลองหลายตัวที่มีฤทธิ์
หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเอชไอวี  แต่ก็ยังไม่มียาตัวใดที่จะก าจัดเชื้อเอชไอวีให้หมดไป
จากร่างกายได้  โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวีที่สอดแทรกอยู่กับชุดดีเอ็นเอของเซลล์เจ้าบ้าน (Host Cell 
Genome)  ยา  Azidovidine  หรือ  AZT  เป็นยาเพียงชนิดเดียวที่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายได้ในขณะนี้
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโรคเอดส์  แต่มีราคาแพงฤทธิ์ข้างเคียงมาก 
 3. การรักษาที่มุ่งหวังสร้างเสริมภูมิต้านทานที่เสื่อมไปให้คืนสู่ปกติ  มียาหลายตัวในกลุ่มนี้
เช่นกัน  เช่น  Imuthiol  Interleukin – 2  Thymic  Hormones  เป็นต้น  ขณะนี้ก าลังอยู่ในระยะ
ทดลอง  ทั้งนี้จะดูว่าให้ไปแล้วชะลอการเกิดโรคเอดส์เต็มขั้นได้หรือไม่  และดูว่าถ้ าให้ร่วมกับยาที่
ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโรคเอดส์แล้วจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของยานั้น ๆ หรือไม่ 
 4. จิตบ าบัดในผู้ติดเชื้อโรคเอดส์  เพื่อช่วยให้มีภาวะจิตใจที่สามารถต่อสู้ชีวิตและอยู่ใน
สังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข  และรวมถึงการให้ค าปรึกษา  สอนและแนะน าให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
เอดส์มีความรู้เร่ืองโรคที่เป็นอยู่เพื่อที่จะไม่ให้แพร่เชื้อโรคให้กับผู้อ่ืนได้  และการเปลี่ยนอาชีพหรือ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อเอดส์ได้ 
 
3.5ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการติดเชื้อเอชไอวี  
 3.5.1. ผลกระทบทางกาย 
 เป็นโรคคุกคามชีวิตร้อยละ  95  ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะเกิดอาการของโรคเอดส์ 
หรือการสัมพันธ์กับเอดส์ในที่สุด  ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลอาจมีการเจ็บป่วยเร็วเร้ือรัง  และมี
โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้มาก  อาการแทรกซ้อนหลายอย่าง  และตัวโรคเองท าให้เกิดการเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน  รวมทั้งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย  เช่น  การมีต่อมน้ าเหลืองโตมาก  อาการ
ผ่ายผอม  เป็นมะเร็งผิวหนัง มีโอกาสแพร่เชื้อหรือติดต่อไปถึงผู้อื่นได้ 

3.5.2. ผลกระทบต่อด้านจิตใจ 
เป็นผลจากพฤติกรรมของตนในอดีต  เช่น  การมีเพศสัมพันธ์  การใช้สารเสพติด  

การขาดความระมัดระวังในการป้องกันตนเองท าให้ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกผิดหรือลงโทษตนเองได้  
เป็นโรคที่ตนเองไม่มีความรู้  ไม่สามารถควบคุมได้  ท าให้เกิดความท้อแท้ได้ง่าย  อาจมีความ
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เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมปกปิดหรือเป็นความลับของผู้ป่วยเอง  เช่น  พฤติกรรมรักร่วมเพศ  การใช้ยา
เสพติด  ในกรณีการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยเองแต่เกิดจากสาเหตุอ่ืน  เช่น  
รับเชื้อจากสามี  ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกโกรธ  หรือความรู้สึกไม่มีความยุติธรรมในชีวิต 

3.5.3. ผลกระทบทางสังคม 
เป็นโรคที่ได้รับการรังเกียจจากสังคม  เน่ืองจากความกลัวอันเนื่องจากความเข้าใจผิด  

ท าให้ผู้ติดเชื้อปรับตัวได้ยากต้องพยายามปิดบังความเจ็บป่วยของตัวเองเนื่องจากกลัวจะถูกกีดกัน
รังเกียจหรือสร้างความอับอายต่อเองและครอบครัว  มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด  
โดยเฉพาะคู่สมรสหรือคนรัก  เนื่องจากเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  มีผลต่อแผนการต่าง ๆ ใน
อนาคตของผู้ติดเชื้อ  เช่น  การมีบุตร  การศึกษา  การประกอบอาชีพ  มีผลกระทบเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากการเจ็บป่วยและใช้จ่ายเงินในการดูแล
รักษาตนเอง  โรคเอดส์ท าให้สูญเสียทรัพยากรของชาติเนื่องจากวัยรุ่นและเด็กเป็นมากขึ้น  ท าให้
ก าลังของชาติลดลง  อนาคตของชาติมืดมน  อีกทั้งในปัจจุบันนี้เอดส์มีการแพร่ระบาดเข้าสู่
ครอบครัวแบบครบวงจร  ท าให้เกิดปัญหาเด็กก าพร้ามากขึ้น  เด็กที่เป็นก าลังส าคัญต้องเป็นภาระ
กับครอบครัวและประเทศชาติ  ประชาชนในชาติจะอยู่อย่างหวาดผวา  เสียขวัญ เพราะกลัวผู้ป่วยที่
เป็นเอดส์  บางคนไม่กล้าว่ายน้ าในสระ  บางคนไม่กล้าเข้าห้องน้ าสาธารณะ  บางคนไม่กล้าเข้าไป
ในสถานที่แออัด  เช่น  ศูนย์การค้า  เพราะกลัวคนเอาเข็มฉีดยาไล่แทง 

จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ เคยเข้าร่วม
กิจกรรมเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยสรุปเกี่ยวกับความวิตกกังวล  ดังนี้ 

1. ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน  ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืนทราบ และการดูแลสุขภาพของตนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

2. ความวิตกกังวลด้านครอบครัว  คือ  ความวิตกกังวลต่อคนในครอบครัวจะทราบว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  รู้สึกกลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วยอยู่เพียงล าพัง  รวมทั้งความวิตกกังวล
เกี่ยวกับชีวิตคู่โดยกลัวสามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามีทอดทิ้ง  โกรธและโทษสามีที่น าโรคมาให้  และ
วิตกกังวลต่ออนาคตของลูก 

3. ความวิตกกังวลด้านสังคม  คือ  ความวิตกกังวลต่อการถูกปฏิเสธจากบุคคลในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   
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ตอนท่ี  4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตก

กังวล  ดังนี้ 
ปีเตอร์สัน และคณะ (Peterson et al, 1984  อ้างถึงใน จินตวีร์พร  แป้นแก้ว  และชญาณิศา     

เขมทัศน,์2553 : 39) ได้ศึกษาถึงผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อการลดความวิตกกังวลในการ
ผ่าตัดกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่ก าลังจะเข้ารับการผ่าตัดในช่องปาก จ านวน 44 คน  ซึ่งเด็กทุกคนไม่เคย
รับการผ่าตัดมาก่อน แบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ชมตัวแบบที่เป็นหุ่นกระบอก กลุ่มที่ 2 ให้ชม
ตัวแบบภาพยนตร์ กลุ่มที่ 3 ให้ชมตัวแบบแถบบันทึกภาพ  โดยตัวแบบทั้ง 3  กลุ่มจะแสดงให้เห็น
ตั้งแต่การเตรียมเข้ารับการผ่าตัดจนเข้าผ่าตัดและพักอยู่ในโรงพยาบาล กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุม 
ไม่ได้ชมตัวแบบ ผลปรากฏว่า เด็กในกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ลดความวิตกกังวลลง  แต่ไม่พบความ
แตกต่างของทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ 4 ไม่ได้ลดความวิตกกังวลลง 

ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา  (2530)  ได้ศึกษาผลของการใช้ตัวแบบในการลดความวิตกกังวลของ
นักศึกษาก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวช   พบว่า  ระดับความวิตกกังวลของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนเข้าศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวชในกลุ่มที่ได้ชมตัวแบบ (กลุ่ม
ทดลอง) ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ชมตัวแบบ (กลุ่มควบคุม) ทั้งในระยะหลังการทดลอง และใน
ระยะติดตามผล 

จินตวีพร  เขมะจารีย์กุล (2536)  ที่ได้ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อการลดความวิตกกังวล
ของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล  พบว่า 
กลุ่มทดลองสามารถลดความวิตกกังวลได้มากกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง 

ดลดาว  ปูรณานนท์  (2543)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงกับการเสนอตัวแบบต่อความวิตกกังวลในการพยาบาลผู้ป่วยของ
นักศึกษาพยาบาล  พบว่า  ทั้งนักศึกษาพยาบาลทั้งสองกลุ่มมีความวิตกกังวลในการพยาบาลผู้ป่วย
โรคเอดส์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในระยะหลังการทดลอง  
และระยะติดตามผล  มีความวิตกกังวลในการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลน้อยกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

นาตยา  พึ่งสว่าง  (2545)  ได้ศึกษาผลของการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดโดยการให้ข้อมูล
แบบรูปธรรม-ปรนัยผ่านการ์ตูนตัวแบบต่อระดับความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือในการ
ผ่าตัดของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน พบว่า  ความวิตกกังวลหลังผ่าตัดของกลุ่มที่ได้รับการเตรียมก่อนการ
ผ่าตัดโดยการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยผ่านการ์ตูนตัวแบบน้อยกว่าความวิตกกังวลหลังผ่าตัด
ของกลุ่มที่ได้รับการเตรียมก่อนผ่าตัดตามปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05   
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ปิยะนุช เพชรศิริ  (2550)  ได้ศึกษาผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวล
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจก  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่ได้รับการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่ ากว่าผู้สูงอายุที่
ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) 

จินตวีร์พร แป้นแก้ว  และชญาณิศา เขมทัศน์  (2553)  ได้ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อการ
ลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  
ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าในระยะ
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลอง 
ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าการเสนอ
ตัวแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบแผ่น VCD  สามารถลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อน
การศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล   

สรุปจากการรวบรวม  ทบทวนเอกสารต่าง ๆ จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  และงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศพบว่าการใช้ตัวแบบได้ผลในการลดความวิตกกังวล  ผู้วิจัยจึงก าหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
            ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพที่  2  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

ความวิตกกังวล 

 

การเสนอตัวแบบ 



บทท่ี  3   
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีกำรศึกษำ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ก่อนและหลังการใช้การเสนอตัวแบบ  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับ
ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ที่ใช้การเสนอตัวแบบ  และกลุ่ม
ควบคุม เพื่อให้การวิจัยในคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีการ
ด าเนินการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

 
1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  และ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.  2557  – กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558  จ านวน  139  คน  โดยไม่เป็นผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีที่อยู่ในภาวะอาการซึมเศร้า 

กลุ่มตัวอย่ำง 
เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n  Experimental Research)  

จึงอาศัยความสมัครใจของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก  จึงใช้ผู้เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  ผู้
ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นส าคัญ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  และเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบ  
โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  12  คน  จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
การจับฉลาก โดยผู้วิจัยเป็นผู้จับฉลากเข้ากลุ่มทดลองจ านวน 6 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 6 คน  
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองดังนี้ 

1.กลุ่มควบคุม  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการเสนอตัวแบบ  และ
ได้รับบริการตามปกติ 

2.กลุ่มทดลอง  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการเสนอตัวแบบ   
รูปแบบกำรวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small n  Experimental Research) ใช้

รูปแบบการทดลองที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้แบบแผนการทดลองที่ได้มาโดยการสุ่ม
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อย่างง่าย  ด้วยการจับฉลากแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน  และด าเนินการทดสอบ  2  คร้ัง  คือ  ก่อน
ทดลอง และหลังทดลอง มีแบบแผนแสดงได้ดังนี ้ 

 
กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
RE T1 X T2 
RC T1 - T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 

T1  แทน การสอบก่อนทดลอง (Pre - test) 
T2  แทน  การสอบหลังทดลอง (Post - test) 
R  แทน การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มอย่างง่าย (Random Assignment) 
C  แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) ที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการเสนอตัวแบบ   
E  แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) ที่เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการเสนอ 

ตัวแบบ   
X  แทน การทดลอง (Experiment or Treatment) ซึ่งใช้การเสนอตัวแบบ   

ลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
สมุทรสาคร 
 

2.ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มีดังต่อไปนี้ 
  1.ตัวแปรต้น  ได้แก่  การเสนอตัวแบบ   
  2.ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความวิตกกังวล 
 
3.เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 2 ชุด ได้แก่ 
1. กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีกิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรมคร้ังที่  1 ท าแบบสอบถามความวิตกกังวล  (Pre – test)  และการ   
 ปฐมนิเทศ   

กิจกรรมคร้ังที่  1  ชมวีดีทัศน์ละครชุดที่ 1  : ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค 
กิจกรรมคร้ังที่  1  ชมวีดีทัศน์ละครชุดที่ 2  :  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
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กิจกรรมครั้งที่  4  ชมวีดีทัศน์ละครชุดที่ 3  :  ความวิตกกังวลด้านสังคม 
กิจกรรมครั้งที่  5  ชมวีดีทัศน์ละครชุดที่ 1 - 3 
กิจกรรมคร้ังที่  6  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนที่ 1                  
กิจกรรมคร้ังที่  7  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนที่ 2      
กิจกรรมคร้ังที่  8  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนที่ 1 และ คนที่ 

2  และท าแบบสอบถามความวิตกกังวล  (Post – test) 
2. แบบสอบถามวัดความวิตกกังวลก่อนและหลังทดลอง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

และพิจารณาขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  และรายได้  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 52  ข้อ  
ค าถามเป็นข้อความทางบวก (Positive items) ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบมากที่สุด 
มาก  หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบมาก 
ปานกลาง หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบปานกลาง 
น้อย       หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง   ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบน้อยที่สุด 
ให้ผู้ตอบเลือกเพียง  1  ตัวเลือก  เกณฑ์การให้คะแนนข้อความที่แสดงถึงการมีความวิตก

กังวลจะได้คะแนน  5 , 4 , 3 , 2  และ  1  ส าหรับค าตอบมากที่สุดถึงน้อยที่สุดตามล าดับ   
เกณฑ์การประเมินระดับความวิตกกังวลผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายคะแนนตาม

เกณฑ์ของเบสท์  (Best  1981  : 179 – 182)  ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับปาน

กลาง 
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ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
 

4. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
1. กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   

1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตัวแบบ  
และความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เพื่อน ามาสร้างกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตก
กังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   ซึ่งใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.2 สร้างรูปแบบการใช้การเสนอตัวแบบซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มจ านวน  8  
คร้ัง  ครั้งละ  1  ชั่วโมง  โดยก าหนดให้กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบ   

1.3 น ารูปแบบกิจกรรมการเสนอตัวแบบไปให้ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
จ านวนทั้งสิ้น  3  คน  ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 

1.4 น ารูปแบบกิจกรรมการเสนอตัวแบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน  6  คน  เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขณะด าเนินการตามรูปแบบกิจกรรม   เพื่อน าสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขก่อนการทดลองจริง 

2. แบบสอบถามวัดระดับความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลอง มีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนาเคร่ืองมือ ดังนี ้
 2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผู้
ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 
 2.2 ก าหนดเน้ือหาของแบบสอบถามที่ใช้ในแบบสอบถามตามนิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
เน้ือหาของเร่ืองที่ศึกษา  รวมทั้งมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อความเข้าใจและทุกคนสามารถตอบค าถาม
ได้  และหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) โดยน า
แบบสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ความครอบคลุมของข้อความ เพื่อน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม 
 2.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากข้อ 2.2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) แล้วน าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยใช้สูตรค านวณ  จากนั้นผู้วิจัยท า
การคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  เพื่อน าไปทดลองใช้
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ต่อไป ในที่นี้ข้อค าถามแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.67 – 1  จากนั้นน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ไปทดลองใช้  (Try Out) กับผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ซึ่งอยู่ในกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 30 คน 

 2.4 วิเคราะห์ข้อค าถามแบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นรายข้อ 
(Items analysis) โดยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละชุด (Item-total correlation) และเลือก
ข้อที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม 

2.5 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha – Coefficient) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ .97 

 
5.วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อขอหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามและทดลองใช้โปรแกรมผลของการเสนอตัว
แบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 1.2 น าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร์ ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย 
 1.3 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาตท าการทดลองใช้โปรแกรมผลของการเสนอตัวแบบเพื่อลด
ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 2. ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ระยะก่อนการทดลอง : แบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้ออชไอวี เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม 
จ านวน  6 คน และกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  คือ  การจับฉลาก   

     2.2 ระยะทดลอง 
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 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 2.2.1 ในกลุ่มทดลอง ให้ตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล (Pre-test) แล้วให้
เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบตามรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน  8  คร้ัง  ครั้งละ  1 ชั่วโมง   
 2.2.2 ในกลุ่มควบคุม ให้ตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล (Pre-test) แล้วให้
ได้รับค าแนะน าจากแพทย์และพยาบาลตามปกติ 
  2.3 ระยะหลังการทดลอง 
 2.3.1 หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบ  ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง
ตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล (Post-test) หลังจบกิจกรรมครั้งสุดท้าย 
 2.3.2 ในกลุ่มควบคุม หลังจากได้รับค าแนะน าจากแพทย์และพยาบาล
ตามปกติผู้วิจัยให้ตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล (Post-test)   
   
6.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส์ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา  พร้อมขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 1.2 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมกลุ่มคือ  ห้องประชุมฝ่ายสวัสดิการ
สังคม  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 1.3 ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  12  คน  มาแบ่งเป็น  2  
กลุ่ม  คือ  กลุ่มควบคุมจ านวน  6  คน  และกลุ่มทดลองจ านวน  6  คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย  คือ  
การจับฉลาก  โดยผู้วิจัยเป็นผู้จับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งก่อนท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยท าการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย และท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบ   

2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการนัดกลุ่มทดลองจ านวน  6  คน  เพื่อด าเนินกิจกรรมการเสนอตัว
แบบตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
 2.2 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจัด
ระเบียบข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
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7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  และใช้สถิติในการวิจัย  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ได้แก่   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สภาพสมรส  อาชีพ  และรายได้  ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 

2. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน  ดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ก่อนและหลังในกลุ่มทดลองใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
 2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ      
เอชไอวี  ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวล

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่  1  แสดงจ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม   

ตอนที่  2  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มทดลองก่อนและ
หลังทดลอง 

ตอนที่  3 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลังทดลอง   

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลังทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  
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ตอนท่ี  1 จ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม   
 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม 
   

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง (n = 6) กลุ่มควบคุม (n = 6) 

อาย ุ

     น้อยกว่า  30 ปี 

     30 – 40  ป ี

     41 – 50  ป ี

 

3 

2 

1 

 

2 

2 

2 

รวม 6 6 

ระดับการศึกษา      

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนต้น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

    ปวส./ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 

3 

2 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

รวม 6 6 

สถานภาพ 

     โสด (อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน) 

     คู่ 

    หม้าย 

    แยกหรือหย่า 

 

2 

4 

- 

- 

 

2 

2 

1 

1 

รวม 6 6 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง (n = 6) กลุ่มควบคุม (n = 6) 

อาชีพ 

     รับจ้าง 

     ค้าขาย 

     แม่บ้าน 

 

3 

1 

2 

 

4 

1 

1 

รวม 6 6 

รายได้ 

   น้อยกว่า  10,000  บาท 

    10,000 – 20,000  บาท 

 

6 

- 

 

5 

1 

รวม 6 6 

 

จากตารางที่  1  พบว่า  กลุ่มทดลองส่วนมากมีอายุน้อยกว่า  30 ปี  จ านวน  3  คน  มีระดับ
การศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา  จ านวน  3  คน  มีสถานภาพคู่  จ านวน  4 คน  มีอาชีพรับจ้าง  
จ านวน  3  คน  และมีรายได้น้อยกว่า  10,000  บาท  จ านวน  6  คน   

ส่วนกลุ่มควบคุมมีอายุน้อยกว่า  30 ปี , อายุ  30 – 40  ปี  และ  41 – 50 ปี ประเภทละ  2  คน 
มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ประเภทละ  2  คน 
มีสถานภาพโสด (อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน)  และคู่  ประเภทละ  2  คน  มีอาชีพรับจ้าง  
จ านวน  4  คน  และมีรายได้น้อยกว่า  10,000  บาท  จ านวน  5  คน   
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ตอนท่ี  2  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองโดยการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี   

ตารางที่  2  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองโดยการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี   

 

คนที ่

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลอง 

ความวิตกกังวล ความวิตกกังวล 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

 

ค่าเฉลี่ย 

 

ผล ด้านโรค ด้าน
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

ด้านโรค ด้าน  
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

1 3.25 3.81 3.60 3.55 มาก 2.63 3.00 3.00 2.88 ปานกลาง 0.67 ลด 

2 3.75 3.19 3.65 3.53 มาก 2.38 1.94 1.30 1.87 น้อย 1.66 ลด 

3 3.25 4.44 3.55 3.75 มาก 2.00 2.00 2.00 2.00 น้อย 1.75 ลด 

4 3.81 3.31 4.25 3.79 มาก 2.63 3.00 3.00 2.88 ปานกลาง 0.91 ลด 
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ตารางที่  2 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองโดยการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี  (ต่อ)   

 

คนที ่

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลอง 

ความวิตกกังวล ความวิตกกังวล 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

ผล ด้านโรค ด้าน
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

ด้านโรค ด้าน  
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

5 4.44 4.63 4.30 4.45 มาก 2.38 1.94 1.30 1.87 น้อย 2.58 ลด 

6 3.13 3.88 3.60 3.53 มาก 2.00 2.56 1.70 2.09 น้อย 1.44 ลด 

เฉลี่ย
รวม 

3.61 3.88 3.83 3.77 มาก 2.34 2.41 2.05 2.27 น้อย 1.50 ลด 

 

จากตารางที่  2   ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี  เมื่อพิจารณาความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ก่อนการทดลอง  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  3.77  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
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รายบุคคล  พบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่   5  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.45    อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ  3.88  อยู่ในระดับมาก  ส่วนหลังการทดลอง  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  2.27  อยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคล  พบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่ 1 และ  4  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  2.88    อยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความวิตกกังวล
ด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ  2.41  อยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างก่อนและหลังการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี  พบว่า  ทุกคนมีความวิตกกังวลลดลงโดยรวมลด  1.50  โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  5  มีค่าความแตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ  2.58  และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คนที่  1  มีค่าความแตกต่างน้อยที่สุดเท่ากับ  0.67   ดังได้น าเสนอในแผนภาพที่  2  ดังนี ้
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แผนภาพที่  2  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
เสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยรวมเป็นรายบุคคล   

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ก่อนทดลอง 3.55 3.53 3.75 3.79 4.45 3.53 

หลังทดลอง 2.88 1.87 2 2.88 1.87 2.09 

3.55 3.53 
3.75 3.79 

4.45 

3.53 

2.88 

1.87 2 

2.88 

1.87 
2.09 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

5 
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ตอนท่ี  3  แสดงการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง   

ตารางที่  3  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

 

คนที่ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างระหว่าง
ก่อนและหลังการ

ทดลอง 
ความวิตกกังวล ความวิตกกังวล 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

ผล ด้านโรค ด้าน
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

ด้านโรค ด้าน  
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

1 4.44 4.63 4.40 4.49 มาก 3.31 2.69 3.45 3.15 ปานกลาง 1.34 ลด 

2 3.88 4.50 3.85 4.08 มาก 2.69 3.56 3.10 3.12 ปานกลาง 0.96 ลด 

3 2.69 3.13 4.05 3.29 ปาน
กลาง 

3.06 2.81 2.15 2.68 ปานกลาง 0.61 ลด 

4 3.06 3.50 3.55 3.37 ปาน
กลาง 

3.13 3.19 3.65 3.32 ปานกลาง 0.05 ลด 

5 3.44 4.44 4.30 4.06 มาก 3.63 3.44 3.25 3.44 ปานกลาง 0.62 ลด 
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ตารางที่  3  (ต่อ)   

 

คนที่ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างระหว่าง
ก่อนและหลังการ

ทดลอง 
ความวิตกกังวล ความวิตกกังวล 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่าเฉลี่ย  

เฉลี่ยรวม 

 

ระดับ 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

ผล ด้านโรค ด้าน
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

ด้านโรค ด้าน  
ครอบครัว 

ด้าน
สังคม 

6 3.81 3.31 4.25 3.79 มาก 3.19 2.75 3.75 3.23 ปานกลาง 0.56 ลด 

เฉลี่ยรวม 3.55 3.92 4.07 3.85 มาก 3.17 3.07 3.23 3.15 ปานกลาง 0.70 ลด 

 

จากตารางที่  3   ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง เมื่อพิจารณาความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ก่อนการ
ทดลอง  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ  3.85    อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล  พบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.49    อยู่ใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความวิตกกังวลด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ  4.07  อยู่ในระดับมาก  ส่วนหลังการทดลอง  พบว่า  มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมมีค่าเท่ากับ  3.15    อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล  พบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่ 5  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.44   อยู่ในระดับปานกลาง    
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความวิตกกังวลด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ  3.23  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างก่อนและหลังการ
ทดลอง  พบว่า  ทุกคนมีความวิตกกังวลลดลงโดยรวมลด  0.70  โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  มีค่าความแตกต่างสูงที่สุดเท่ากับ  1.34  และผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  4  มีค่า
ความแตกต่างน้อยที่สุดเท่ากับ  0.05  ดังได้น าเสนอในแผนภาพที่  3  ดังนี ้
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แผนภาพที่  3  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง
การทดลองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยภาพรวมเป็นรายบุคคล   

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ก่อนทดลอง 4.49 4.08 3.29 3.37 4.06 3.79 

หลังทดลอง 3.15 3.12 2.68 3.32 3.44 3.23 

4.49 
4.08 

3.29 3.37 

4.06 
3.79 

3.15 3.12 
2.68 

3.32 3.44 3.23 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 
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ตอนท่ี  4  แสดงการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตารางที่  4  การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

ความวิตกกังวล 
(ด้าน) 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ค่าเฉลี่ย ค่าระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าระดับ 

โรค 2.34 น้อย 3.17 ปานกลาง 

ครอบครัว 2.41 น้อย 3.07 ปานกลาง 

สังคม 2.05 น้อย 3.23 ปานกลาง 

รวม 2.27 น้อย 3.15 ปานกลาง 

 

จากตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่า  กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ  2.27 อยู่ใน
ระดับน้อย  เมื่อพิจารณาความวิตกกังวลเป็นรายด้าน  พบว่า  ความวิตกกังวลด้านครอบครัวมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  2.41  อยู่ในระดับน้อย  รองลงมาคือ ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรคมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.34  และความวิตกกังวลด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.05  ส่วนกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเท่ากับ  3.15    อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาความวิตกกังวลเป็นรายด้าน  
พบว่า  ความวิตกกังวลด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.23  อยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมาคือ  
ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.17  และความวิตกกังวลด้านครอบครัวมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.07   

 

 

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง  “การเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โรงพยาบาล

สมุทรสาคร”  เป็นการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small  n  Experimental Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อ  1)ศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเสนอตัว
แบบ  2)ศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้   คือ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงที่รับเชื้อมาจากสามี  
และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้โดยเน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
จากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน  12  คน  จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก โดยผู้วิจัยเป็นผู้จับฉลากเข้ากลุ่ม
ทดลองจ านวน 6 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  6 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นมีจ านวน  2  ชุด  ได้แก่  1)กิจกรรมการ
เสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   2)แบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติ
เชื้อเอชไอวี  โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย 
 ในการวิจัยเร่ืองการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ในคร้ังนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก  โดยใช้กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในการด าเนินการทดลอง  ซึ่งจ าแนกได้เป็น  3  ระยะคือ 
 ระยะก่อนทดลอง  ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และท าการ
จับฉลากแบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็น  2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลอง  จ านวน  6  คน  และกลุ่มควบคุม  
จ านวน  6  คน   
 ระยะทดลอง  เป็นการปฐมนิเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดกิจกรรม  และ
ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง  2  กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ท าแบบสอบถามความวิตกกังวล  (Pre 
– test)  จากนั้นกลุ่มควบคุมไปพบแพทย์รับค าแนะน าจากแพทย์และพยาบาลตามปกติ  ส่วนกลุ่ม
ทดลองร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพคือ  กิจกรรมฉลากของฉัน  จากนั้นจึงได้นัดหมาย  วัน  เวลา  
สถานที่ในการจัดกิจกรรม  และลงชื่อในหนังสือยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลด
ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีส าหรับกลุ่มทดลอง จากนั้นจัดกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อ
ลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มทดลอง  ทุกวันพฤหัสบดีเป็นเวลา  8 สัปดาห์  
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สัปดาห์ละ  1  วัน  วันละ  1  ชั่วโมง  โดยสัปดาห์ที่  2 – 4  เป็นการชมวีดีทัศน์ละครสั้นชุดที่  1 - 3  
ได้แก่  ความวิตกกังวลด้านภาวะโรค  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว  และความวิตกกังวลด้าน
สังคม  ตามล าดับ  จากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่างช่วยกันสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการชมวีดีทัศน์ในแต่
ละคร้ัง  สัปดาห์ที่  5  เป็นการชมวีดีทัศน์ละครสั้นชุดที่ 1 – 3   ซึ่งเหมือนในช่วงแรก  จากนั้นจะให้
กลุ่มตัวอย่างช่วยกันสรุปแนวทางในการลดความวิตกกังวลหลังจากชมวีดีทัศน์จบลงแล้ว  สัปดาห์ที่  
6– 7  เป็นการฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบคนที่ 1 – 2  ตามล าดับ  จากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่าง
ช่วยกันสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบที่มีชีวิต  และสัปดาห์ที่  8  เป็น
การฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบคนที่ 1 – 2  ซึ่งเหมือนในช่วงแรก  จากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่าง
ช่วยกันสรุปแนวทางในการลดความวิตกกังวลหลังจากการฟังการเล่าเร่ืองของตัวแบบจบลงแล้ว   
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับค าแนะน าจากแพทย์และพยาบาลตามปกติ  จากนั้นให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าแบบสอบถามความวิตกกังวล  (Post-test) 
 ระยะหลังทดลอง  น าผลที่ได้จากแบบสอบถามความวิตกกังวล (Pre – Post test) ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์  เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
1.1 กลุ่มทดลอง  ส่วนมากมีอายุน้อยกว่า  30 ปี  จ านวน  3  คน  มีระดับการศึกษาอยู่ใน

ชั้นประถมศึกษา  จ านวน  3  คน  มีสถานภาพคู่  จ านวน  4 คน  มีอาชีพรับจ้าง  จ านวน  3  คน    
และมีรายได้น้อยกว่า  10,000  บาท  จ านวน  6  คน   

1.2กลุ่มควบคุม  มีอายุน้อยกว่า  30 ปี , อายุ  30 – 40  ปี  และ  41 – 50 ปี ประเภทละ  2  
คน  มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ประเภทละ  2  
คน    มีสถานภาพโสด (อยู่ด้วยโดยไม่ได้จดทะเบียน)  และคู่  ประเภทละ  2  คน  มีอาชีพรับจ้าง  
คิดจ านวน  4  คน  และมีรายได้น้อยกว่า  10,000  บาท  จ านวน  5  คน   

2.ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  พบว่า 

 2.1 กลุ่มทดลองมีความวิตกกังวลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความ
วิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่ ากว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตก
กังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ( X  = 2.27 , 3.77  ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล  พบว่า  ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีคนที่  5  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.45  อยู่ในระดับมาก  ส่วนหลังการทดลอง  พบว่า  ผู้
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ติดเชื้อเอชไอวีคนที่ 1 และ 4  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  2.88  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาค่า
ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  พบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  5  มีค่าความแตกต่าง
สูงที่สุดเท่ากับ  2.58    และผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  มีค่าความแตกต่างน้อยที่สุดเท่ากับ  0.67   

 2.2 กลุ่มทดลองมีความวิตกกังวลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลด
ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อ
ลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ( X  =  2.27 , 3.15  ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาความวิตก
กังวลเป็นรายด้าน  พบว่า  กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลด้านครอบครัวสูงสุดเท่ากับ  2.41  
อยู่ในระดับน้อย  รองลงมาคือ ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.34  และความ
วิตกกังวลด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.05  ส่วนกลุ่มควบคุม  พบว่า  ความวิตกกังวลด้านสังคมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.23  อยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมาคือ  ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.17  และความวิตกกังวลด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.07   

3.สรุปผลจากการร่วมกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  ผู้ เข้าร่วมการทดลองรายนี้เป็นคนที่มีลักษณะกล้าพูด  กล้า

แสดงออก  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ใส่ใจค้นหาข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้
อาการของโรคดีขึ้น  ไม่สบายใจกังวลว่าเพื่อนอาจจะไม่คบค้าสมาคมด้วยหากรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอช
ไอวี   กังวลว่าลูกจะถูกเพื่อนรังเกียจและไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย  เครียดที่สามีไม่ยอมมาตรวจ
เลือดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสามีและความมั่นคงทางภาวะการเงินของครอบครัวใน
อนาคต  แต่หลังจากได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ทั้ง  3  ชุด  ได้ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  และจาก
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน  ผู้เข้าร่วม
การทดลองรายนี้มีสีหน้าแววตาสดใสขึ้น  ต้องการออกก าลังกายมากขึ้น  มีการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์/หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ควรรับประทาน  ท าใจยอมรับและตัดสินใจบอกเพื่อน
สนิทว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี   จะใช้ค าพูดที่นิ่มนวลขึ้นกับสามี  ไม่ใช้อารมณ์  และจะมาเป็นเพื่อน
สามีตรวจเลือด  จึงสามารถท าให้สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  มีความวิตกกังวลลดลงจริง 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  2  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้เป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยกล้าแสดง
ความคิดเห็น มีแววตาหวาดระแวงบางคร้ัง  และมีสีหน้าไม่สบายใจ  จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วม
การทดลองรายนี้สวมใส่เสื้อผ้าและมีผิวพรรณที่ไม่สะอาดเท่าที่ควร ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้กล่าว
ว่า แรกเร่ิมที่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวีได้ขอรับค าปรึกษาจากแพทย์เกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพตนเอง  
ซึ่งแพทย์ได้แนะน าว่าควรรับประทานยาให้ตรงเวลาและพยายามอย่าเครียด    ผู้เข้าร่วมการทดลอง
รายนี้ได้แจ้งผลเลือดกับครอบครัวตนเอง  และครอบครัวสามี   ซึ่งทุกคนเข้าใจและรับได้ยกเว้ น
พี่สาวสามีที่ไม่ยอมอุ้มลูกของผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้อาจเพราะรังเกียจ  แต่ผู้เข้าร่วมการทดลอง
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รายนี้ก็ยังหวังว่าพี่สาวของสามีจะยอมรับและใจอ่อนลงสักวันเพราะหลานก าลังอยู่ในวัยก าลังน่ารัก  
ส่วนคนในชุมชนถ้ามีคนถามว่าท าไมร่างกายทรุดโทรม  ผอมแห้ง ก็จะตอบว่าตนเองเป็นเอดส์  
หรือเวลามีคนถามว่าท าไมไปโรงพยาบาลบ่อย ๆ ก็ตอบว่าไปรับยาต้านไวรัส  เมื่อได้ชมตัวแบบวีดี
ทัศน์ทั้ง  3  ชุด  ได้ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  
ทัศนคติ  และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้บอกว่ารู้สึกดีและ
สบายใจขึ้นมาก  รู้ว่านอกจากการรับประทานยาและพยายามอย่าเครียดแล้ว  ควรดูแลตนเองให้ครบ
ทุกด้านทั้งการรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย  ที่ส าคัญได้รู้ว่าการท างานบ้านไม่ใช่การออก
ก าลังกาย  นอกจากนี้ยังน าวิธีลดความความวิตกกังวลของตัวแบบคือ  การท าสมาธิ  ไปปฏิบัติด้วย  
และสบายใจมากขึ้นเพราะพี่สาวสามียอมอุ้มหลานแล้ว  และจากการสังเกต  พบว่า  ในระยะหลัง
ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดขึ้น  และผิวพรรณดูสะอาดขึ้น  จึงสามารถท าให้
สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  2  มีความวิตกกังวลลดลงจริง 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  3  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมาก  
แววตาจริงจัง  มุ่งมั่น  ไม่ค่อยยิ้ม   ไม่ค่อยพูด  เมื่อรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจึงตัดสินใจแจ้งผลเลือดกับแม่
ของตัวเองและสามีทันที  ที่ตัดสินใจแจ้งผลเลือดกับแม่เพราะคิดว่าอย่างไรแม่ก็ยอมรับได้  ส่วน
สามีที่ตัดสินใจแจ้งผลเลือดเพราะต้องการรู้ว่าสามีรับได้หรือรับไม่ได้  ผลคือสามีรับได้  แต่ไม่
สบายใจมากที่สามีไม่ยอมมาตรวจเลือด  อาจเพราะสามีกลัวและยังไม่กล้ายอมรับความจริงถ้ารู้ว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  แต่จะพยายามกระตุ้นให้สามีมาตรวจเลือดให้ได้  ส่วนเร่ืองการดูแลสุขภาพก็
ปฏิบัติบ้าง  อาจจะดีไม่เท่าที่ควร แต่เมื่อได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ทั้ง  3  ชุด  ได้ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบ
ที่มีชีวิต  และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้กล่าวว่า  รู้สึกสบายใจขึ้น  วีดีทัศน์มีประโยชน์  ถ้าคนอ่ืนได้ชม
บ้างคงจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนกับตนเอง จึงสามารถท าให้สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  3  มีความ
วิตกกังวลลดลงจริง 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  4  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้เป็นคนไม่ค่อยพูด  มีสีหน้ากังวล  ไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็น  ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะอาหารประเภทใดบ้างที่
ต้องหลีกเลี่ยง  ไม่กล้าบอกผลเลือดกับคนในครอบครัว  และสามี  เพราะกลัวว่าครอบครัวและสามี
จะรับไม่ได้  กังวลว่าถ้านายจ้างรู้อาจจะตกงานส่งผลให้ขาดรายได้  เมื่อได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ทั้ง  3  
ชุด  ได้ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้มีสีหน้าคลายความกังวลลงมาก  
ยิ้มบ้างบางคร้ัง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น  หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น  และ
ต้องการแจ้งผลเลือดให้สามีทราบแต่ตนเองขอเวลาท าใจสักระยะ    เพราะเห็นตัวแบบมีชีวิตแจ้งผล
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เลือดกับสามีแล้วสามีรับได้และความสัมพันธ์กับสามีดีขึ้น  ส่วนนายจ้างคงไม่แจ้งผลเลือดเพราะ
เสี่ยงต่อการตกงาน  แต่อย่างน้อยก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น  จึงสามารถท าให้สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คนที่  4  มีความวิตกกังวลลดลงจริง 
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  5  ในช่วงแรกผู้ เข้าร่วมการทดลองรายนี้จะมีสีหน้ากังวลอยู่
ตลอดเวลา  ระมัดระวังค าพูด  ไม่ค่อยสบตา  ไม่รู้ว่าตนเองต้องดูแลสุขภาพอย่างไร  ไม่สบายใจที่
แม่สามีไม่ยอมเข้าห้องน้ าต่อหลังจากที่ตนเองเข้าหรือหลังจากตนเองเข้าห้องน้ าแล้ว  แม่สามีจะท า
ความสะอาดห้องน้ าก่อนจึงจะเข้าห้องน้ า   ไม่กล้าแจ้งผลเลือดให้สามีทราบเพราะกลัวว่าสามีจะรับ
ไม่ได้  กังวลว่าถ้าไปสมัครงานแล้วเจ้าของโรงงานจะไม่รับเข้าท างาน  เมื่อได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ทั้ง  
3  ชุด  ได้ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน  ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้มีท่าทีผ่อนคลายความกังวลลงมาก  
กล้าพูด  กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  และหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการออกก าลังกายและ
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และตัดสินใจแจ้งผลเลือดให้สามีทราบ  ในส่วนของลูกนั้น
อาจต้องรอให้ลูกโตมากกว่านี้และให้ตนเองมีงานท าแล้ว   จึงสามารถท าให้สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีคนที่  5  มีความวิตกกังวลลดลงจริง 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  6   ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้เป็นคนพูดน้อย  ไม่ค่อยยิ้ม  ไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็น  กังวลว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีแล้วอาการจะทรุดลง  ไม่กล้าแจ้งผลเลือดกับคนใน
ครอบครัวเพราะกลัวครอบครัวจะรับไม่ได้  อยากแจ้งผลเลือดให้สามีทราบแต่ยังกังวลกลัวว่าโรค
จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของสามีหากไม่ได้รับการรักษา  เมื่อได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ทั้ง  3  ชุด  ได้
ฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  และจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน  รู้สึกสบายใจขึ้นมาก  คิดว่าจะแจ้งผลเลือดให้สามีทราบแต่ยัง
ไม่กล้าพอต้องรอสักระยะ  จึงสามารถท าให้สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  6  มีความวิตกกังวล
ลดลงจริง 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   สามารถน า
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ดังนี้ 

1.ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า  ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองหลัง
การได้รับการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต่ ากว่าก่อนการได้รับการ
เสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี   ผลการทดลองพบว่า  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนการทดลอง  ( X  = 2.27 , 3.77  
ตามล าดับ)  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้   เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างก่อนและ
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หลังการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  พบว่า  ทุกคนมีความวิตกกังวล
โดยรวมลดลง   โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  5  มีค่าความวิตกกังวลลดลงมากที่สุด   และผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีคนที่  1  มีค่าความวิตกกังวลลดลงน้อยที่สุด   ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยกว่า  
30  ปี จ านวน  3  คน    และมีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา จ านวน  3  คน    ซึ่งช่วงอายุ
ดังกล่าวและการมีระดับการศึกษาน้อยมีผลท าให้บุคคลสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  คือ  โปรแกรม
ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการในระหว่างการทดลองอย่างตั้งใจและใส่ใจ   และมีสถานภาพคู่  จ านวน  4  
คน  ซึ่งการมีสถานภาพคู่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีก าลังใจในการต่อสู้กับโรคเนื่องจากได้ก าลังใจจาก
ครอบครัว   ตลอดจนการรักษาสภาพความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยพ่อ  แม่  ลูก  
จ ึงมีความตั ้งใจและเรียนรู ้ในกิจกรรมที ่ผู ้ว ิจ ัยได้ด า เนินการในแต่ละขั ้นตอนเป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น  คือ  การเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี  โดยวิธีการเสนอตัวแบบเริ่มจากการให้ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ  จนกระทั่งตัวแบบสามารถลดความวิตกกังวลลงได้  ซึ่งสอดคล้องกับ แบน
ดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 45)  กล่าวว่า  การเสนอตัวแบบเป็น
วิธีการที่ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  โดยการสังเกตพฤติกรรมและผลกรรมของตัวแบบ  ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับลักษณะของตัวแบบที่น าเสนอ
ตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ใช้ผู้วิจัยใช้การเสนอตัวแบบทั้งสองอย่าง  คือ 1)การเสนอตัว
แบบบุคคล   เนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  โดยการสังเกตผลของตัวแบบ  ท าให้
เกิดการเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับลักษณะตัวแบบที่น าเสนอตามที่
ก าหนดไว้  และ2)การเสนอตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์  เนื่องจากการใช้ตัวแบบลักษณะนี้ผู้วิจัย
สามารถเตรียมเร่ืองราวของตัวแบบไว้ล่วงหน้าได้  ท าให้มีผลดีในการที่จะเน้นจุดส าคัญของการ
แสดงพฤติกรรม  และยังสามารถควบคุมผลกรรมของตัวแบบได้ โดยในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเสนอ
ตัวแบบในรูปของวีดีทัศน์  3  เร่ือง ๆ ละ 2 คร้ัง  และตัวแบบที่มีชีวิต  2  คน คนละ  2  คร้ัง จึงส่งผล
ให้กลุ่มทดลองจดจ าลักษณะของตัวแบบได้ดีขึ้น  สอดคล้องกับ  วิลสันและเลียรี (Wilson  and 
Leary,1980  อ้างถึงใน  ปิยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 47)  ซึ่งแนะน าว่าการให้ผู้สังเกตดูตัวแบบหลาย ๆ 
คร้ังจะช่วยให้จดจ าได้ดีขึ้น โดยหลังจากชมวีดีทัศน์และฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  ผู้เข้ ากลุ่ม
และผู้ด าเนินกิจกรรมได้ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบในแต่ละ
ครั้ง  และร่วมกันสรุปแนวทางในการลดความวิตกกังวล   และนอกจากการร่วมกันสรุปบทเรียน
จากการถ่ายประสบการณ์จากตัวแบบ ระหว่างด าเนินกิจกรรมสมาชิกในกลุ่มยังมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจ  ทัศนคติ  และประสบการณ์ที่ตนเองต้องเผชิญเกี่ยวกับความวิตกกังวลทั้ง  3  
ด้าน  ได้แก่  ด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม  ซึ่งหลังการทดลองพบว่า  ความวิตก
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กังวลมีค่าเฉลี่ยรวมลดลงทุกด้าน  ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีการให้ค าแนะน า  ค าชี้แนะ  
เสริมแรงทางบวก  ยกตัวอย่างของตนเองประกอบ  เสนอแนะวิธีและแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหา  และให้ก าลังใจ  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแต่ละคร้ังสมาชิกจะมีการสอบถามเพื่อน
สมาชิกด้วยกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   ดังเช่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  5  มีความวิตกกังวล
ลดลงมากที ่ส ุด   ทั้งนี้ เนื่องจาก  ตัวแบบในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นนั้นแยก
สถานการณ์ความวิตกกังวลไว้เป็นด้าน ๆ อย่างชัดเจน  มีข้อมูลความรู้ที่เป็นจริงเกี่ยวกับภาวะของ
โรคและวิธีการดูแลสุขภาพ สถานการณ์ความวิตกกังวลที่ตัวแบบเผชิญแต่ละด้านใกล้เคียงกับความ
วิตกกังวลของผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้  และจากการฟังเร่ืองเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  ซึ่งเป็นเร่ือง
จริงที่ตัวแบบเผชิญ  และผลจากการกระท าของตัวแบบทั้งสองอย่างจะเป็นไปในเชิงบวก  ส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้เกิดความความมั่นใจมากขึ้นที่จะเลียนแบบ และคาดหวังว่าจะได้รับผล
เช่นเดียวกับตัวแบบ    ส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนที่  1  มีความวิตกกังวลลดลงน้อยที ่สุด   ทั้งนี้
เนื่องจาก  ตัวแบบมีชีวิตคนที่  1  มีอายุน้อยกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้  จึงอาจมีผลต่อการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบไม่ดีเท่าที่ควร  อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการทดลองรายนี้ได้กล่าวว่า 
“ได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น”  “ต้องการให้มีกิจกรรมแบบนี้  
และให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีคนอ่ืนเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้เขาน่าจะดีขึ้น”  จากกระบวนการดังกล่าวจึง
ส่งผลให้ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตวีพร  เขมะจารีย์
กุล (2536 : 62) ที่ได้ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อน
การศึกษา ภาคปฏิบัติวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาลพบว่า กลุ่มทดลองสามารถลดความ
วิตกกังวลได้มากกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง   และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตวีร์
พร แป้นแก้ว  และชญาณิศา เขมทัศน์  (2553)  ที่ได้ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อการลดความวิตก
กังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่า  
คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าในระยะก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

2.ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า  หลังการทดลองความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มทดลองต่ ากว่าความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มควบคุม  ผลการทดลองพบว่า  ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการทดลองต่ ากว่ากลุ่มควบคุม  ( X  = 2.27 , 
3.15  ตามล าดับ)  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้   เมื่อพิจารณาความวิตกกังวลเป็น
รายด้าน  พบว่า  กลุ่มทดลอง มีความวิตกกังวลด้านครอบครัวสูงสุด   ส่วนกลุ่มควบคุม  มีความวิตก
กังวลด้านสังคมสูงสุด  ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น  คือ  การเสนอตัวแบบเพื่ อลด
ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โดยกลุ่มทดลองได้ชมตัวแบบวีดีทัศน์ที่แยกสถานการณ์
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ความวิตกกังวล  วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลเป็นด้าน ๆ อย่างชัดเจน ได้แก่  ด้านภาวะโรค  
ด้านครอบครัว  และด้านสังคม  โดยได้ชมซ้ าแต่ละด้านถึง 2 คร้ัง เพื่อช่วยท าให้กลุ่มทดลองจดจ า
ลักษณะของตัวแบบได้ดีขึ้น  และการน าเสนอตัวแบบที่เป็นการเล่าเรื่องจากบุคคลจริง  พบว่า  
อิทธิพลของตัวแบบที่มีชีวิต  โดยตัวแบบมีการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเผชิญความ
วิตกกังวล  วิธีจัดการและลดความวิตกกังวล  ซึ ่งกระบวนการนี้ท าให้ตัวแบบและผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์  เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การ
สอบถามข้อสงสัย  นอกจากนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์จริงที่ตัวแบบเผชิญจึงส่งผล
ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  และในการวิจัยคร้ังนี้ใช้ตัวแบบที่มีชีวิต  2  คน โดยได้ฟังตัวแบบแต่
ละคนเล่าเร่ืองของตนเองถึง 2 คร้ัง ท าให้กลุ่มทดลองจดจ าลักษณะและเร่ืองราวตลอดจนวิธีการของ
ตัวแบบได้ดีขึ้น  นอกจากนี้ลักษณะการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบ และการที่ตัวแบบได้รับการ
เสริมแรงในพฤติกรรมที่แสดงออกได้เหมาะสม ช่วยให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าใ ห้
กลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ  และท าให้กลุ่มทดลองเกิดความคาดหวังว่าจะ
ได้รับผลกรรมดังเช่นตัวแบบที่ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวออกมา แบนดูรา  (Bandura,  1986 อ้างถึงใน  ปิ
ยะนุช  เพชรศิริ,2550 : 45) จากกระบวนการดังกล่าวจึงส่งผลให้ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลอง
ลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาราวรรณ  ต๊ะปินตา (2530 : 53) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ตัว
แบบในการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวช  พบว่า 
ระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนเข้าศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวชในกลุ่ม
ที่ได้ชมตัวแบบ (กลุ่มทดลอง) ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ชมตัวแบบ (กลุ่มควบคุม) ทั้งในระยะหลัง
การทดลอง และในระยะติดตามผล  และสอดคล้องก ับงานวิจ ัยของจินตวีร์พร แป้นแก้ว  
และชญาณิศา เขมทัศน์  (2553)  ที่ได้ศึกษาผลของตัวแบบที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  ผลการวิจัยพบว่า  คะแนน
ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลอง ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  แสดงว่าการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบแผ่น VCD  สามารถลดความวิตก
กังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล   

ในขณะที่กลุ่มควบคุม  เมื่อมีการให้ท าแบบสอบถามระยะหลังทดลอง  พบว่า  ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มทดลอง  ( X  = 3.15 , 
2.27  ตามล าดับ) ทั้งนี้เนื่องจาก  การสื่อสาร โดยกลุ่มควบคุมได้รับค าแนะน าจากแพทย์และ
พยาบาลแบบทางเดียว  ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับข้อมูลแบบไม่ครบถ้วน  นอกจากนี้ความรู้ที่ได้รับ
ส่วนใหญ่จะเน้นเกี ่ยวกับภาวะของโรค  และวิธีการดูแลสุขภาพ  อีกทั ้งกลุ ่มควบคุมได้รับ
ค าแนะน าแบบรายบุคคล  จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความคิด  เหมือนกับกลุ่ม
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ทดลองที่ได้รับการเสนอตัวแบบ  ได้สังเกตตัวแบบโดยเริ่มจากการให้เห็นความวิตกกังวลของ
ตัวแบบ  ตัวแบบเข้าเผชิญความวิตกกังวล  จนกระทั่งสามารถลดความวิตกกังวลลงได้  โดย
หลังจากชมวีดีทัศน์และฟังเรื่องเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  ผู้เข้าร่วมกลุ่มและผู้ด าเนินกิจกรรมได้
ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  และหาแนวทาง/วิธีการลดความ
วิตกกังวลส าหรับตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช  เพชรศิริ  (2550)  ที่ได้ศึกษาผลการ
ให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุ
ผ่าตัดต้อกระจก  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่ได้รับการให้
ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่ ากว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
.05)  

 
ข้อสังเกตท่ีพบในงานวิจัย 

1.ก่อนการทดลองผู้เข้ากลุ่มส่วนมากแสดงท่าทีวิตกกังวล  เช่น  หน้าตาตึงเครียด  ไม่ยิ้ม  
ไม่ค่อยพูด  ไม่สบตา  โดยระหว่างการทดลองผู ้เข้ากลุ ่มแสดงท่าทีวิตกกังวลน้อยลง  เช่น  
หน้าตาไม่ตึงเครียด  ยิ้ม  แสดงความคิดเห็นมากขึ้น  กล้าสบตาเพื่อนและผู้ด าเนินกิจกรรม  

2.ระหว่างการด าเนินกิจกรรมผู้เข้าลุ่มบางคนไม่มีการโต้ตอบเมื่อผู้ด าเนินกิจกรรมถาม
และให้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งผู้ด าเนินกิจกรรมจะไม่ใช่วิธีเร่งเร้าให้ผู ้เข้ากลุ่มท่านนั้นแสดง
ความคิดเห็นในทันที  แต่จะใช้วิธีรอสักครู่เพื่อให้สมาชิกท่านนั้นพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น  
หรือถามผู้เข้าร่วมกลุ่มท่านอ่ืนที่กล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มที่ไม่
กล้าแสดงความคิดเห็นมาแสดงความคิดเห็นบ้าง 

3.การใช้กิจกรรมการเสนอตัวแบบโดยให้ชมวีดีทัศน์  และเรื่องเล่าจากตัวแบบที่มีชีวิต  
ท าให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกิดความสนใจในการเรียนรู้และได้รับความรู้ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม  

4.ระยะเวลาในการเสนอตัวแบบ ซึ่งในการวิจัยใช้เวลา  1  ชั่วโมง  ท าให้กลุ่มทดลอง
จดจ าลักษณะของตัวแบบได้ดีขึ้น  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกิดการเลียนแบบ  และลดความวิตกกังวล
ลงได้ 

5.ในระหว่างร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  เมื่อผู้
ด าเนินกิจกรรมและสมาชิกในกลุ่มมีการให้ค าแนะน า  ค าชี้แนะ  ยกตัวอย่างของตนเองประกอบ  
เสนอแนะวิธี/แนวทางในการจัดการกับปัญหา  ให้ก าลังใจ  และการเสริมแรงทางบวกในบางคร้ัง  
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกิดความมั่นใจ และมีก าลังใจที่จะจัดการกับภาวะความวิตกกังวลของตนเอง  
จนสามารถลดความวิตกกังวลไปได้ระดับหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.ควรมีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพทุกคร้ังก่อนด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมเพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคย  และเป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
2.ระหว่างแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น  ถ้ามีผู้เข้ากลุ่มบางคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  

ควรใช้วิธีการน่ิงรอสักครู่ให้ผู้เข้ากลุ่มพร้อมแสดงความคิดเห็น  หรือให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกระตุ้น  
หรือใช้วิธีการเขียนแทนการพูด  เป็นต้น 

3.ควรน ากิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่น  เช่น  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ผู้ป่วยผ่าต้อกระจก  เป็นต้น 

4.ควรค านึงถึงการใช้ระยะเวลาให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  เพราะอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มได้ 

5.ระหว่างร่วมกันสรุปบทเรียนควรมีการให้ค าแนะน า  ค าชี้แนะ  ยกตัวอย่างของตนเอง
ประกอบ  เสนอแนะวิธี/แนวทางในการจัดการกับปัญหา  ให้ก าลังใจ  และการเสริมแรงทางบวก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาในเร่ืองของระยะเวลาของการเสนอตัวแบบ เพื่อดูว่าควรเสนอตัวแบบ

ระยะเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง จึงจะท าให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบสูงสุด 
2.ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพการเสนอตัวแบบร่วมกับ วิธีการปรับ

พฤติกรรมอื่นๆ เช่น การชี้แนะ การเสริมแรงทางบวก เป็นต้น  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
................................... 

1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบความความวิตกกังวล 
1. รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต  

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Social Studies), Walden University. U.S.A. 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ 
  วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารและนโยบาย

บริการสังคม 
  ต าแหน่ง  นักสังคมสงเคราะห์  ช านาญการ 
   สถานที่ท างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

3.นางสาวอรชร  อ่อนโอภาส 
    วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการแพทย์ฝ่ายจิต 
    ต าแหน่ง  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
    สถานที่ท างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแผนการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบ  และสื่อวีดีทัศน์ 

1.นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ 
    วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารและนโยบายบริการ

สังคม 
    ต าแหน่ง  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   สถานที่ท างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

2.นางจิราภรณ์  แท้วิริยะกุล 
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 
    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
    สถานที่ท างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

3.นายสหภัค  มีสุข 
    วุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (เชี่ยวชาญด้านการถ่ายและตัดต่อวีดีโอ) 
    สถานที่ท างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความวิตกกังวล 
ค าชี้แจง 
 โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องทางขวามือตามความคิดเห็นของท่านว่าข้อค าถามมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่  และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง  กรุณาเขียนในช่อง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วย 
 
 

ข้อความ 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
ความวิตกกังวลด้านภาวะโรค 
1. ฉันกลัวว่าการรับประทานอาหารร่วมกันจะ
แพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อ่ืน 

    

2.ฉันกลัวว่าการใช้ห้องน้ าร่วมกันอาจจะแพร่
เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อ่ืน 

    

3.ฉันกลัวว่าการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
อาจจะแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่สมาชิกใน
ครอบครัวหรือผู้อ่ืน 

    

4.ฉันกลัวว่าจะมีอาการผิวหนังด าคล้ า  มีตุ่ม  
แผลตามร่างกาย 

    

5.ฉันไม่สบายใจเมื่อมีอาการท้องเสียบ่อย ๆ      
6.ฉันกลัวว่าจะมีอาการลิ้นเป็นฝ้า หรือต่อม
น้ าเหลืองโตบริเวณคอ 

    

7.ฉันกลัวว่าน้ าหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วจน
ซูบผอม 

    

8.ฉันกลัวผลข้างเคียงจากการรับประทานยา 
เช่น  มึน  งง  คลื่นไส้ 

    

9.ฉันกังวลว่าจะไม่สามารถรับประทานยาได้
ตรงเวลา 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
10.ฉันกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องได้ 

    

11.ฉันกลัวว่าการรับประทานอาหารบางอย่าง
จะส่งผลให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น 

    

12.ฉันกลัวว่าด้วยภาวะของโรคนี้จะท าให้ฉัน
ตายเร็ว 

    

13.ฉันกลัวว่าในอนาคตอาการของโรคจะ
รุนแรงขึ้น 

    

14.ฉันกลัวว่าอาการของโรคจะส่งผลเสียต่อ
การปฏิบัติงาน 

    

15.ฉันไม่สบายใจที่จะมีเพศสัมพันธ์     
16.ฉันกลัวว่าการมีเพศสัมพันธ์จะท าให้
ร่างกายทรุดโทรมและป่วยเร็วขึ้น หรือท าให้
รับเชื้อเพิ่มขึ้น 

    

17.ฉันกลัวว่าฉันอาจมีสภาพน่าเกลียดน่ากลัว
เหมือนอย่างภาพที่เห็นในสื่อบ่อยๆ 

    

18.ฉันกลัวว่าคนใกล้ชิดจะติดเชื้อเอชไอวีด้วย      
19.ฉันกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลลูกหากฉันตาย
ไป 

    

20.ฉันกลัวว่าจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่ดี
เน่ืองจากภาวะของโรค 

    

21.ฉันรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหมดหวังในชีวิต     
22.ฉันกลัวว่าคนในครอบครัวจะไม่กล้า
รับประทานอาหารร่วมด้วย 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
1.ฉันกลัวว่าคนในครอบครัวอาจจะสงสัยว่า
ฉันติดเชื้อเอชไอวี 

    

2.ฉันกลัวว่าถ้าคนในครอบครัวรู้ว่าฉันติดเชื้อ
เอชไอวีแล้วอาจจะรังเกียจฉัน 

    

3.ฉันไม่สบายใจเมื่อคนในครอบครัวถามถึงผล
การไปรักษาที่โรงพยาบาล 

    

4.ฉันไม่สบายใจเมื่อคนในครอบครัวสงสัยที่
ฉันไปพบแพทย์บ่อย ๆ 

    

5.ฉันไม่สบายใจทุกคร้ังที่คนในครอบครัวถาม
ถึงการที่ฉันต้องกินยาเป็นประจ า 

    

6.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านอาจจะมองครอบครัว
ของฉันในทางไม่ดีเกี่ยวกับเร่ืองที่ฉันติดเชื้อ
เอชไอวี 

    

7.ฉันกลัวว่าพ่อแม่จะเสียใจหากรู้ว่าฉันติดเชื้อ
เอชไอวี 

    

8.ฉันกลัวว่าญาติพี่น้องจะรังเกียจหากรู้ว่าฉัน
ติดเชื้อเอชไอวี 

    

9.ฉันกลัวว่าตนเองอาจจะเป็นภาระให้กับ
ครอบครัว 

    

10.ฉันกลัวว่าชีวิตครอบครัวจะไม่มั่นคง     
11.ฉันกลัวว่าครอบครัวจะรับสภาพความ
เจ็บป่วยของฉันไม่ได้ 

    

12.ฉันไม่สบายใจเมื่อต้องปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์กับคู่ครอง 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
13.ฉันกลัวว่าลูกจะถูกเพื่อนล้อที่มีแม่ติดเชื้อ
เอชไอวี 

    

14.ฉันกลัวว่าลูกจะไม่มีเพื่อนคบค้าสมาคม
ด้วย 

    

15.ฉันกลัวว่าลูกจะเสียใจหรือรับไม่ได้ที่รู้ว่า
แม่ติดเชื้อเอชไอวี 

    

16.ฉันกลัวว่าลูกจะรังเกียจที่รู้ว่าแม่ติดเชื้อเอช
ไอวี 

    

17.ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีรายได้เลี้ยงดู
ครอบครัวเนื่องจากไม่มีคนรับฉันเข้าท างาน 

    

ความวิตกกังวลด้านสังคม 
1.ฉันกลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้ว่าฉันติดเชื้อเอช
ไอวี  

    

2.ฉันกลัวว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะรังเกียจและ
ไม่คบค้าสมาคมด้วยเมื่อรู้ว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี 

    

3.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานถามถึงผล
การตรวจรักษาของฉัน 

    

4.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานถามเกี่ยวกับ
ยาที่ฉันกินเป็นประจ าทุกวัน 

    

5.ฉันไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมงานไม่กล้า
เข้าห้องน้ าหลังจากฉันเข้าแล้ว 

    

6.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่ตัก
อาหารต่อจากที่ฉันตักไปแล้ว 

    

7.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชนจะรู้ว่า
ฉันติดเชื้อเอชไอวี 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
8.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชนจะ
รังเกียจและไม่คบค้าสมาคมด้วย 

    

9.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชนจะมอง
ว่าฉันเป็นคนส าส่อน 

    

10.ฉันกลัวว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าฉันติดชื้อเอชไอวี
แล้ว  อาจจะมาเล่าให้คนในครอบครัวของฉันรู้ 

    

11.ฉันไม่สบายใจเมื่อญาติพี่น้องหรือเพื่อน
บ้านพูดจากระทบกระเทียบฉันเกี่ยวกับโรค
เอดส์ 

    

12.ฉันกลัวว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนจะรังเกียจ
จึงเก็บตัวไม่กล้าออกไปพูดคุยด้วย 

    

13.ฉันไม่กล้าออกไปซื้อของนอกบ้าน  
เน่ืองจากกลัวว่าผู้คนจะรังเกียจ  และซุบซิบ
นินทา  

    

14.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้
เน่ืองจากมองว่าฉันเป็นตัวเชื้อโรค 

    

15.ฉันมักไม่สบสายตาผู้คน  เพราะกลัวว่าจะมี
คนจ้องมองเหมือนจับผิดว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี 

    

16.ฉันกลัวว่าถ้านายจ้างทราบว่าฉันติดเชื้อเอช
ไอวีฉันอาจจะตกงาน 

    

17.ฉันกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับตัวฉัน     
18.ฉันกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะมองฉันเป็นคนไม่ดี
หรือส าส่อน 

    

19.ฉันกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะน าเร่ืองของฉันไป
เล่าให้คนอ่ืนฟัง 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
20.ฉันกลัวว่าจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับอาการ
และการรับประทานยาในที่สาธารณะ 

    

21.ฉันกลัวว่าจะไปเจอคนรู้จักระหว่างที่ไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาล 

    

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน 

        (.................................................) 

         ………/………………../……. 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ของแผนการด าเนินการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องทางขวามือตามความคิดเห็นของท่านว่าข้อค าถามมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่  และหากมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง  กรุณาเขียนในช่อง
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงด้วย 
 
 

ข้อความ 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
กิจกรรมคร้ังท่ี  1  :  Pre – test  และการปฐมนิเทศ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 

    

2. ผู้ด าเนินกิจกรรมนัดหมายวัน  เวลา  และ
สถานที่ในการเข้ากลุ่มให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 

    

3.ผู้เข้ากลุ่มท าแบบสอบถามความวิตกกังวล
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  (Pre – test) 

    

4.ผู้ด าเนินกิจกรรมท ากิจกรรมฉลากของฉัน  
เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้ผู้เข้ากลุ่มมีความสนิท
สนม  คุ้นเคยกัน 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี 2  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 1  : ความ
วิตกกังวลด้านภาวะของโรค 

    

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้น
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้าน
ภาวะของโรค   

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   
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ข้อความ 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง (+1) 

สอดคล้อง 
(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุป
บทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

    

4.สื่อวีดีทัศน์ชุดที่ 1  : ความวิตกกังวลด้าน
ภาวะของโรค 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี 3  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 2  :  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้น
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้าน
ภาวะของโรค   

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   

    

3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุป
บทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

    

4.สื่อวีดีทัศน์ชุดที่ 2  : ความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัว 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี 4  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 3  :  ความวิตกกังวลด้านสังคม 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้น
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้าน
สังคม 

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   
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ข้อความ 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง (+1) 

สอดคล้อง 
(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียน
จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิด
อย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

    

4.สื่อวีดีทัศน์ชุดที่ 3  : ความวิตกกังวลด้าน
สังคม 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี 5  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 1 - 3 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้น
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลทั้ง  3 
ชุด  

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   

    

3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียน
จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิด
อย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  ตนเองจะใช้วิธีลดความวิตกกังวลแบบ
ไหน  เป็นต้น 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี 6  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 
1. ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบและเชิญตัว
แบบเล่าเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกด้าน
ภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   
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ข้อความ 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
3.ผู้ด าเนินกิจกรรม  และผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุป
บทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

    

กิจกรรมคร้ังท่ี  7  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 2 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบและเชิญตัว
แบบเล่าเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกด้าน
ภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบ   

    

3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียน
จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิด
อย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 
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ข้อความ 

ความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง 

(+1) 
สอดคล้อง 

(0) 
ไม่
แน่ใจ 

(-1) 
ไม่

สอดคล้อง 
กิจกรรมคร้ังท่ี 8  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 และ คนที่ 2  ,  Post – test 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบคนที่ 1 และ
คนที่ 2 ตามล าดับและเชิญตัวแบบเล่าเกี่ยวกับ
การเผชิญภาวะความวิตกด้านภาวะโรค  ด้าน
ครอบครัว  และด้านสังคม 

    

2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความ
วิตกกังวลของตัวแบบคนที่ 1  และคนที่ 2 
ตามล าดับ   

    

3.ผู้ด าเนินกิจกรรม  และผู้เข้ากลุ่มสรุป
บทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบคนที่ 1 และคนที่ 2  เช่น  คิดอย่างไรกับ
ปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการ
ลดความวิตกกังวลของตัวแบบ    ตนเองจะใช้
วิธีลดความวิตกกังวลแบบไหน  เป็นต้น 

    

4.ผู้เข้ากลุ่มท าแบบสอบถามความวิตกกังวล
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  (Post– test) 

    

 

ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน 

 (............................................) 

......../........................../........ 
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การวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 

ตารางที่  6  คะแนนที่ได้จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านที่ตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเคร่ืองมือ  แบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 
ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ความวิตกกังวลด้านภาวะ

โรค 
      

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
7 0 +1 +1 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

8 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

9 0 +1 +1 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

11 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

13 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

15 0 +1 +1 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
18 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

21 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 + 1 น าไปใช้ได้ 

ความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัว 

      

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

9 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

14 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
15 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

ความวิตกกังวลด้านสังคม       

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

5 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

6 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

14 +1 +1 0 +2 0.67 น าไปใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

17 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

18 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

21 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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การวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แผนการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 
ตารางที่ 7 คะแนนที่ได้จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของเคร่ืองมือ แผนการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 

กิจกรรม/ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
กิจกรรมคร้ังท่ี  1  :  Pre – test  และการปฐมนิเทศ 

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 2  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 1  : ความวิตกกังวลด้านภาวะโรค 
1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 3  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 2  : ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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กิจกรรม/ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กิจกรรมคร้ังท่ี 4  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 3  : ความวิตกกังวลด้านสังคม 

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 5  ชมวีดีทัศน์ชุดที่ 1-3   

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 6  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 
1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

กิจกรรมคร้ังท่ี 7  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 2 

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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กิจกรรม/ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กิจกรรมคร้ังท่ี 8  กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 และ คนที่ 2  ,  Post – test 

1 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +3 1 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก  ค 

แผนการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 แผนการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 แบบสอบถามความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
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แผนการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 

แผนการเสนอตัวแบบ  โดยใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังละ  1  ชั่วโมง 
 

กิจกรรม จุดมุ่งหมาย กระบวนการ แนวคิด/ทฤษฎีของความวิตก
กังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ครั้งที่  1  Pre – test  และ
การปฐมนิเทศ 

1.เพื่อวัดความวิตกกังวล
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.เ พ่ือให้ผู้ เ ข้ ากลุ่ ม เข้ าใจ
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3.เพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เข้า
กลุ่มและผู้ด าเนินกิจกรรมให้
มีความสนิทสนม  คุ้นเคย  
และสร้างบรรยากาศที่เป็น
กันเอง 

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมชีแ้จง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 
2. ผู้ด าเนินกิจกรรมนัดหมายวัน  
เวลา  และสถานที่ในการเข้ากลุ่ม
ให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 
3.ผู้เข้ากลุ่มท าแบบสอบถามความ
วิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
(Pre – test) 
4.ผู้ด าเนินกิจกรรมด าเนิน
กิจกรรมฉลากของฉัน  เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพให้ผู้เข้ากลุ่มมีความ
สนิทสนม  คุ้นเคยกัน   

 

ครั้งที่  2  ชมวีดีทัศน์ละคร
ชุดที่ 1  : ความวิตกกังวล
ด้านภาวะโรค 
 

เพ่ือให้ผู้เข้ากลุ่มเข้าใจภาวะ
อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
และสามารถจัดการและลด
ความวิตกกังวลด้านภาวะ
โรคได ้

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์
เสนอตัวแบบที่เป็นตัวละคร
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตก
กังวลด้านภาวะโรค  ความยาว  
10  นาที 
2.ผู้เข้ากลุ่มสงัเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัว
แบบเผชิญ                               
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่ม
สรุปบทเรียนจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากตัวแบบ  เช่นคิด
อย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบคิด
อย่างไรกับวิธีการลดความวิตก
กังวลของตัวแบบ  เป็นต้น 

ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  
ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการ
แสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืน
ทราบ และการดูแลสุขภาพ
ของตนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
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กิจกรรม จุดมุ่งหมาย กระบวนการ แนวคิด/ทฤษฎีของความวิตก
กังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ครั้งที่  3  ชมวีดีทัศน์ละคร
ชุดที่ 2  :  ความวิตกกังวล
ด้านครอบครัว 

เ พ่ือให้ผู้ เข้ ากลุ่มสามารถ
จัดการและลดความวิตก
กังวลด้านครอบครัวได้ 

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์
เสนอตัวแบบที่เป็นตัวละคร
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตก
กังวล ด้านครอบครัวความยาว  
10  นาที 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัว
แบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่ม
สรุปบทเรียนจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากตัวแบบ  เช่นคิด
อย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตก
กังวลของตัวแบบ 
เป็นต้น 

ความวิตกกังวลด้านครอบครัว  
คือ  ความวิตกกังวลว่าคนใน
ครอบครัวจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อ
เอชไอ วี   รู้ สึ กกลัวก ารถู ก
ทอดทิ้ งให้ เจ็บป่วยอยู่ เ พียง
ล าพัง  รวมทั้งความวิตกกังวล
เกี่ยวกับชีวิตคู่กลัวสามีจะหย่า
ร้าง  กลัวถูกสามีทอดทิ้ง  และ
วิตกกังวลต่ออนาคตของลูก 
 

ครั้งที่  4  ชมวีดีทัศน์ละคร
ชุดที่ 3  :  ความวิตกกังวล
ด้านสังคม 
 
 

เ พ่ือให้ผู้ เข้ ากลุ่มสามารถ
จัดการและลดความวิตก
กังวลด้านสังคมได้  

1.ผู้ด าเนินการเปิดวีดีทัศน์เสนอ
ตัวแบบที่เป็นตัวละครเกี่ยวกับ
การเผชิญภาวะความวิตกกังวล 
ด้านสังคมความยาว  10  นาท ี
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัว
แบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่ม
สรุปบทเรียนจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากตัวแบบ  เช่นคิด
อย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตก
กังวลของตัวแบบ 
เป็นต้น 

ความวิตกกังวลด้านสังคม  คือ  
ความวิตกกังวลว่าจะถูกปฏิเสธ
จากคนในสังคม การสูญเสีย
ความเชื่อมั่นในตนเอง   และ
ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   
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กิจกรรม จุดมุ่งหมาย กระบวนการ แนวคิด/ทฤษฎีของความวิตก
กังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ครั้งที่  5  ชมวีดีทัศน์ละคร
ชุดที่ 1 - 3 

เพ่ือเป็นการทบทวนซ้ าให้ผู้
เข้ากลุ่มสามารถจัดการและ
ลดความวิตกกังวลด้านต่าง 
ๆ ได้ 

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์
เสนอตัวแบบที่เป็นตัวละคร
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตก
กังวล  3 ชุด  ความยาวชุดละ  10  
นาที 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัว
แบบ   
3.ผู้ด าเนินการและผู้เข้ากลุ่มสรุป
แนวทางในการลดความวิตก
กังวลหลังจากชมวีดีทัศน์จบลง
แล้ว 

1.ความวิตกกังวลด้านภาวะ
โรค  คือ  ความวิตกกังวลต่อ
ความเสี่ยงในการแพร่ เชื้อสู่
ผู้อ่ืน ความวิตกกังวลต่อการ
ป ร า ก ฏ อ า ก า ร แ สด ง ท า ง
ร่างกายต่างๆให้ผู้ อ่ืนทราบ 
และการดูแลสุขภาพของตนทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต 
2 . ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ด้ า น
ครอบครัว   คือ  ความวิตก
กังวลว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  รู้สึก
กลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วย
อยู่ เพียงล าพัง  รวมทั้งความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัว
สามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามี
ทอดทิ้ง   และวิตกกังวลต่อ
อนาคตของลูก 
3.ความวิตกกังวลด้านสังคม  
คือ  ความวิตกกังวลว่าจะถูก
ปฏิเสธจากคนในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  
แลความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   

ครั้งที่  6  กิจกรรมเรื่องเล่า
เร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิต
จริงคนที่ 1 

เพ่ือให้ผู้เข้ากลุ่มเข้าใจภาวะ
อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
และสามารถจัดการและลด
ความวิตกกังวลด้านภาวะ
โรค  ด้านครอบครัว  และ
ด้านสังคมได ้

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัว
แบบและเชิญตัวแบบเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญ
ภาวะความวิตกด้านภาวะโรค  
ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัว
แบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่ม
สรุปบทเรียนจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากตัวแบบ  เช่นคิด
อย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตก
กังวลของตัวแบบ เป็นต้น 

1.ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  
ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการ
แสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืน
ทราบ และการดูแลสุขภาพ
ของตนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
2.ความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัว  คือ  ความวิตก
กังวลว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  รู้สึก
กลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วย
อยู่เพียงล าพัง  รวมทั้งความ 
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กิจกรรม จุดมุ่งหมาย กระบวนการ แนวคิด/ทฤษฎีของความวิตก
กังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

   วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัว
สามีจะหย่าร้าง  กลัวถกูสามี
ทอดทิ้ง  และวิตกกงัวลต่อ
อนาคตของลูก 
3.ความวิตกกังวลด้านสังคม  
คือ  ความวิตกกังวลว่าจะถูก
ปฏิเสธจากคนในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  
แลความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   

ครั้งที่  7  กิจกรรมเรื่องเล่า
เร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิต
จริงคนที่ 2 

เพื่อให้ผู้เข้ากลุ่มเข้าใจภาวะ
อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
และสามารถจัดการและลด
ความวิตกกังวลด้านภาวะของ
โรค  ด้านครอบครัว  และด้าน
สังคมได ้

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัว
แบบและเชิญตัวแบบเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญ
ภาวะความวิตกด้านภาวะโรค  
ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของ
ตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้า
กลุ่มสรุปบทเรียนจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหา
ที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับ
วิธีการลดความวิตกกังวลของ
ตัวแบบ  เป็นต้น 

1.ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  
ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการ
แสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืน
ทราบ และการดูแลสุขภาพ
ของตนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
2 . ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ด้ า น
ครอบครัว   คือ  ความวิตก
กังวลว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  รู้สึก
กลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วย
อยู่ เพียงล าพัง  รวมทั้งความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัว
สามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามี
ทอดทิ้ง   และวิตกกังวลต่อ
อนาคตของลูก 
3.ความวิตกกังวลด้านสังคม  
คือ  ความวิตกกังวลว่าจะถกู
ปฏิเสธจากคนในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  
แลความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   
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กิจกรรม จุดมุ่งหมาย กระบวนการ แนวคิด/ทฤษฎีของความวิตก
กังวลต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ครั้งที่  8   
1.กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง
โดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนที่ 
1 และ คนที ่2 
2.Post - test 

1.เพ่ือเป็นการทบทวนซ้ าให้ผู้
เข้ากลุ่มสามารถจัดการและลด
ความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ได้ 
2.เพ่ือวัดความวิตกกังวลหลัง
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัว
แบบคนที่ 1 และคนที่ 2 
ตามล าดับและเชิญตัวแบบเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญ
ภาวะความวิตกด้านภาวะโรค  
ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการ
เผชิญภาวะความวิตกกังวลของ
ตัวแบบคนที่ 1  และคนที่ 2 
ตามล าดับ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้า
กลุ่มสรุปแนวทางในการลด
ความวิตกกังวลหลังจากการฟัง
การเล่าเรื่องของตัวแบบจบลง
แล้ว 

1.ความวิตกกังวลต่อโรค  คือ  
ความวิตกกังวลต่อความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน ความ
วิตกกังวลต่อการปรากฏอาการ
แสดงทางร่างกายต่างๆให้ผู้อ่ืน
ทราบ และการดูแลสุขภาพ
ของตนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
2 . ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ด้ า น
ครอบครัว   คือ  ความวิตก
กังวลว่าคนในครอบครัวจะรู้ว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  รู้สึก
กลัวการถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วย
อยู่ เพียงล าพัง  รวมทั้งความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตคู่กลัว
สามีจะหย่าร้าง  กลัวถูกสามี
ทอดทิ้ง   และวิตกกังวลต่อ
อนาคตของลูก 
3.ความวิตกกังวลด้านสังคม  
คือ  ความวิตกกังวลว่าจะถูก
ปฏิเสธจากคนในสังคม การ
สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง  
และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตลดน้อยลง   
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แผนการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ครั้งท่ี  1  :  Pre – test  และการปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อวัดความวิตกกังวลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.เพื่อให้ผู้เข้ากลุ่มเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ากลุ่มและผู้ด าเนินกิจกรรมให้มีความสนิท
สนม  คุ้นเคย  และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทายและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  และแจ้งวันเวลา  
สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 
2. ผู้ด าเนินกิจกรรมนัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่ในการเข้ากลุ่มให้ผู้เข้ากลุ่มรับทราบ 
3.ผู้เข้ากลุ่มท าแบบสอบถามความวิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  (Pre – test) 
4.ผู้ด าเนินกิจกรรมด าเนินกิจกรรมฉลากของฉัน  เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้ผู้เข้ากลุ่มมีความ
สนิทสนม  คุ้นเคยกัน  ดังนี้ 

      กิจกรรมฉลากของฉัน 
    1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตนเอง   

2.ผู้ด าเนินกิจกรรมแจกกระดาษและให้ผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนเขียนชื่อเล่น  อยู่ต าบล
ไหน  มีอาชีพอะไร  ลักษณะทรงผมเป็นอย่างไร  ลักษณะโดดเด่นบนใบหน้า เป็น
ต้น แล้วใส่กระดาษของตนเองลงกล่อง 
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมให้ผู้เข้ากลุ่มจับกระดาษในกล่องคนละ 1 ใบ โดยห้ามเป็น
กระดาษของตนเอง 
4.ให้ผู้เข้ากลุ่มอ่านกระดาษที่ตนเองจับได้  และให้บอกว่าใครคือเจ้าของกระดาษ
นั้น ท าแบบนี้จนครบทุกคน 
5.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรม 

ขั้นสรุป 
ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี ้
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1.ผู้เข้ากลุ่มต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอตัวตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลจ านวน  8  คร้ัง  
ตามก าหนดการ 
2.ผู้เข้ากลุ่มได้เรียนรู้วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลจากตัวแบบ  และพบวิธีจัดการและ
ลดความวิตกกังวลด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคมส าหรับตนเอง 
3.ในการเข้าร่วมกิจกรรมข้อมูลของผู้เข้ากลุ่มจะเป็นความลับ ได้แก่  ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู่  

การประเมินผล 
1.จากการท าแบบสอบถามความวิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  (Pre – test) 
2.จากการสอบถามผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.จากการสังเกตผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับความกระตือรือร้นในการท าความรู้จักกับเพื่อนในกลุ่ม
และผู้ด าเนินกิจกรรม 

สื่อกิจกรรม 
1.แบบสอบถามความวิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี   
2.กระดาษ  ปากกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

ครั้งท่ี  2 
ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี 1  : ความวิตกกังวลด้านภาวะโรค 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ากลุ่มเข้าใจภาวะอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  สามารถจัดการและลดความวิตก
กังวลต่อภาวะของโรคได้ 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูด  คุย  ซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะอาการ  และ
ลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้นเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้านภาวะ
ของโรค   
2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัว
แบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวล
ของตัวแบบ  เป็นต้น 

ขั้นสรุป 
ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้านภาวะ
ของโรค  ซึ่งสามารถท าได้โดยการค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการ  
และลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากการสอบถามผู้รู้  เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการ
สาธารณสุข  เป็นต้น  จากสื่อต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  และ
สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลต่อภาวะของโรคส าหรับตนเอง 

การประเมินผล 
1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้ติดเชื้อ 
เอชไอว ี
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านภาวะ
ของโรคส าหรับตนเอง 

สื่อกิจกรรม 
 วีดีทัศน์ชุดที่  1  เกี่ยวกับความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค   มีเนื้อหาดังนี้ 
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สคริปวีดีทัศน์ชุดที่  1  ความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค 
ฉากที่  1 
ภาพวรรณก าลังก าลังแยกถ้วยชามอยู่ในครัว 
ฉากที่  2 
ห้องตรวจ 
หมอ  :  สวัสดีค่ะคุณวรรณ  วันน้ีมารับยาตามนัดนะคะ 
วรรณ  :  ค่ะ 
หมอ  :  กินยาตรงเวลาเป็นประจ านะคะ 
วรรณ  :  ค่ะ  คุณหมอค่ะ  ดิฉันมีเร่ืองจะถามหมอหน่อยค่ะ  เพราะตอนนี้ดิฉันไม่สบายใจมาก  กลัว
ว่าคนที่บ้านจะติดโรคจากดิฉัน  ดิฉันเลยแยกจานชามจนคนที่บ้านสงสัย 
หมอ  :  โรคนี้ไม่ได้ติดกันง่าย ๆ นะคะ  เด๋ียวคุณวรรณเชิญชมทางนี้เลยค่ะ 
ฉากที่  3 
การบรรยายพร้อมภาพประกอบ  
ช่องทางการติดเชื้อเอชไอวีมี  3  ทางคือ   
1)จากการมีเพศสัมพันธ์   

พบว่าโอกาสที่จะแพร่โรคมีเฉพาะทางเลือด  น้ ากาม  และน้ าในช่องคลอดเท่านั้น ช่อง
ทางการติดต่อโรคที่ส าคัญมี 2 ทาง คือ  การร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื่อโรคเอดส์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย 
ไม่ว่าชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง ร่วมมีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ท าให้มี
การติดเชื้อได้มากขึ้น คือ การมีบาดแผลฉีกขาดระหว่างร่วมเพศ หรือการมีแผลจากกามโรคอยู่เดิม 
2)การรับเชื้อทางเลือด 

 การรับเชื้อทางเลือด โอกาสติดเชื้อขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสในเลือด พบได้ 2 กรณี คือ 
1.ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น  
2.รับเลือดในขณะผ่าตัดหรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด
เกือบ 100% โอกาสตรวจผิดหรือเลือดมีเชื้อ แต่ยังไม่ให้ผลบวกมีน้อยมาก 
3)การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก 

อัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงมีครรภ์ ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 1.76 (มิถุนายน 2542) 
และโอกาสที่เด็กจะได้รับเชื้อจากแม่ ประมาณร้อยละ 30   ขณะนี้มีวิธีป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ได้โดยให้หญิงตั้งครรภ์ กินยา เอ-แซด-ที ในช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไปจนคลอด ซึ่ง
สามารถช่วยให้ทารกปลอดภัย จากการติดเชื้อเอดส์จากแม่ได้มากกว่าร้อยละ 50 
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ปัจจัยท่ีท าให้ติดเชื้อเอดส์ 
โรคเอดส์ไม่ติดกันได้ง่ายๆ ปัจจัยที่ท าให้ติดเชื้อเอดส์มีหลายประการ คือ 
1. ปริมาณเชื้อเอดส์ หากได้รับเชื้อมากโอกาสติดโรคก็มากไปด้วย เชื้อเอดส์มีมากที่สุดในเลือด 
รองลงมา คือ น้ าอสุจิ และน้ าในช่องคลอด 
2. การมีบาดแผล เพราะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ท าให้ติดโรคได้ง่ายขึ้น 
3. การติดเชื้ออื่นๆ ได้แก่ การเป็นกามโรคบางชนิด เช่น แผลริมอ่อน แผลเริมท าให้มีเม็ดเลือดขาว 
อยู่ที่แผลจ านวนมาก พร้อมจะรับเชื้อได้โดยง่าย และเป็นหนทางให้เชื้อเอดส์ เข้าสู่แผลได้ง่ายขึ้น 
4. จ านวนคร้ังของการสัมผัส การสัมผัสเชื้อโรคบ่อย จะมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นไปด้วย 
5. สุขภาพของผู้รับเชื้อ ถ้าไปสัมผัสเชื้อเอดส์ในขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะมีโอกาสรับเชื้อได้
ง่ายขึ้น 

ส่วนการท ากิจกรรมร่วมกันต่าง ๆ ที่ไม่ท าให้ติดเชื้อเอดส์  ได้แก่  การกินอาหารร่วมกัน  
การใช้ห้องน้ าร่วมกัน  การใช้โทรศัพท์ร่วมกัน  และยุงกัดก็ไม่ท าให้ติดเชื้อเอดส์ 
ฉากที่  4 
หมอ  :  เป็นไงค่ะคุณวรรณได้ทราบแล้วคงจะหายวิตกกังวลแล้วนะคะ 
วรรณ  :  ค่ะ คุณหมอ  และอีกอย่างที่อยากถามคือเราต้องดูแลตัวเองยังไง  กินอาหารแบบไหน  
อาหารอะไรที่ห้ามกิน 
หมอ  :  ค่ะ  จริง ๆ แล้วเราควรรับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่  และมีวิธีปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะ 
ฉากที่  5 
การบรรยายพร้อมภาพประกอบ 
ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 
1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้สารอาหารครบถ้วน  5  หมู่  ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  
ได้แก่  อาหารหมักดอง    อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ    
2,รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ  3  คร้ัง ๆ ละ  30  
นาที 
3.หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ัง เพื่อป้องกันการรับ หรือแพร่เชื้อเอชไอวี 
4.งดสิ่งเสพติดทุกชนิด  เช่น  เหล้า  เบียร์  บุหร่ี 
5.งดบริจาคเลือด หรืออวัยวะ 
6.ไม่ควรตั้งครรภ์ เพราะอาจจะถ่ายทอดเชื้อให้ลูกได้ 30 % 
7.ท าจิตใจให้สงบ เช่น การฝึกสมาธิ  การฟังธรรม  และพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8  ชั่วโมง 
8.อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  และควรพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ 
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ฉากที่  6 
หมอ  :  นี่คือสิ่งที่คุณวรรณควรท าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นจะได้ลด
ความเสี่ยงจากโรคฉวยโอกาส  ตอนนี้สบายใจขึ้นยังค่ะ 
 วรรณ  :  ค่ะ  คุณหมอ  ดิฉันสบายใจมากขึ้น  กลับไปดิฉนัจะไปดูแลตนเองและปฏิบัติตามที่คุณ
หมอแนะน าค่ะ  ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะ 
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ครั้งท่ี  3 
ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี 2  :  ความวติกกังวลด้านครอบครัว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ข้ากลุ่มสามารถจัดการและลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวได้ 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูด  คุย  ซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
ส่งผลกระทบด้านครอบครัวอย่างไรบ้าง 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้นเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัวความ  
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

ขั้นสรุป 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัว   ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ  
1.2การระบายความรู้สึกกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ  เช่น  เพื่อน  
1.3การตัดสินใจบอกผลเลือดกับบุคคลในครอบครัว   
1.4การไม่เปิดเผยผลเลือดกับบุคคลในครอบครัว  โดยการปล่อยวาง/ท าใจยอมรับ
ความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว -กางเกงขายาวปกปิดตุ่ม
แผล  เป็นต้น  

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวส าหรับตนเอง 
การประเมินผล 

1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบด้านครอบครัวจากการติดเชื้อ 
เอชไอว ี
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2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัวส าหรับตนเอง 

สื่อกิจกรรม 
วีดีทัศน์ชุดที่  2  เกี่ยวกับความวิตกกังวลด้านครอบครัว  มีเนื้อหาดังนี้ 

สคริปวีดีทัศน์ชุดที่  2  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
ฉากที่  1 

ณ  ห้องรับประทานอาหาร  พ่อ  แม่  วรรณ  นั่งที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
แม่  :  วรรณเมื่อวานไปหาหมอมา หมอเขาว่าเป็นอะไร 
สามีวรรณ  นั่งก้มหน้า  วรรณมีสีหน้ากังวลและตอบว่า 
วรรณ  : เอ่อ  คือหนูไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแม่  หมอเขาบอกว่าหนูเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่
เพียงพอ   เลยให้ยาบ ารุงมากินนะจ๊ะ 
แม่  :  ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างซิ  ไม่ใช่ท าแต่งาน  เดือนที่แล้วผัวก็ไม่สบาย  มาเดือนนี้เมียก็ไม่สบาย
อีก  เมื่อวานยายม้วนแกก็ถามว่าลูกสาวไม่สบายเป็นอะไร  แกว่าคนแถวนี้เขาลือกันว่าเอ็งกับผัวเป็น
โรคฮิต  แม่ก็ถามว่าไอ้โรคฮิตนะโรคอะไร  เบื่อพวกชอบนินทาจริง ๆ ชอบพูดให้คนอ่ืนเขาเสีย ๆ 
หาย ๆ 
วรรณกับสามีมองหน้ากันนิดนึง  ไม่ได้พูดอะไร  และก้มหน้ากินข้าวกันเงียบ ๆ 
ฉากที่  2    
วรรณเดินเข้าบ้าน  เห็นแม่นั่งถักไหมพรมอยู่ 
วรรณ  :  แม่หน้าปากซอยบ้านเรามีงานศพ  ใครตายเหรอ 
แม่  :  ลูกป้าบัวนะ  เห็นว่าเป็นโรคร้ายแรง  เขาเรียกอะไรนะ  เอชไอวี่  เอชไอเว่อ  อะไรนี่แหละ
เรียกไม่ค่อยจะถูก    ไม่รู้ว่าไปติดจากใครมา   พ่อแม่มันก็ไม่รู้มันไม่ยอมบอก  เด๋ียวเย็นนี้ว่าจะไป
ฟังพระซะหน่อย  ไปด้วยกันไหมล่ะ 
วรรณ  :  ไว้ค่อยไปดีกว่า  แม่ไปก่อนเถอะ  วันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบาย  อยากพักผ่อน 
พูดเสร็จวรรณก็เดินขึ้นห้อง   
ฉากที่  3 
 ณ  ห้องนอน  วรรณนั่งพิงขอบเตียง  โดยมีสามีนั่งอยู่ข้าง ๆ  
วรรณ  :  พี่ว่าแม่จะคิดว่าเราเป็นเอดส์หรือป่าว  วันก่อนป้าม้วนก็มาคุยอะไรกับแม่ก็ไม่รู้  เห็นแม่ท า
หน้าเครียด   
สามีวรรณ  :  อย่าคิดมากน่า  ใครจะพูดจะคิดอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก 



104 

วรรณ  :  ก็ฉันกลัวว่าแม่จะรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าฉันกับพี่เป็นโรคนี้  แล้วพี่ไม่กลัวเหรอ  ฉันรู้นะว่าพี่ก็
กลัวเหมือนกัน   
สามีวรรณ  :  ใช่  พี่ก็กลัว  ถ้าแม่วรรณรู้เขาคงจะเกลียดพี่มากที่เอาโรคมาติดลูกสาวเขา  ถ้าพี่รู้ว่า
เป็นพี่ก็คงจะป้องกันไม่ปล่อยให้วรรณต้องมารับชะตากรรมด้วยหรอก  แต่ถ้าเรามัวแต่นั่งทุกข์อยู่
มันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาสุขภาพก็มีแต่จะทรุดลง  ถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะดูแลลูกกับแม่ล่ะ 
วรรณนิ่งนิดหน่ึง  แล้วพูดว่า 
วรรณ  :  ฉันยอมรับนะว่านาทีแรกที่รู้ฉันตกใจมาก  คิดว่าต้องตายอย่างเดียว  ฉันเสียใจและโกรธพี่
มาก  วัน ๆ เอาแต่เครียด  จนลูกเข้ามาถามว่าแม่เป็นอะไรพักนี้แม่ดูเครียดจัง  เสียงของลูกมันท าให้
ฉันได้คิดว่าฉันยังมีลูก  ยังมีแม่  ที่ต้องดูแล  ต่อให้ฉันเคียดแค้น หรือตัดสินใจอะไรไปก็ไม่ได้ท าให้
ฉันหายจากโรคนี้  ลูกก็จะมีปมด้อยขาดพ่อ  ส่วนพี่ฉันก็คิดว่าคงจะทุกข์ไปไม่น้อยกว่าฉันสักเท่าไร   
สามีนั่งฟังเงียบ ๆ ไม่ได้พูดอะไร  วรรณหยุดพูดไปนิดหนึ่ง  แล้วพูดว่า 
วรรณ  :  พักหลัง ๆ แม่มักจะถามว่าฉันกับพี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวัน  แล้วที่ฉันไม่กล้าบอกแม่
เพราะกลัวว่าแม่จะเสียใจและรับไม่ได้ 
สามีวรรณ  :  วันหน่ึงแม่เขาก็ต้องรู้  ตอนนี้แม่อาจจะเร่ิมสงสัยก็ได้แต่ไม่อยากถาม  คงอยากได้ยิน
จากปากเราสองคนเองมากกว่าที่จะเชื่อชาวบ้าน   
วรรณ  :  ฉันก็อยากบอกนะ  แต่คงจะอีกสักพักหนึ่ง 
ฉากที่  4 
ผ่านไป  1  เดือน   แม่นั่งถักไหมพรมอยู่ที่เก้าอ้ี 
แม่  :  อ้าว  วันนี้ไม่ไปท างานกันเหรอ 
วรรณ  :  พอดีวันนี้เราลาพักผ่อนนะจ๊ะ  แม่ถักอะไรอยู่เหรอ 
แม่  :  ถักกระเป๋าให้น้ าหวานมันนะ  เห็นบ่น ๆ ว่าอยากได้ 
วรรณ  :  แม่  ฉันกับพี่ชาติมีอะไรจะคุยด้วย 
แม่หยุดถักไหมพรม 
แม่  :  อ้าว  มีอะไรก็คุยมาซิ  เงียบท าไมล่ะ 
วรรณ  :  ที่แม่เคยถามว่าท าไมหนูกับพี่ชาติต้องไปหาหมอบ่อย ๆ และกินยาอะไรเป็นประจ า  หนูจะ
บอกแม่ว่าหนูเป็นโรคเดียวกับที่ลูกป้าบัวเขาเป็นนะจ๊ะแม่   
พูดเสร็จแล้ววรรณก็ร้องไห้  แม่นั่งนิ่ง 
สามีวรรณ  :  ผมมันไม่ดีเองแหละที่เอาโรคนี้มาให้วรรณ  แต่ผมไม่ได้ตั้งใจ  จะโกรธจะเกลียดจะดุ
จะด่า  ผมก็ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะผมมันเป็นความผิดของผมคนเดียว 
วรรณ  :  แม่อย่าเฉยแบบนี้ได้ไหม  พูดอะไรบ้าง 
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แม่  :  แม่ยังไม่ได้ว่าอะไรสักค าเลยนะ  คนแถวนี้เขาพูดกันแต่แม่ไม่เชื่อ  จนยายม้วนมันมาบอกว่า
เคยเห็นลูกป้าบัวไปหาหมอแล้วนั่งรอตรวจอยู่หน้าห้องอะไรสักอย่างนี่แหละ  แล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็
เห็นวรรณนั่งรอตรวจอยู่ห้องนั้นเหมือนกัน  แม่ก็ตกใจแต่ท านิ่ง ๆ  จนตอนที่วรรณถูกมีดบาดแล้ว
ไม่ยอมให้แม่ดูแผลแม่ก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละ  แรก ๆ ก็โกรธชาติมันนะที่เอาโรคมาให้  
แต่เห็นว่าก็ยังอยู่ กันมาได้เขาคงจะคุยกันเข้าใจแล้ว  ก็ท าใจมาเร่ือย ๆ อีกอย่างก็สงสารหลานกลัวว่า
มันจะบ้านแตกสาแหรกขาดพ่อไปทาง แม่ไปทาง  ก็รออยู่ว่ามันจะบอกเราวันไหน 
วรรณ  :  หนูไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวว่าแม่จะรังเกียจหนู 
แม่  :  ไม่มีแม่คนไหนรังเกียจลูกตัวเองหรอก  เร่ืองมันแล้วไปแล้วก็เร่ิมต้นใหม่  ชาติก็เหมือนกันนะ
ผิดแล้วก็อย่าผิดซ้ าอีก 
สามีวรรณ  :  ครับ   
ฉากที่  5 
ที่ห้องรับแขก 
แม่  :  วันน้ียายม้วนมาคุยด้วยถามเร่ืองเอ็งกับผัวอีกแล้ว  บอกว่าคนเขาลือกัน 
วรรณเงียบไม่พูดอะไร  นั่งหน้าเครียด 
แม่  :  แม่ก็เลยบอกว่า   มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนหนีไม่พ้น จะ
ไปรังเกียจรังงอนอะไรกันนักหนา  ถ้าเป็นลูกหลานตัวเองบ้างล่ะ  แกก็เลยบอกว่าจริงด้วย  วรรณก็
อย่าไปสนใจค าคนให้มากนัก   ปวดหัวเปล่า ๆ  ชีวิตเรายังมีอะไรให้คิดให้ท าอีกเยอะแยะนะลูกนะ 
วรรณ  :  จ๊ะ  แม่ 
วรรณรับค าแม่  ด้วยสีหน้าที่แจ่มใสกว่าเดิม 
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ครั้งท่ี  4 
ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี 3  :  ความวติกกังวลด้านสังคม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ข้ากลุ่มสามารถจัดการและลดความวิตกกังวลด้านสังคมได้ 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูด  คุย  ซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
ส่งผลกระทบความวิตกกังวลด้านสังคมอย่างไรบ้าง 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้นเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลด้านสังคม 
2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

ขั้นสรุป 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน
สังคม  ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ  
1.2การระบายความรู้สึกวิตกกังวลกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ   
1.3การตัดสินใจบอกผลเลือดกับชุมชน/สังคม   
1.4การตัดสินใจไม่เปิดเผย ผลเลือดกับชุมชน/สังคม  โดยการปล่อยวาง/ท าใจ
ยอมรับความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว -กางเกงขายาว
ปกปิดตุ่มแผล  เป็นต้น 

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านสังคมส าหรับตนเอง 
การประเมินผล 

1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมจากการติดเชื้อเอชไอวี 
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านสังคม
ส าหรับตนเอง 
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สื่อกิจกรรม 
วีดีทัศน์ชุดที่  3  เกี่ยวกับความวิตกกังวลด้านสังคม  มีเนื้อหาดังนี้ 

 
สคริปวีดีทัศน์ชุดที่  3  ความวิตกกังวลด้านสังคม 

ฉากที่  1    
วรรณเดินไปซื้อของ  ขากลับเดินสวนกับเพื่อนบ้านสองคน  พอคล้อยหลัง  วรรณสังเกตเห็นเขา
ซุบซิบนินทากัน  จึงเดินเข้าบ้านเอาของเก็บในตู้เย็น  วรรณเดินถือน้ าดื่มและหนังสือจะออกมา
นั่งเล่นที่หน้าบ้าน  ส่วนแม่นั่งถักไหมพรมอยู่ที่โซฟาถามขึ้นว่า 
แม่  :  เมื่อเช้าชาติมันพาน้ าหวานออกจากบ้านแต่เช้าไปไหนล่ะวันน้ี 
วรรณ  :  อ๋อ  พี่ชาติไปส่งน้ าหวานที่บ้านเพื่อน ไปติวหนังสือกันเห็นว่าใกล้จะสอบแล้ว  
ฉากที่  2    
ที่หน้าบ้านวรรณนั่งอ่านหนังสืออยู่   น้าของวรรณเดินถือชามแกงมาให้ 
เพื่อนบ้าน  :  อ้าว  วรรณวันนี้อยู่บ้านเหรอ  น้าเอาแกงส้มมะรุมมาให้  ท าไว้เต็มหม้อเลย 
วรรณ  :  ขอบใจจ๊ะน้าฝน  เดี๋ยวไปเปลี่ยนชามให้นะ 
เพื่อนบ้าน  :  อ๋อ  ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหรอก ไว้วันหลังก็ได้  บ้านใกล้กันแค่นี้เอง  แล้วไปไหนกัน
หมดล่ะ  เงียบเชียว 
วรรณ  :  พี่ชาติไปส่งน้ าหวานบ้านเพื่อนติวหนังสือก่อนสอบ  ส่วนแม่นั่งถักไหมพรมอยู่ในบ้าน  
เด๋ียวหนูไปตามให้ 
เพื่อนบ้าน  :  ไม่เป็นไรหรอก  เด๋ียวน้าจะไปตลาด  เออนี่วรรณลูกป้าบัวที่ตายเมื่อเดือนที่แล้วนะเขา
ว่ามันเป็นเอดส์ตายจริงหรือเปล่า  อายุยังไม่เท่าไรเลย 
วรรณ  :  หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน 
เพื่อนบ้าน  :  จะว่าติดจากผัวก็ไม่น่าใช่  วันงานน้าก็เห็นผัวมันก็ดูแข็งแรง  ผิวพรรณก็ปกติดี  หรือ
ว่าผัวมันยังไม่แสดงอาการ  ก็อย่างว่าแหละบางคนก็ดูปกติเหมือนเรา ๆ นี่แหละ  แต่ก็ช่างเถอะเร่ือง
ของเขาเนอะ  คุยเพลินเลยน้าไปตลาดก่อนนะ 
วรรณ  :  จ๊ะ 
วรรณเก็บหนังสือ  ถือชามแกงส้มมะรุมแล้วเดินเข้าบ้านด้วยสีหน้าไม่สบายใจ   
แม่  :  อ้าว  ถืออะไรมาด้วยล่ะนั่น  
วรรณ  :  แกงส้มมะรุม  น้าฝนเขาเอามาให้   
แม่  :  แหม  ก าลังอยากกินอยู่พอดีเลย 
วรรณเดินเอาแกงส้มมะรุมไปเก็บในครัว 
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ฉากที่  2 
วรรณกับแม่ก าลังนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่น 
แม่  :  เป็นอะไรล่ะท าหน้าไม่สบายใจ  แม่บอกตั้งหลายคร้ังแล้วอย่าไปคิดมากเลย  อะไรปล่อยผ่าน
ได้ก็ปล่อยไป  เก็บมาเป็นสาระให้ปวดหัวเปล่า ๆ  
วรรณ  :  หนูไม่สบายใจเลยแม่  เมื่อเช้าเดินไปซื้อของคนก็มองแล้วซุบซิบอะไรกันไม่รู้   แล้วยังน้า
ฝนอีก เขาชอบคุยชอบถามหนูเกี่ยวกับโรคเอดส์จังเลย  วันนี้ก็ถามอีกว่าลูกป้าบัวเป็นเอดส์ตายเหรอ  
ใจจริงน้าเขาคงอยากจะถามหนูมากกว่าละมั้ง  ว่าหนูเป็นเอดส์หรือเปล่า 
แม่  :  น้าเขาคงไม่มีเจตนาแบบนั้นหรอก  อีกอย่างแม่บอกหลายคร้ังแล้วว่าเราห้ามความอยากรู้
อยากเห็นของคนไม่ได้หรอก  ของไม่ดีใคร ๆ ก็อยากจะรู้จะนินทา  ขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนนินทา
แล้วนับประสาอะไรกับคนธรรมดาแบบเรา  ถ้าวันนี้วรรณไม่ท าใจให้หนักแน่น  เอาเร่ืองพวกนี้มา
เป็นสาระ  ตัวเรานั่นแหละที่ทุกข์  ชาวบ้านเขาไม่ได้มาทุกข์กับเราด้วยสักนิด   
วรรณ  :  หนูก็พยายามแล้วนะ  แต่มันอดไม่ได้ 
แม่  :  แม่รักและเป็นห่วงวรรณมากนะ  ไม่อยากเห็นวรรณเป็นแบบนี้เลย  อยากให้ยิ้มแย้มแจ่มใสมี
ความสุข  วรรณ  :  จ๊ะแม่  หนูจะพยายาม 
ฉากที่  3 
วรรณนั่งกินข้าวกับเพื่อน  โดยที่เพื่อนบางคนไม่ยอมตักกับข้าวถ้วยที่วรรณตักแล้ว  หลังจากกินข้าว
อ่ิมแล้ว วรรณเดินเข้าห้องท างาน  หยิบยาขึ้นมากิน  ระหว่างนั้นเพื่อนเดินเข้ามาพอดี 
เพื่อน  :  วรรณ  แกกินยาอะไรนะฉันเห็นแกกินประจ าเลย 
วรรณ  :  เอ่อ   ยาบ ารุง   ถามท าไมเหรอ 
เพื่อน  :  เปล่า  ถามเฉย ๆ  พกันี้แกดูเครียด ๆ นะ  เป็นอะไรหรือเปล่า ไม่สบายใจอะไรระบายให้ฟัง
ได้นะ 
วรรณ  :  ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก  คงจะนอนดึกไปหน่อย   
เพื่อน  :  ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว  อย่านอนดึกให้มากนักเสียสุขภาพหมด 
วรรณ  :  ขอบใจที่เป็นห่วงนะแก 
ฉากที่  4 
แม่ของวรรณก าลังอ่านหนังสืออยู่ที่โซฟา  เดินเข้ามานั่งข้าง ๆ แม่ 
วรรณ  :  แม่อ่านอะไรอยู่เหรอ 
แม่  :  วิธีท าขนมนะ  ว่าจะลองท าลอดช่อง 
วรรณ  :  ซื้อเอาก็ได้ต้องไปท าให้เหนื่อยท าไม 
แม่  :  ซื้อกินนะมันง่าย  แต่ถ้าได้ลองท ามันได้อะไรหลายอย่างเลยนะ 
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วรรณ  :  แม่นี่คิดดีจังเลยเนอะ  ไม่เคยเห็นแม่เครียดเลย 
แม่  :  มันก็มีไม่ใช่ไม่มี  แต่แม่ไม่ได้เอาเป็นสาระ  คิดแค่ว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้ม  แก้ไม่ได้ก็
วางไว้ก่อน  วันนี้ดูวรรณสดชื่นนะลูก 
วรรณ  :  คงเป็นเพราะหนูสบายมากขึ้น  เมื่อวันเสาร์หนูตัดสินใจบอกเจ้าของบริษัทว่าหนูเป็นเอดส์  
เขาก็อึ้งไปนิดหนึ่ง  แต่หนูแบ่งใจไว้แล้วว่าถ้าเขาเลิกจ้างก็ไม่เป็นไรหางานใหม่ท า คงจะมีสักที่ที่เขา
ไม่รังเกียจและรับหนูท างาน  แต่เจ้าของเขาดีมากเลยเขาบอกว่าเห็นใจหนู  แล้วก็ท างานกับเขามา
นานแล้ว  ชมว่าหนูขยัน  ท างานเรียบร้อย  และเขาไม่ได้รังเกียจคนที่เป็นโรคนี้เพราะว่ามันไม่ได้
ติดกันง่าย ๆ  เขาให้หนูท างานต่ออย่าคิดมาก  ก่อนหน้านั้นหนูไม่สบายใจเลยกังวลว่าถ้าเขารู้หนูคง
จะตกงานแน่ ๆ ครอบครัวก็คงจะล าบาก 
แม่  :  ก็ดีแล้วที่เขาเข้าใจ  แล้วเพื่อนที่ท างานล่ะ 
วรรณ  :  หนูคงจะไม่บอกหรอก  ก็ท าตัวปกติ  ถามมาก็ตอบไป  ส่วนชาวบ้านเขาจะพูดอะไรก็
ปล่อยเขาไปอย่างที่แม่บอกนั่นแหละ  เขาไม่ได้มาทุกข์ด้วยหนูทุกข์อยู่คนเดียว  ถึงเขาจะพูดให้รู้สึก
ไม่ดี  จะซุบซิบอะไรกันก็คิดซะว่าช่างมัน  คนที่เขาเข้าใจห่วงใยเราก็มี 
แม่  :  วรรณคิดได้แบบนี้แม่ก็ดีใจ  ชีวิตเรามันเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังลงคลอง  เย็นนี้ต้อง
ฉลองกันซะหน่อยบ้านเราไม่ได้ครึกคร้ืนกันมานานแล้ว 
วรรณ  :  พี่ชาติกับน้ าหวานกลับมาคงจะงงน่าดูเลยว่าวันนี้วันพิเศษอะไร 
แม่  :  เรามาช่วยกันคิดก่อนซิว่าจะท าเมนูอะไรกันบ้าง 
วรรณกับแม่นั่งคิดเมนูอาหารกันอย่างมีความสุข 
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ครั้งท่ี  5 
ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี 1 - 3 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการทบทวนซ้ าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดการและลดความวิตกกังวลด้าน 
ต่าง ๆ ได้ 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูด  คุย  ซักถามความคิดเห็นจากการที่ได้ชมวีดีทัศน์ทั้ง  
3 ชุด 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมเปิดวีดีทัศน์ละครสั้นเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกกังวลทั้ง  3 ชุด  
2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปแนวทางในการลดความวิตกกังวลหลังจากชมวีดี
ทัศน์จบลงแล้ว    

ขั้นสรุป 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน 
ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีจากการสอบถามผู้รู้  เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  
เป็นต้น  จากสื่อต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น   
1.2 การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ 
1.3การระบายความรู้สึกวิตกกังวลกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ   
1.4การตัดสินใจบอกผลเลือดกับบุคคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   
1.5การตัดสินใจไม่เปิดเผย ผลเลือดกับบุคคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม  โดยการ
ปล่อยวาง/ท าใจยอมรับความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว /
กางเกงขายาวปกปิดตุ่มแผล  เป็นต้น 

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ส าหรับตนเอง 
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การประเมินผล 
1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับภาวะอาการ/ลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ผลกระทบด้านครอบครัวและด้านสังคมจากการติดเชื้อเอชไอวี 
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ 
ส าหรับตนเอง 

สื่อกิจกรรม 
วีดีทัศน์ชุดที่ 1 – 3  
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ครั้งท่ี  6 
กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ข้ากลุ่มเข้าใจภาวะอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสามารถจัดการและลดความ
วิตกกังวลด้านภาวะของโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคมได้ 

 
วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูดคุยเกี่ยวกับตัวแบบวีดีทัศน์  และชี้แจงว่าคร้ังนี้จะเป็นตัว
แบบที่มีชีวิตจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าตัวแบบมีวิธีการจัดการกับความวิตกกังวล
ในแต่ละด้านอย่างไร 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบและเชิญตัวแบบเล่าเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตก
ด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรม  และผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ตัวแบบ  เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวล
ของตัวแบบ  เป็นต้น 

ขั้นสรุป 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน 
ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีจากการสอบถามผู้รู้  เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  
เป็นต้น  จากสื่อต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น   
1.2 การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ 
1.3การระบายความรู้สึกวิตกกังวลกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ   
1.4การตัดสินใจบอกผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   
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1.5การตัดสินใจไม่เปิดเผยผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   โดยการ
ปล่อยวาง/ท าใจยอมรับความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว -
กางเกงขายาวปกปิดตุ่มแผล  เป็นต้น 

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ส าหรับตนเอง 
 
การประเมินผล 

1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับภาวะอาการ/ลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ผลกระทบด้านครอบครัวและด้านสังคมจากการติดเชื้อเอชไอวี 
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ 
ส าหรับตนเอง 

สื่อกิจกรรม 
 ตัวแบบบุคคลคนที่  1 
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ครั้งท่ี  7 
กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 2 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ข้ากลุ่มเข้าใจภาวะอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสามารถจัดการและลดความ
วิตกกังวลด้านภาวะของโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคมได้ 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบบุคคลที่ 
1   และชี้แจงว่าคร้ังนี้จะเป็นตัวแบบที่มีชีวิตจริงอีก  1  ท่านมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการกับความวิตกกังวลในแต่ละด้าน 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบและเชิญตัวแบบเล่าเกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตก
ด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
 2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  
เช่นคิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ   คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัว
แบบ  เป็นต้น 

 
ขั้นสรุป 

1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน 
ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีจากการสอบถามผู้รู้  เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  
เป็นต้น  จากสื่อต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น   
1.2 การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ 
1.3การระบายความรู้สึกวิตกกังวลกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ   
1.4การตัดสินใจบอกผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   
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1.5การตัดสินใจไม่เปิดเผยผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   โดยการ
ปล่อยวาง/ท าใจยอมรับความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว-
กางเกงขายาวปกปิดตุ่มแผล  เป็นต้น 

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ส าหรับตนเอง 
การประเมินผล 

1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับภาวะอาการ/ลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ผลกระทบด้านครอบครัวและด้านสังคมจากการติดเชื้อเอชไอวี 
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ 
ส าหรับตนเอง 

สื่อกิจกรรม 
 ตัวแบบบุคคลคนที่  2 
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ครั้งท่ี  8 
กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี 1 และ คนที่ 2  ,  Post – test 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นการทบทวนซ้ าให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสามารถจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ 
ได้ 
2.เพื่อวัดความวิตกกังวลหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

ผู้ด าเนินกิจกรรมกล่าวทักทาย  พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบบุคคลที่ 
1   และที่  2  และชี้แจงว่าคร้ังนี้จะให้ตัวแบบบุคคลที่ 1 และที่  2  มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พร้อมกัน 

ขั้นด าเนินการ 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมแนะน าตัวแบบคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามล าดับและเชิญตัวแบบเล่า
เกี่ยวกับการเผชิญภาวะความวิตกด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  และด้านสังคม 
2.ผู้เข้ากลุ่มสังเกตขั้นตอนการเผชิญภาวะความวิตกกังวลของตัวแบบคนที่ 1  และคนที่ 2 
ตามล าดับ   
3.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มสรุปแนวทางในการลดความวิตกกังวลหลังจากการฟังการ
เล่าเร่ืองของตัวแบบจบลงแล้ว    

ขั้นสรุป 
1.ผู้ด าเนินกิจกรรมและผู้เข้ากลุ่มร่วมกันสรุปถึงประเด็นวิธีการลดความวิตกกังวลด้าน 
ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถท าได้โดยวิธีการ  ดังนี้ 

1.1การค้นหาความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้
ติดเชื้อเอชไอวีจากการสอบถามผู้รู้  เช่น  แพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  
เป็นต้น  จากสื่อต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น   
1.2 การขอค าแนะน า/ปรึกษา/จากแพทย์  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  บุคคล
ใกล้ชิดที่ไว้ใจ 
1.3การระบายความรู้สึกวิตกกังวลกับบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจ   
1.4การตัดสินใจบอกผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   
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1.5การตัดสินใจไม่เปิดเผยผลเลือดกับบุคลในครอบครัว/ชุมชน/สังคม   โดยการ
ปล่อยวาง/ท าใจยอมรับความจริง  หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  สวมเสื้อแขนยาว -
กางเกงขายาวปกปิดตุ่มแผล  เป็นต้น 

2.สมาชิกแต่ละคนพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ส าหรับตนเอง 
การประเมินผล 

1.จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เข้ากลุ่มเกี่ยวกับภาวะอาการ/ลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ผลกระทบด้านครอบครัวและด้านสังคมจากการติดเชื้อเอชไอวี 
2.สังเกตจากการท ากิจกรรมกลุ่มผู้เข้ากลุ่มพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ 
ส าหรับตนเอง 
3.จากการท าแบบสอบถามความวิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  (Post – test) 

สื่อกิจกรรม 
 1.ตัวแบบบุคคลคนที่  1  และคนที่  2 

2.แบบสอบถามความวิตกกังวลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ืองการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ค าอธิบาย 
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การ

เสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  โรงพยาบาลสมุทรสาคร” โดยมีคณาจารย์
ภาคจิตวิทยาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ตอบค าถามทุกข้อตามความจริง  เพราะ
ข้อมูลแต่ละข้อมีความส าคัญในการวิจัยคร้ังนี้เป็นอย่างยิ่ง 

3. ตอบแบบสอบถามตามค าอธิบายในแต่ละตอนซึ่งแบบสอบถามนี้จะถือเป็นความลับและ
ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้นโดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวล  จ านวน  52  ข้อ  แบ่งเป็น  3  ด้าน  ดังน้ี 

ด้านที่ 1  ความวิตกกังวลต่อภาวะโรค จ านวน 16  ข้อ 
ด้านที่ 2  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว จ านวน 16  ข้อ 
ด้านที่ 3 ความวิตกกังวลด้านสังคม  จ านวน 20  ข้อ 

หากผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถสอบถามได้
จากผู้วิจัย 
  

ขอขอบคุณผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัย
คร้ังนี้และขอเป็นก าลังใจให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 

นางสาวลัดดา  ปุกกอง 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง ให้เลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมายในช่องของค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
1.อายุ   

น้อยกว่า  30  ปี  30 – 40  ป ี    41 – 50  ป ี      50  ปีขึ้นไป  
2.ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น            มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.        
ปวส./ปริญญาตรีหรือสูงกว่า    

3.สถานภาพ     
โสด (อยู่ด้วยโดยไม่ได้จดทะเบียน)       คู่                 หม้าย          แยก หรือ หย่า 

4.อาชีพ  
รับจ้าง  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว    อ่ืน ๆ ระบุ......................... 

5.รายได้ ต่อเดือน  
น้อยกว่า  10,000  บาท        10,000 – 20,000  บาท            20,000  บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ค าชี้แจง   กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด 

ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความวิตกกังวลด้านภาวะโรค      
1.ฉันกลัวว่าการรับประทานอาหาร
ร่วมกันจะแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อ่ืน 

     

2.ฉันกลัวว่าจะมีอาการผิวหนังด าคล้ า  มี
ตุ่ม  แผลตามร่างกาย 

     

3.ฉันกลัวว่าน้ าหนักจะลดลงอย่าง
รวดเร็วจนซูบผอม 

     

4.ฉันกลัวผลข้างเคียงจากการ
รับประทานยา เช่น  มึน  งง  คลื่นไส้ 

     

5.ฉันกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างถูกต้องได้ 

     

6.ฉันกลัวว่าการรับประทานอาหาร
บางอย่างจะส่งผลให้ความรุนแรงของ
โรคเพิ่มมากขึ้น 

     

7.ฉันกลัวว่าด้วยภาวะของโรคนี้จะท าให้
ฉันตายเร็ว 

     

8.ฉันกลัวว่าในอนาคตอาการของโรคจะ
รุนแรงขึ้น 

     

9.ฉันกลัวว่าอาการของโรคจะส่งผลเสีย
ต่อการปฏิบัติงาน 

     

10.ฉันไม่สบายใจที่จะมีเพศสัมพันธ์      
11.ฉันกลัวว่าฉันอาจมีสภาพน่าเกลียด
น่ากลัวเหมือนอย่างภาพที่เห็นในสื่อ
บ่อยๆ 

     

12.ฉันกลัวว่าคนใกล้ชิดจะติดเชื้อเอชไอ
วีด้วย  
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ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
13.ฉันกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลลูกหากฉัน
ตายไป 

     

14.ฉันกลัวว่าจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 
ได้ไม่ดีเนื่องจากภาวะของโรค 

     

15.ฉันรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหมดหวังใน
ชีวิต 

     

16.ฉันกลัวว่าคนในครอบครัวจะไม่กล้า
รับประทานอาหารร่วมด้วย 

     

ความวิตกกังวลด้านครอบครัว      
1.ฉันกลัวว่าคนในครอบครัวอาจจะ
สงสัยว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี 

     

2.ฉันกลัวว่าถ้าคนในครอบครัวรู้ว่าฉัน
ติดเชื้อเอชไอวีแล้วอาจจะรังเกียจฉัน 

     

3.ฉันไม่สบายใจเมื่อคนในครอบครัว
ถามถึงผลการไปรักษาที่โรงพยาบาล 

     

4.ฉันไม่สบายใจเมื่อคนในครอบครัว
สงสัยที่ฉันไปพบแพทย์ 
บ่อย ๆ 

     

5.ฉันไม่สบายใจทุกคร้ังที่คนใน
ครอบครัวถามถึงการที่ฉันต้องกินยาเป็น
ประจ า 

     

6.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านอาจจะมอง
ครอบครัวของฉันในทางไม่ดีเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ฉันติดเชื้อเอชไอวี 

     

7.ฉันกลัวว่าพ่อแม่จะเสียใจหากรู้ว่าฉัน
ติดเชื้อเอชไอวี 

     

8.ฉันกลัวว่าญาติพี่น้องจะรังเกียจหากรู้
ว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี 
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9.ฉันกลัวว่าตนเองอาจจะเป็นภาระ
ให้กับครอบครัว 

     

10.ฉันกลัวว่าชีวิตครอบครัวจะไม่มั่นคง      
11.ฉันกลัวว่าครอบครัวจะรับสภาพ
ความเจ็บป่วยของฉันไม่ได้ 

     

12.ฉันไม่สบายใจเมื่อต้องปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์กับคู่ครอง 

     

13.ฉันกลัวว่าลูกจะถูกเพื่อนล้อที่มีแม่ติด
เชื้อเอชไอวี 

     

14.ฉันกลัวว่าลูกจะไม่มีเพื่อนคบค้า
สมาคมด้วย 

     

15.ฉันกลัวว่าลูกจะเสียใจหรือรับไม่ได้ที่
รู้ว่าแม่ติดเชื้อเอชไอวี 

     

16.ฉันกลัวว่าลูกจะรังเกียจที่รู้ว่าแม่ติด
เชื้อเอชไอวี 

     

ความวิตกกังวลด้านสังคม      
1.ฉันกลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้ว่าฉันติด
เชื้อเอชไอวี  

     

2.ฉันกลัวว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะรังเกียจ
และไม่คบค้าสมาคมด้วยเมื่อรู้ว่าฉันติด
เชื้อเอชไอวี 

     

3.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานถาม
ถึงผลการตรวจรักษาของฉัน 

     

4.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานถาม
เกี่ยวกับยาที่ฉันกินเป็นประจ าทุกวัน 
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ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5.ฉันไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมงาน
ไม่กล้าเข้าห้องน้ าหลังจากฉันเข้าแล้ว 

     

6.ฉันไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่ตัก
อาหารต่อจากที่ฉันตักไปแล้ว 

     

7.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชน
จะรู้ว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี 

     

8.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชน
จะรังเกียจและไม่คบค้าสมาคมด้วย 

     

9.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชน
จะมองว่าฉันเป็นคนส าส่อน 

     

10.ฉันกลัวว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าฉันติดชื้อเอช
ไอวีแล้ว  อาจจะมาเล่าให้คนใน
ครอบครัวของฉันรู้ 

     

11.ฉันไม่สบายใจเมื่อญาติพี่น้องหรือ
เพื่อนบ้านพูดจากระทบกระเทียบฉัน
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

     

12.ฉันกลัวว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนจะ
รังเกียจจึงเก็บตัวไม่กล้าออกไปพูดคุย
ด้วย 

     

13.ฉันไม่กล้าออกไปซื้อของนอกบ้าน  
เน่ืองจากกลัวว่าผู้คนจะรังเกียจ  และ
ซุบซิบนินทา  

     

14.ฉันกลัวว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่กล้า
เข้าใกล้เน่ืองจากมองว่าฉันเป็นตัวเชื้อ
โรค 

     

15.ฉันมักไม่สบสายตาผู้คน  เพราะกลัว
ว่าจะมีคนจ้องมองเหมือนจับผิดว่าฉัน
ติดเชื้อเอชไอวี 
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ข้อค าถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
16.ฉันกลัวว่าถ้านายจ้างทราบว่าฉันติด
เชื้อเอชไอวีฉันอาจจะตกงาน 

     

17.ฉันกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับตัวฉัน      
18.ฉันกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะมองฉันเป็น
คนไม่ดีหรือส าส่อน 

     

19.ฉันกังวลว่าเจ้าหน้าที่จะน าเร่ืองของ
ฉันไปเล่าให้คนอื่นฟัง 

     

20.ฉันกลัวว่าจะไปเจอคนรู้จักระหว่างที่
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล 
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ผลการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวล 
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ผลการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
กิจกรรมคร้ังท่ี  1 Pre – test  และการปฐมนิเทศ 
 จากการสัมภาษณ์  พบว่า  ผู้เข้ากลุ่มตั้งใจฟัง และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
กิจกรรม คือ  จากการสอบถามผู้เข้ากลุ่มสามารถตอบได้ว่า  การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้เพื่อเรียนรู้
และพบวิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค  ด้านครอบครัว  ด้านสังคม  โดยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมจะเป็นความลับ  หากมีการอ้างถึงจะใช้นามสมมติแทน  โดยต้องเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน  8  คร้ัง  ตามวันเวลา  และสถานที่  ที่ผู้ด าเนินกิจกรรมได้แจ้งให้ทราบพร้อมทั้งแจก
หนังสือก าหนดการให้ผู้ เข้ากลุ่มท่านละ  1  ฉบับ  จากการสังเกต  พบว่า  ผู้ เข้ากลุ่มมีความ
กระตือรือร้นในการท าความรู้จักกับเพื่อน ต้ังใจเขียนรายละเอียดของตนเองในใบงาน  และพยายาม
ค้นหาเพื่อนจากใบงาน  (เขียนลักษณะโดดเด่นของตนเอง)  ที่ตัวเองจับได้   
กิจกรรมคร้ังท่ี  2  ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี  1  ความวิตกกังวลต่อภาวะของโรค 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะอาการ  และลักษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 คนที่ 1 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการ  ท้องเสีย  อ่อนเพลีย  มีตุ่ม
แผลตามแขนขา   
 คนที่ 2 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีตุ่มแผลตามแขนขา  ซูบผอม 
 คนที่ 3 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่างกายจะอ่อนแอ 

คนที่ 4 น.ส.แจ่ม  (นามสมมติ)   :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีตุ่มแผลตามแขนขา   
 คนที่ 5 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการ  อ่อนเพลีย  มีตุ่มแผลตาม
แขนขา 
 คนที่ 6 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีตุ่มแผลตามแขนขา   
คิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าเป็นปัญหาที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ก็เคยเผชิญ และผู้
ติดเชื้อเอชไอวีไม่ค่อยรู้วิธีดูแลตนเอง ตนเองก็กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกิฟฟารีนอยู่  และหา
ความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้าง  ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมก็อยากรู้วิธีดูแลตนเองด้วย กลัวว่าร่างกายจะทรุด
ลงเหมือนกัน   
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  พอรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีก็มาปรึกษาหมอเหมือนกันว่าต้องดูแล
ตนเองอย่างไร  หมอบอกว่าต้องกินยาและอย่าเครียด 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบท าถูกต้องแล้ว 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าก็ดีนะที่มาปรึกษาหมอจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  บางคร้ังเราก็
ไม่รู้ว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไร 
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 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  เคยเป็นมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าเขาคงจะไม่สบายใจเลยมาปรึกษาหมอ 
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าการขอค าปรึกษาจากแพทย์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้
เพราะจะได้ข้อมูลความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และคิดว่าที่ตัวแบบกล้าไปขอค าปรึกษา
แพทย์อาจจะเป็นเพราะ ตัวแบบเป็นคนในพื้นที่ถ้ามีอาการแสดงของโรคจะท าให้คนในชุมชนสงสัย  
ส่วนตนเองเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาท างานที่ต าบลมหาชัย  จึงไม่คิดอะไรมาก  และวันนี้ได้ความรู้
จากสื่อวีดีทัศน์ด้วยว่านอกจากการกินยาแล้ว  สิ่งที่ส าคัญอีกประการคือ  การดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  การรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย  การพักผ่อน  โดยได้ความรู้เพิ่มเติม  ได้แก่  
ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทาน/ที่ควรหลีกเลี่ยง  และทราบว่าการท างานบ้านไม่ใช่การออก
ก าลังกาย 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดวา่ดีมาก ๆ ที่ปรึกษาหมอ หมอก็แนะน าดี  วันนี้ได้ดูวีดีทัศน์
ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น  จะกลับไปท าตาม 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ปกติก็คิดว่าดูแลตัวเองอยู่แล้ว  แต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร  พอได้
ดูวีดีทัศน์ก็ท าให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ปรึกษาหมอก็ดี  เพราะบางทีเราก็ดูแลตัวเองแบบไม่ถูกต้อง  
อย่างอาหารการกินก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้   
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าปรึกษาหมอก็ดีจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง วันนี้ก็รู้แล้วว่าต้อง
ดูแลตัวเองให้ครบทุกด้านไม่ใช่แค่การกินยา 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  บางคนก็ไม่กล้าปรึกษาหมอ  แต่ถ้าขอความรู้จากหมอแบบตัว
แบบก็น่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง    กลัวดูแลตัวเองไม่ดีแล้วอาการจะทรุด 
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านภาวะของโรคส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และ ผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านภาวะของโรค  ดังนี้ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)ต้องหาเวลาออกก าลังกายบ้าง  2)ขอข้อมูลความรู้จากแพทย์  
พยาบาล  เกี่ยวกับภาวะของโรคและการดูแลสุขภาพ 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  1)ขอข้อมูลความรู้จากแพทย์  พยาบาล  เกี่ยวกับภาวะของโรค
และการดูแลสุขภาพ  2)จะพยายามออกก าลังกาย 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  1)ขอข้อมูลความรู้จากแพทย์  พยาบาล  เกี่ยวกับภาวะของโรค
และการดูแลสุขภาพ  2)จะพยายามออกก าลังกาย 
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 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  1)ขอข้อมูลความรู้จากแพทย์  พยาบาล  เกี่ยวกับภาวะของโรค
และการดูแลสุขภาพ  2)จะพยายามออกก าลังกาย 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  1)ถ้ามีคนถามว่าท าไมถึงมีตุ่มแผลตามแขนขาจะตอบว่าโดนยุง
กัด  และจะสวมเสื้อแขนยาว  2)จะพยายามออกก าลังกาย 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  1)ขอข้อมูลความรู้จากแพทย์  พยาบาล  เกี่ยวกับภาวะของโรค
และการดูแลสุขภาพ  2)จะพยายามออกก าลังกาย 
กิจกรรมคร้ังท่ี  3  ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี  2  ความวิตกกังวลด้านครอบครัว 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบด้านครอบครัวอย่างไรบ้าง 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  อาจจะกลัวคนที่บ้านจะรับไม่ได้  ตายเร็วแล้วไม่มีคนดูแลลูก 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ตายเร็วแล้วไม่มีคนดูแลลูก 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  พ่อแม่จะเสียใจ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คนในครอบครัวจะรับไม่ได้ 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คนในครอบครัวอาจจะรับไม่ได้และรังเกียจ 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  กลัวพ่อแมจ่ะเสียใจ  และลูกจะรับไม่ได้ 
คิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากแต่ต้องท า  เพราะ
อย่างไรสักวันครอบครัวก็ต้องรู้   
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าบอกความจริงกับครอบครัวจะได้ไม่ต้องอึดอัด   
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าเหมือนกับตัวเองพอรู้ผลเลือดก็ตัดสินใจบอกแม่กับสามี
เลย 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบกล้าที่จะบอกผลเลือดกับแม่  โชคดีที่แม่เขาก็รับ
ได้ 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าบอกแม่นะดีแล้ว  เพราะยังไงแม่ก็ต้องรับเราได้ 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบโชคดีที่มีสามีเป็นที่ปรึกษา 
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าบอกความจริงกับคนในครอบครัวนะดีแล้ว  ซึ่งตนเองได้
บอกกับพ่อ/แม/่สามีไปแล้วและเขารับได้ก็เลยโล่งใจ  สบายใจ  แต่ถึงจะบอกพ่อกับแม่ไปแล้วแต่ก็
กลัวว่าคนจะมองครอบครัวตัวเองไปในทางที่ไม่ดี  และที่ส าคัญไม่รู้จะท ายังไงให้สามีมาตรวจผล
เลือด กลัวว่าเขาจะติดโรคด้วย  เป็นห่วงสุขภาพสามี อีกอย่างลูกยังเล็กอยู่   ที่เขาไม่ยอมมาตรวจผล
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เลือดเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นเอชไอวี  เขาเห็นว่าเราอ้วนท้วน ไม่ได้ผิดปกติอะไร  และมีปัญหา
เวลามีเพศสัมพันธ์คือ  สามีไม่ยอมสวมถุงยางอนามัย 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่ตัวแบบตัดสินใจบอกแม่  เพราะตัวเองก็บอกแม่ /
สามี/แม่สามี/พี่สาวสามีว่าเป็นเอดส์  เขาก็รับได้  ยกเว้นพี่สาวสามีที่ไม่ยอมอุ้มหลานเลยอาจเพราะ
รังเกียจ 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่บอกผลเลือดกับแม่ โดยเฉพาะการบอกสามีจะได้
รู้ไปเลยว่าเขารับได้หรือไม่  พอบอกเขาก็รับได้  แต่เขาไม่ยอมมาตรวจผลเลือด  คงกลัวและยังไม่
กล้ายอมรับความจริงหากรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชวี 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าการบอกพ่อแม่ก็เป็นเร่ืองที่ดี  แต่ตัวเองยังไม่กล้าบอก  
กลัวเขาเสียใจ  และรับเราไม่ได้   
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบตัดสินใจถูกแล้วที่บอกแม่  ตัวเองก็บอกแม่
เหมือนกันว่าติดเชื้อเอชไอวี  และแม่ก็ยอมรับได้  แต่ยังไม่ได้บอกสามีและครอบครัวของสามี  
ตอนนี้ก็อาศัยอยู่บ้านสามีหนักใจเหมือนกันที่จะบอก  กลัวเขารับไม่ได้แล้วต้องแยกทางกันลูกก็ยัง
เล็ก  งานก็ไม่ได้ท าจึงไม่มีรายได้  ถ้าเขาจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ยอมสวมถุงยางอนามัยเราก็จะ
ลุกหนีไปเลย  และกังวลกับพ่อแม่สามีจะสงสัยว่าตัวเองเป็นเอดส์  และที่ท าให้ไม่สบายใจคือแม่
สามีไม่ยอมเข้าน้ าต่อหลังจากเราเข้าไปแล้ว  ถ้าจะเข้าก็ต้องล้างท าความสะอาดก่อน 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าถ้าเรากล้าแบบตัวแบบก็ดี  แต่กลัวผลที่ตามมาคือ  พ่อแม่
เสียใจ  และลูกจะรับไม่ได้ 
วิธีจัดการลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านครอบครัว  ดังนี้ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยเด็ดขาดถ้าสามีไม่สวมถุงยาง
อนามัย  2)ใช้ลูกเป็นข้อต่อรอง/บอก/บังคับเพื่อให้สามีมาตรวจผลเลือด  3)ท าใจ/ยอมรับ/ปล่อยวาง
เร่ืองที่คนอื่นจะมองครอบครัวเราอย่างไร 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ท าใจ/ยอมรับ/ปล่อยวางเร่ืองที่พี่สาวสามีไม่ยอมอุ้มลูกของ
ตนเอง คิดว่าเด๋ียวก็คงใจอ่อนเพราะหลานอยู่ในวัยก าลังน่ารัก 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ต้องพยายามบอกสามีมาตรวจผลเลือดให้ได ้
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ท าใจ/ยอมรับ/ปล่อยวาง  แต่ยังไม่บอกผลเลือด 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  1)ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยเด็ดขาดถ้าสามีไม่สวมถุงยาง
อนามัย    2)ยังไม่บอกผลเลือดกับสามีเพราะกลัวครอบครัวแตกแยก แต่จะลองหยั่งเชิงถามเกี่ยวกับ
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เอชไอวีเพื่อดูสถานการณ์ก่อน  3)ท าใจ/ยอมรับ/ปล่อยวางเร่ืองที่แม่สามีไม่เข้าห้องน้ าหลังจาก
ตนเองเข้า 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ท าใจ/ยอมรับ/ปล่อยวาง  แต่ยังไม่บอกผลเลือด 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  ได้ออกก าลังกายเพิ่มขึ้นบ้าง  ระวังเร่ืองอาหารมากขึ้น  
หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงให้ภาวะของโรครุนแรงขึ้น 
 น.ส.ตา (นามสมมติ),น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ),น.ส.แจ่ม (นามสมมติ),น.ส.เล็ก  (นามสมมติ)
 :  ออกก าลังกายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  จะสวมเสื้อแขนยาวตลอด  และออกก าลังกายมากขึ้นกว่าแต่
ก่อน 
กิจกรรมคร้ังท่ี  4  ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี  3  ความวิตกกังวลด้านสังคม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบด้านสังคมอย่างไรบ้าง 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่ากลัวคนอ่ืนจะรู้ว่าเป็นเอชไอวี และเพื่อนไม่คบ 

น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าคงกลัวคนอ่ืนจะมองว่าไม่ดี ไม่คบค้าด้วย มองด้วยสายตา
สงสัยจับผิด 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าคงกลัวเพื่อนจะสงสัยและไม่คบ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าคงกลัวคนอ่ืนจะรู้ว่าเราเป็นเอดส์ 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าอาจท าให้รู้สึกไม่ดีเวลามีคนพูดเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  กลัวเพื่อนไม่คบ  กลัวคนอ่ืนมองและจะรู้ว่าเราเป็นเอดส์ 
 
 
คิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าเพราะตัวแบบอาจจะมีความสนิทคุ้นเคยกับนายจ้างจึง
กล้าบอกว่าเป็นเอชไอวี   และกลัวเพื่อนจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีจึงตอบค าถามแบบปฏิเสธกับ
เพื่อน ซึ่งตนเองก็กลัวคนอ่ืนจะรู้เหมือนกัน 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่บอกนายจ้างจะได้สบายใจ 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกนายจ้าง 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าบางทีไม่ต้องสนใจคนอ่ืนบ้างก็ดี 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบกล้าดีที่บอกนายจ้าง   
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าในขณะนั้นถ้าเพื่อนถามก็ต้องปฏิเสธแบบที่ตัวแบบท า 
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คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 
น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าการปล่อยวางไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมงานจะสงสัยหรือเลิก

คบเป็นวิธีการที่ตนเองก็ท าอยู่  แต่กับเพื่อนสนิทที่เราคิดว่าจะคบค้าสมาคมด้วยก็ตัดสินใจบอกว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  วัดใจกันไปเลยว่าจะคบหรือไม่คบเรา  ส่วนนายจ้างตนเองคิดว่าไม่
จ าเป็นต้องบอกนายจ้างเพราะไม่มีผลกับการท างาน  เราท างานให้เขาเต็มที่อยู่แล้ว   กลัวลูกไม่มี
เพื่อนคบด้วยเหมือนกัน ลูกมาเล่าว่าเพื่อนถามว่าแม่เธอติดเชื้อเอชไอวีเหรอ  แล้วก็กระจายข่าว  ก็
บอกลูกว่าอย่าไปสนใจ  บางคร้ังเวลามารับนมที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านเห็นก็จะถามไปเอามาจาก
ไหน  ก็ตอบว่าไปซื้อที่ห้างเขาลดราคา 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่บอก จะได้สบายใจ  ตัวเองรู้ว่าเป็นก็บอกหมดทั้ง
พ่อแม่  สามี ญาติสามี เพื่อนบ้านในชุมชน  รับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่สนใจ  เพื่อนบ้านถามท าไม
ร่างกายดูทรุดโทรม ผอมแห้ง  ก็บอกว่าเป็นเอดส์  เพื่อนบ้านก็ดีพูดคุยด้วยดีไม่ได้รังเกียจเรา  เวลา
คนถามท าไมมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ ก็ตอบว่ามารับยาต้านไวรัส  
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าก็ดีที่บอกนายจ้าง  แต่ก็คิดว่าไม่จ าเป็นต้องบอกก็ได้  
ส่วนเพื่อนถ้ารับไม่ได้ก็เลิกคบ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าไม่จ าเป็นต้องบอกนายจ้างก็ได้  ถ้านายจ้างรับไม่ได้ก็ตก
งานขาดรายได้  ส่วนเพื่อนเราก็ท าตัวปกติเลี่ยงการตอบค าถาม  ส่วนคนอ่ืน ๆ ก็ไม่ต้องสนใจ 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าการบอกผลเลือดกับนายก็ดี  แต่ถ้าตัวเองต้องไปท างานก็
กังวลเหมือนกัน  แต่ถึงเวลาก็คงไปสมัครงาน  และตรวจสุขภาพ/ตรวจผลเลือดตามระเบียบที่ทาง
โรงงานก าหนดไว้  ซึ่งเขาจะรับหรือไม่รับเข้าท างานก็อีกเร่ืองหนึ่ง  แต่จะรู้สึกและสะดุ้งบ้างเวลามี
คนมองหรือพูดคุยเกี่ยวกับโรคเอดส์  แต่เวลามารับนมที่โรงพยาบาลพอมีคนถามก็จะตอบว่า
โรงพยาบาลแจกฟรี  เขาก็ถามต่อว่าท าไมไม่ให้นมลูกเอง  ก็ตอบไปว่าตนเองกินยาอยู่แล้วยามันแรง
หมอเลยห้ามให้นมลูก 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าไม่จ าเป็นต้องบอกนายจ้าง  อย่างที่เพื่อนบอกถ้าเขารับ
ไม่ได้เราก็ตกงาน  ไปสมัครงานที่ไหนบางทีเขาก็ไม่อยากรับเข้าท างาน 
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านสังคม  ดังนี้ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)ปล่อยวางและท าใจยอมรับ  2)หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  3)
ไม่บอกผลเลือดกับนายจ้าง 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ท าใจให้สบาย  ไม่ต้องสนใจคนอ่ืนมากนัก 
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 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  1)ปล่อยวางและท าใจยอมรับ  2)หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  3)

ไม่บอกผลเลือดกับนายจ้าง 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น  แต่สามียังไม่ยอมมาตรวจเลือดก็จะ
พยายามต่อไป 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น  พี่สาวสามีเร่ิมเข้ามาอุ้มหลานบ้าง
แล้ว 

น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น  พยายามให้สามีมาตรวจเลือดคิดว่า
ตัวเองสามารถจัดการได้  อาจต้องบังคับ 

น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ก็ดีขึ้น  พยายามท าใจให้มากขึ้น  สบายใจมากขึ้น 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น  แต่ยังไม่กล้าบอกสามี  มีพูดทีเล่นที
จริงบ้าง 

น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ก็สบายใจมากขึ้น   
 
กิจกรรมคร้ังท่ี  5  ชมวีดีทัศน์ชุดท่ี  1 - 3   
ความคิดเห็นหลังการชมวีดีทัศน์ชุดท่ี  1 - 3  (รอบสอง) 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าสื่อที่เปิดให้ชมนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก  ช่วยให้ผู้ติด
เชื้อเอชไอวีลดความวิตกกังวลได้มาก  เพราะมีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพ  ไม่ต้อง
สนใจสังคมที่ไม่ยอมรับเรา  เป็นแรงผลักดันให้ตนเองต้องกระตุ้นให้สามีมาตรวจผลเลือด  
นอกจากนี้ตนเองได้บอกเพื่อนบ้าน  (อาจจะติดเชื้อเอชไอวี)  ว่ามาดูวีดีทัศน์  3  ชุดนี้จะช่วยได้มาก  
มีกระบวนการรักษาที่ดี  และยังกล่าวว่าเราไม่ต้องคอยหลบคนอื่นแล้ว รู้สึกยอมรับได้   
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าตนเองคลายความวิตกกังวลด้านต่าง ๆ ไปได้มาก การ
ได้ดูสื่อวีดีทัศน์แล้วสบายใจมากขึ้น 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่ามีประโยชน์มาก  ถ้าคนอ่ืนได้ดูบ้างน่าจะรู้สึกดีขึ้นเหมือน
ตนเอง 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  สื่อวีดีทัศน์ช่วยได้มากจริง ๆ ได้ข้อคิดดี ๆ  
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 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  ด้านเกี่ยวกับโรคและด้านสังคมตอนนี้ไม่กังวลแล้ว  แต่ด้าน
ครอบครัวยังไม่สบายใจอยู่  มีความรู้สึกว่าทั้งอยากบอกและไม่อยากบอกผลเลือดกับสามี  และการ
ได้ดูสื่อวีดีทัศน์ท าให้ปลงและยอมรับได้มาก   
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  เป็นประโยชน์อย่างมาก  ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค
และการดูแลตนเอง ท าให้ปลง 
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  
และด้านสังคม  ดังนี้ 

น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 2)พยายามบอกให้สามีมา
ตรวจผลเลือด 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 

น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  1)การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 2)พยายามบอกให้สามีมา
ตรวจผลเลือด 

น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 
น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง  ค่อย ๆ รอจังหวะที่จะบอกผล

เลือดกับสามี 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  ตอนนี้สบายใจขึ้นมาก ไม่ค่อยคิดอะไรมาก  แต่สามียังไม่ยอม
มาตรวจเลือดก็จะพยายามต่อไป 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้นเยอะครอบครัวอบอุ่นขึ้น 

น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ) :  ไม่ค่อยคิดมากแล้ว  พยายามบอกสามีทุกวันให้มาตรวจ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้นมาก  คิดเร่ืองบอกผลเลือดกับสามีเหมือนกัน 

 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  รู้สึกว่าอยากบอกผลเลือดกับสามีบ้าง ต้องรอจังหวะและ
โอกาส  แต่ยังไม่กล้าเท่าที่ควร 

น.ส.เล็ก  (นามสมมต)ิ :  รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาก  แต่ยังไม่อยากบอกผลเลือดกับสามี 
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กิจกรรมคร้ังท่ี  6  เร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี  1  : น.ส.ชา (นามสมมติ) 
คิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าเพราะตัวแบบอาจจะมีความสนิทคุ้นเคยกับนายจ้างจึง
กล้าบอกว่าเป็นเอชไอวี   และกลัวเพื่อนจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีจึงตอบค าถามแบบปฏิเสธกับ
เพื่อน ซึ่งตนเองก็กลัวคนอ่ืนจะรู้เหมือนกัน  ตัวแบบมีความหนักแน่นมากในการยอมรับสภาพภาวะ
ความเจ็บป่วยขนาดนั้นได้  และต่อสู้จนหายเป็นปกติ 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าโชคดีที่ครอบครัวเข้าใจและให้ก าลังใจ สามีก็ดีที่ยอมรับ
ได้  และดีแล้วที่บอกนายจ้างจะได้สบายใจ 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบสู้ชีวิตมาก อาการหนักขนาดนั้นแต่ก็อดทนสู้จน
หาย  และถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกผลเลือดกับนายจ้างเหมือนกัน 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบโชคดีที่ครอบครัวและสามีเข้าใจและยอมรับ   
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบมีความอดทนที่จะต่อสู้กับภาวะความเจ็บป่วย
ขนาดน้ันได้  กล้าดีที่บอกผลเลือดกับนายจ้าง   
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบมีความอดทนและสู้ชีวิตมาก  มีครอบครัวที่ดีคอย
ให้ก าลังใจ และมีสามีที่รักและเข้าใจ 
 
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 

น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าการปล่อยวางไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมงานจะสงสัยหรือเลิก
คบเป็นวิธีการที่ตนเองก็ท า  แต่กับเพื่อนสนิทที่เราคิดว่าจะคบค้าสมาคมด้วยก็ตัดสินใจบอกว่า
ตนเองติดเชื้อเอชไอวี  วัดใจกันไปเลยว่าจะคบหรือไม่คบเรา  ส่วนนายจ้างตนเองคิดว่าไม่
จ าเป็นต้องบอกนายจ้างเพราะไม่มีผลกับการท างาน  เราท างานให้เขาเต็มที่อยู่แล้ว   กลัวลูกไม่มี
เพื่อนคบด้วยเหมือนกัน ลูกมาเล่าว่าเพื่อนถามว่าแม่เธอติดเชื้อเอชไอวีเหรอ  แล้วก็กระจายข่าว  ก็
บอกลูกว่าอย่าไปสนใจ  บางคร้ังเวลามารับนมที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านเห็นก็จะถามไปเอามาจาก
ไหน  ก็ตอบว่าไปซื้อที่ห้างเขาลดราคา 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่บอกผลเลือดกับคนในครอบครัวจะได้สบายใจ  
ตัวเองรู้ว่าเป็นก็บอกหมดทั้งพ่อแม่  สามี ญาติสามี เพื่อนบ้านในชุมชน  รับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่
สนใจ  เพื่อนบ้านถามท าไมร่างกายดูทรุดโทรม ผอมแห้ง  ก็บอกว่าเป็นเอดส์  เพื่อนบ้านก็ดีพูดคุย
ด้วยดีไม่ได้รังเกียจเรา  เวลาคนถามท าไมมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ ก็ตอบว่ามารับยาต้านไวรัส   ส่วน
การท าสมาธิเป็นวิธีที่น่าสนใจ 
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 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าก็ดีที่บอกนายจ้าง  แต่ก็คิดว่าไม่จ าเป็นต้องบอกก็ได้  
ส่วนเพื่อนถ้ารับไม่ได้ก็เลิกคบ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าถ้าบอกผลเลือดกับสามีแล้วความสัมพันธ์ดีแบบตัวแบบก็
น่าบอก  ส่วนการท าสมาธิ/สวดมนต์ คิดว่าน่าจะช่วยได้มาก    
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าการบอกผลเลือดกับนายจ้างเป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้าตัวเองต้อง
ไปท างานก็กังวลเหมือนกัน  แต่ถึงเวลาก็คงไปสมัครงาน  และตรวจสุขภาพ/ตรวจผลเลือดตาม
ระเบียบที่ทางโรงงานก าหนดไว้  ซึ่งเขาจะรับหรือไม่รับเข้าท างานก็อีกเร่ืองหนึ่ง  แต่ จะรู้สึกและ
สะดุ้งบ้างเวลามีคนมองหรือพูดคุยเกี่ยวกับโรคเอดส์  แต่เวลามารับนมที่โรงพยาบาลพอมีคนถามก็
จะตอบว่าโรงพยาบาลแจกฟรี  เขาก็ถามต่อว่าท าไมไม่ให้นมลูกเอง  ก็ตอบไปว่าตัวเองกินยาอยู่แล้ว
ยามันแรงหมอเลยห้ามให้นมลูก  ส่วนสามีเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่พอฟังตัวแบบแล้วมีก าลังที่จะ
บอกผลเลือดกับสามีมากขึ้น  แต่ต้องรอให้ลูกโตอีกนิดก่อน 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดเหมือนกับเพื่อน (น.ส.แจ่ม)  กลัวบอกแล้วเขาจะรับไม่ได้  
แต่สักวันเขาก็ต้องรู ้
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านสังคม  ดังนี้ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)ปล่อยวางและท าใจยอมรับ  2)หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  3)
ไม่บอกผลเลือดกับนายจ้าง 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ท าใจให้สบาย  ไม่ต้องสนใจคนอ่ืนมากนัก 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   

น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  1)ปล่อยวางและท าใจยอมรับ  2)หลีกเลี่ยงการตอบค าถาม  3)

ไม่บอกผลเลือดกับนายจ้าง 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  เร่ืองอ่ืนก็สบายใจขึ้นมาก  แต่สามียังไม่ยอมมาตรวจเลือด
เหมือนเดิม  
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้นมาก ไปเล่าให้สามีฟังว่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วดีได้
ความรู้มาก 

น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้น  แต่ยังพยายามให้สามีมาตรวจเลือด 
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 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  รู้สึกดีขึ้นบ้าง 
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้น พยายามจะไม่สนใจคนรอบข้าง 

น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ก็รู้สึกสบายใจบ้าง  พยายามปล่อยวาง 
กิจกรรมคร้ังท่ี  7  เร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี  2 : น.ส.นาม (นามสมมติ) 
คิดอย่างไรกับปัญหาที่ตัวแบบเผชิญ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบอาจจะเป็นวัยรุ่นเลยไม่ค่อยสนใจสุขภาพ
เท่าที่ควร  ไม่มีคนคอยให้ค าแนะน า  แต่ยังดีที่ยังกลับใจเข้าสู่กระบวนการรักษา   
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าโชคดีที่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่อง  เห็นด้วยที่ตัวแบบ
ตัดสินใจบอกผลเลือดกับแฟนก่อนจะแต่งงาน 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบตัดสินใจถูกแล้วที่เข้าสู่กระบวนการรักษา และ
จัดการความไม่สบายใจได้เวลามีคนมาพูดให้ไม่สบายใจ 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบกล้าดีที่บอกผลเลือดกับแฟน เพราะเสี่ยงที่เขาจะ
รับไม่ได้  
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบคงรู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีโดยที่ตัวเองไม่ได้
เป็นคนก่อขึ้นมาเองแต่รับมาจากแม่ เลยประชดชีวิตด้วยการไม่สนใจและไม่ยอมรับความจริง แต่ยัง
ดีที่คิดได้และกินยา  
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดแบบเดียวกับเพื่อน (น.ส.แจ่ม)  แต่ตัวแบบโชคดีที่บอกแล้ว
แฟนยอมรับได้ 
คิดอย่างไรกับวิธีการลดความวิตกกังวลของตัวแบบ 

น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  ตัวแบบใช้วิธียอมรับความจริงว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี  และเข้า
สู่กระบวนการรักษา  นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะหากยอมรับไม่ได้ก็
จะท าให้สุขภาพทรุดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ การเปิดเผยผลเลือดกับคู่  ตนคิดว่าเป็นวิธีที่ดีแล้ว  เพราะ
เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้  ส่วนการบอกผลเลือดกับคู่จะได้รู้ไปเลยว่าเขายอมรับเราได้
หรือไม่  และการหลีกเลี่ยงการตอบค าถามจากคนรอบตัว ตนคิดว่าถ้าครอบครัวเรายอมรับได้ก็
พอแล้ว  ไม่ต้องสนใจคนอ่ืนให้มากนักเพราะจะท าให้เราไม่มีความสุข 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าดีแล้วที่บอกผลเลือดกับแฟน จะได้รู้ไปเลยว่าเขารับได้
หรือไม่ได้  จะได้ไมมีปัญหาภายหลัง 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบท าถูกแล้ว บอกผลเลือดไปเลยจะได้รู้ว่าเขารับได้
หรือเปล่า 
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 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าดีที่บอกแฟนแล้วรับได้ ถ้าบอกสามีแล้วสามีรับได้แบบ
ตัวแบบก็ดี    
 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าการเข้าใจและยอมรับความจริงดีที่สุด  น้องเขากล้าที่จะ
บอกผลเลือดกับแฟน  และโชคดีที่แฟนเข้าใจและยอมรับได้  คิดว่าการบอกผลเลือดกับสามีก็ดี
เหมือนกันจะได้ไม่อึดอัด 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าตัวแบบกล้ามากที่ตัดสินใจบอกผลเลือดกับแฟน แต่ก็
โชคดีที่แฟนรับได้  อยากบอกสามีบ้างเหมือนกันแต่ยังหวั่น ๆ อยู่ 
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านสังคม  ดังนี้ 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) 1)การยอมรับและปล่อยวาง  2)การหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจากแพทย์  พยาบาล  ในอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   

น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจ 

 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ปล่อยวางและท าใจยอมรับ   
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  ยังพยายามบอกให้สามีมาตรวจผลเลือด  
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  สบายใจดี 

น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้น  แต่ยังพยายามให้สามีมาตรวจเลือด 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  รู้สึกดีขึ้นบ้าง  คิดเร่ืองการบอกผลกับสามี แต่ยังไม่กล้า 

 น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  รู้สึกดี และสบายใจเร่ืองกรบอกผลเลือดกับสามีบ้าง มีการพูด
เกร่ิน ๆ บ้าง  

น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  ก็รู้สึกสบายใจบ้าง  อยากบอกผลเลือดกับสามี  แต่ยังไม่กล้า 
กิจกรรมคร้ังท่ี  8  เร่ืองเล่าเร้าพลังโดยตัวแบบมีชีวิตจริงคนท่ี  1 , 2  และ Post – test 
ความคิดเห็นหลังจากฟังเร่ืองเล่าประสบการณ์ท่ีตัวแบบเผชิญ  ตัวแบบที่  1 และ 2  (รอบสอง) 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  คิดว่าวิธีจัดการความวิตกกังวลของตัวแบบทั้งสองคนนั้นเป็น
ประโยชน์มาก  ตนเองก็น าบางวิธีไปปฏิบัติ  ได้แก่  การท าสมาธิ  ท าให้ตนเองนิ่งขึ้น  ปลงได้มาก
ขึ้น  ใช้สติในการจัดการปัญหามากขึ้นอยากให้ผู้ติดเชื้อคนอ่ืนเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้บ้าง  ส่วนสามี
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คิดว่าที่ผ่านมาเราได้แต่บอกให้เขามาตรวจเอง  บอกด้วยน้ าเสียงแข็ง ๆ ห้วน ๆ บอกด้วยอารมณ์  
คร้ังต่อไปจะลองพูดด้วยน้ าเสียงที่แสดงความห่วงใย  และจะมาเป็นเพื่อนแฟนตรวจผลเลือดด้วย  
คิดว่าน่าได้ผล  การมาเข้าร่วมกิจกรรมดีมากได้แลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้สบายใจ  และได้รู้จักเพื่อน 
ๆ  
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  คิดว่าถ้าคนในครอบครัวยอมรับเราได้ก็ไม่ต้องสนใจคนรอบ
นอก  สบายใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  คิดว่าการบอกผลกับคนในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญ  ยังไงพ่อแม่
ก็ต้องยอมรับเราได้  รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สบายใจขึ้นมาก 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  คิดว่าการบอกผลเลือดกับสามีก็มีผลดี  อย่างตัวแบบบอกแล้ว
ความสัมพันธ์กับสามียิ่งดีขึ้น คิดว่าอยากบอกผลเลือดกับสามี  แต่ขอเวลาท าใจสักระยะ  อย่างน้อย 
ๆ ก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้ว 

น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  คิดว่าเมื่อมีปัญหาก็ต้องจัดการ  ถ้าจัดการไม่ได้ก็ต้องท าใจ
ยอมรับและปล่อยวาง  ส่วนการท าสมาธิก็ช่วยได้  ตัวเองก็ลองท าบ้างก็รู้สึกดีขึ้น  ได้ดูวีดีทัศน์ก็ช่วย
ได้มาก  ได้ฟังเร่ืองราวจากตัวแบบก็ยิ่งท าให้มีก าลังใจมากขึ้น 
 น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  คิดว่าอยากบอกผลเลือดกับสามีเหมือนกัน กลัวว่าถ้าเขาติดมัน
จะส่งผลต่อสุขภาพของเขา แต่ยังไม่กล้าคงต้องรอสักระยะเหมือนกัน  แต่สบายใจขึ้นมากที่ได้
ค าแนะน าจากเพื่อน และตัวแบบ 
วิธีจัดการและลดความวิตกกังวลด้านครอบครัวส าหรับตนเอง 
 จากการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ  ผู้เข้ากลุ่ม  และผู้
ด าเนินกิจกรรม  โดยผู้เข้ากลุ่มแต่ละคนพบวิธีลดความวิตกกังวลด้านภาวะโรค  ด้านครอบครัว  
และด้านสังคม  ดังนี้ 

น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  1)การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 2)จะมาเป็นเพื่อนสามีเพื่อ
ตรวจผลเลือด 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 

น.ส.ปิ่น (นามสมมติ) :  1)การท าใจยอมรับและปล่อยวาง 2)พยายามบอกให้สามีมา
ตรวจผลเลือด 

น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง  จะบอกผลเลือดกับสามีแต่ขอ
เวลาท าใจสักระยะ 

น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง  จะบอกผลเลือดกับสามีเมื่อ
ตัวเองหางานท าได้แล้ว 
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น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  การท าใจยอมรับและปล่อยวาง  จะบอกผลเลือดกับสามีแต่ขอ
เวลาท าใจสักระยะ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 น.ส.เชาว์  (นามสมมติ) :  สบายใจมากขึ้น  หน้าตาสดชื่น  มีความหวังว่าสามีจะยอมมา
ตรวจเลือด 
 น.ส.ตา (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้นมาก  หน้าตายิ้มแย้ม  บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวดีมากเข้าใจกันมากขึ้น 

น.ส.ปิ่น  (นามสมมติ) :  สบายใจมากขึ้น  ยิ้มแย้ม 
 น.ส.แจ่ม (นามสมมติ) :  สบายใจขึ้นมาก  ยิ้มแย้ม  มีก าลังใจมากขึ้น 
น.ส.ขิง (นามสมมติ) :  สบายใจมากขึ้น  หน้าตาสดชื่น  ยิ้ม  สบตา  พูดคุยแลกเปลี่ยน

มากกว่าคร้ังแรก 
น.ส.เล็ก  (นามสมมติ) :  สบายใจมากขึ้น  ยิ้มแย้ม  มีก าลังใจมากขึ้น 
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ภาคผนวก  ง 
 

ก าหนดการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

ก าหนดการด าเนินกิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 
สัปดาห์ที่ วันที่ กิจกรรม 

1 11  ธันวาคม  2557 กิจกรรมคร้ังที่  1  การปฐมนิเทศ  และท าแบบสอบถามความ
วิตกกังวล  (Pre-test) 

2 18  ธันวาคม  2557 กิจกรรมคร้ังที่  2  ชมวีดีทัศน์ชุดที่  1  ความวิตกกังวลด้าน
ภาวะของโรค  

3 31  ธันวาคม  2557 กิจกรรมคร้ังที่  3  ชมวีดีทัศน์ชุดที่  1  ความวิตกกังวลด้าน
ครอบครัว 

4 8  มกราคม  2558 กิจกรรมคร้ังที่  4  ชมวีดีทัศน์ชุดที่  3  ความวิตกกังวลด้าน
สังคม 

5 15  มกราคม  2558 กิจกรรมคร้ังที่  5   ชมวีดีทัศน์ชุดที่  1-3   
6 22  มกราคม  2558 กิจกรรมคร้ังที่  6  ฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบที่มีชีวิตคนที่  

1 
7 9  มกราคม  2558 กิจกรรมคร้ังที่  7  ฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบที่มีชีวิตคนที่  

2 
8 5  กุมภาพันธ์  2558 กิจกรรมคร้ังที่  8  ฟังเร่ืองเล่าเร้าพลังจากตัวแบบที่มีชีวิตคนที่  

1-2 
และท าแบบสอบถามความวิตกกังวล  (Post-test) 

 
หมายเหตุ ด าเนินกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  09.00 – 10.00  น.  

 ณ  ห้องประชุมฝ่ายสวัสดิการสังคม  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
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หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
โครงการวิจัยเร่ือง   การเสนอตัวแบบเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
วันให้ค ายินยอม วันที่................เดือน...................................พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................เบอร์โทรศัพท์............................ 

ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับเอกสารและค าอธิบายจากผู้วิจัย 
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิ จัยอย่างละเอียด และมี
ความเข้าใจดีแล้ว ผู้วิจัยได้ตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ไม่ซ่อนเร้น
จนข้าพเจ้าพอใจ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้วิจัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ตามที่ผู้วิจัยเห็นสมควร 
ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการนี้โดยความสมัครใจ และมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
เมื่อใดก็ได้ 
 ผู้วิจัย  ขอให้ค ารับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้าเป็นความลับ  โดยจะเปิดเผยเฉพาะ
ในลักษณะที่เป็นการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย  โดยไม่ระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล  

ผู้วิจัยแจ้งด้วยว่าข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัย นางสาวลัดดา   ปุกกอง 
ได้ที่ 1500  ถนนเอกชัย  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  73000 
โทรศัพท์   083 – 1300434  อีเมล  ladda.mammy@gmail.com 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วและมีความเข้าใจดีทุกประการ จึงได้ลงนามในใบ
ยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

 
ลงนาม........................................................ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

     (               ) 
   ลงนาม........................................................ผู้วิจัย 

     (               ) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล   นางสาวลัดดา  ปุกกอง 
วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 4  ตุลาคม  2523 
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 8/2  หมู่  7   ต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี 71110 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  1500  ถนนเอกชัย   

ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 73000  
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ.2546 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาสุขศึกษา  สถาบันราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ.2557 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
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