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บทคัดยอ
การศึกษา เรือ่ ง การเสริมสรางความเขมแข็งของสตรีทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดสจ ากสามี
: ศึกษากรณีผมู ารับบริการกลุม รักษมว ง โรงพยาบาลทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี นั้น
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาและสาเหตุของการ
ติดเชื้อ เพื่อเปนแนวทางในการรณรงคปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ศึกษาเฉพาะสตรีที่มารับ
บริการกลุม รักษมวง เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยสตรีท้ังหมดมีผลการตรวจยืนยันวาเปนผูติดเชื้อ
และเขาโครงการรับยาตานแลว จํานวนทั้งหมด 135 ราย และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth interview) เพิม่ เติมอีก 10 ราย เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยทีส่ มบูรณของขอมูล ซึง่ ผูศึกษา
ใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบผสมผสานทั้ ง วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (a combined
qualitative and quantitative approach) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ
ในการศึกษา ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) หลังจากที่ได
วิเคราะหขอมูลแลว ผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการเสนอขอมูลเชิงพรรณนา โดยนํา

สาระสําคัญจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวจึงนําเสนอในเชิงพรรณนาประกอบตารางอธิบายขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษา
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล พื้ น ฐาน พบว า สตรี ที่ ติ ด เชื้ อเอชไอวี / เอดส จ ากสามี
สวนใหญมีอายุ 40 ปข้ึน ไป คิ ดเปน รอยละ 35.50 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 98.51
การศึกษาอยูใ นระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 52.60 ประกอบอาชีพรับ จางมากที่สดุ คิดเปน
รอยละ 40.74 ปจจุบนั อาศัยอยูบ า นของตนเอง คิดเปนรอยละ 52.60 บุคคลทีอ่ าศัยอยูร วมกันสวน
ใหญ จ ะอยู ร ว มกั น กั บ คู ส มรส และบุ ต ร คิ ด เป น ร อ ยละ 37.78 และ18.52 ตามลํ า ดั บ
ทราบผลเลือด/ผลการติดเชื้อหลังจากอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 86.66 ระยะเวลาที่อยูรวมกั น
เปนเวลา 1-5 ป คิดเปนรอยละ 38.52 สาเหตุของการติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพัน ธ คิดเปน
รอยละ 98.50 โดยมีเ พศสัมพันธ กับ ผูท่ี เป นสามี คิด เป นร อยละ 78.52 การยินยอมในการ
มีเพศสัมพันธครั้งแรกดวยความเต็มใจ/ยินยอม คิดเปนรอยละ 75.56 การใชถุงยางอนามั ย
(Condom) ใชทกุ ครัง้ เมือ่ มีเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 48.16
ผลการวิจัยการเผชิญสภาพปญ หาของสตรีท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจากสามี พบวา
การเผชิญสภาพปญหาทางดานสุขภาพ เปนปญหามากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 2.99 รองลงมา
การเผชิญสภาพปญหาทางดานจิตใจ คาเฉลีย่ 2.93
การเสริมสรางความเขมแข็งของสตรีท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจากสามี แบงออกเปน
5 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานจิตใจ ดานสังคม/ครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และดานการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาพรวมความสําเร็จของกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของสตรีที่
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจากสามี อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาการ
เสริมสรางความเขมแข็งของสตรีทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดสจ ากสามี ดานเศรษฐกิจมีผลในระดับมาก
ทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.87 รองงลงมา คือ ดานสุขภาพของสตรี มีผลในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 ในขณะ
ทีก่ ารเสริมสรางความเขมแข็ง ดานสังคม/ครอบครัวของสตรี มีผลในระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 3.41
ดังนั้น จึงเห็นไดวาความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจเปนผลทําใหผูหญิงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
เพิม่ ขึน้ สวนการมีเพศสัมพันธทป่ี ลอดภัยนัน้ สตรีทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดสจากสามี มีความเห็นวา
สามารถพูดคุย เรื่องการมีเพศสัมพัน ธท่ีปลอดภัย กับสามีได มีความมั่นใจที่จะบอกถึง ความ
ต องการทางเพศ สามารถปฏิ เ สธความสั ม พั น ธ กั บ สามี เ มื่ อ มี ค วามเสี่ ย ง และมี ก ารรณรงค
การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ เปนการปองกันการแพรเชือ้ ตอบุคคลอืน่ ๆ
จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา สังคมตองหันมาทบทวน รื้อสราง บทบาททาง
เพศที่สังคมใหความสําคัญกับเพศชาย ซึ่งเปนผลใหผูชายขาดความรับผิดชอบ และขาดความ

ระมัดระวังเรือ่ งการมีเพศสัมพันธทป่ี ลอดภัยเปนผลใหตนองและคูม คี วามเสีย่ งตอการติดเชื้อ และ
ในทายทีส่ ดุ ผูห ญิงควรไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูเพื่อที่จะดูแลตนเอง
ไดอยางอิสระ และรับผิดชอบภาระทีอ่ ยูร อบๆตัวได ทั้งหมดนี้ผหู ญิงควรไดรบั การรณรงคเพื่อการ
มี เ พศสั ม พั น ธ ท่ี ป ลอดภั ย จากทุ ก ภาคส ว น ไม ว า จะเป น ภาครั ฐ เอกชน และภาคประชาชน
อยางจริงจัง

