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บทคัดย่อ   การวิจัยกึ่งทดลอง นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการลดลงของระดับไขมันชนิดคลอ
เลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มทดลองเม่ือสิ้นสุดการทดลอง และ
เปรียบเทียบการลดลงของระดับไขมันในเลือด ระหว่างกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ที่ได้รับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กง กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์ ที่มารับบริการที่คลินิกห ลังให้ค าปรึกษา โรงพยาบาลหาดใหญ่
จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมซ่ึงได้รับการพยาบาลตามปกติจ านวน 20 คน และกลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กงเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
จ านวน 20 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง อายุ และระยะเวลาการได้รับยา
ต้านไวรัส เครื่องมือที่ใช้ คือโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและการบริหารชี่กง ที่
ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ Tobin และคณะ1 เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงตา มเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย
สถิติที  
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 ผลการวิจัย พบว่า  ไขมันชนิดคลอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์หลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไขมันชนิดคลอเลสเตอรอลรวมและไตรกลี
เซอร์ไรด์ของกลุ่มทดลองลดลงและของกลุ่มควบคุมเพ่ิมข้ึน มีผลให้การเปลี่ยนแปลงระดับคลอ
เลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ ระหว่างกลุ่มทั้งสองต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์  พฤติกรรมการบริโภค  การบริหารชี่กง ค ลอเลสเตอรอล ไตรกลี
เซอร์ไรด ์

ABSTRACT The purpose of this quasi-experimental study were to compare 
diminution of lipid level of patients with HIV/AIDS in the experimental group before 
and after receiving the Behavior Modification Program. And compare diminution of 
lipid level of patients with HIV/AIDS between the experimental group, and the 
control group. The study samples were 40 patients attending outpatient Post 
counseling clinic at Hatyai hospital. The forty samples were divided into two groups; 
each of twenty for the control groups received routine care service while the 
experimental group received 10 weeks of the Behavior Modification Program. The 
instruments included guideline for behavior modification program. Such as 
Assessment and problem-solving skills, Self-assessment and target together, The 
knowledge and skills to solve problems, practice and self-care, tracking the phone 
and evaluating the progress of the recording. This program based on the self-
management concept of Tobin et al.,(1986). All instrument were tested for their 
content validity by 5 experts .The data collection were analyzed using for mean, 
standard deviation and t-test. The findings showed  that: Total cholesterol and 
triglyceride level of the experimental group after receiving the program was decrease 
statistically significant at .05.Total cholesterol and triglyceride level of the 
experimental group was decrease and the control group was increase . Result in the 
total cholesterol and triglyceride level of the experimental group and the control 
group was difference  statistically significant at .05 
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บทน า 

 โรคเอดส์ ( Acquired 
Immunodeficiency Syndrome ; AIDS)
หรือ  การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี          
(Human Immunodeficiency virus ; HIV)
เป็นปัญหาระดับชาติที่มีการแพร่กระจายของ
โรคอย่างรวดเร็ว และคร่าชีวิตมนุษยชาติไป
มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก  ปัจจุบันมีการ
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วยยาต้านไวรัสที่
มีประสิทธิภาพสูง (Highly Active 
Antiretroviral Therapy ;HAART)ท าให้
อัตราการตายของผู้ป่ว ยจากโรคเอดส์และการ
เกิดโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อฉวยโอกาส
ลดลงกว่าอดีต โดยผู้ป่วยต้องรับประทานยา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งท า
ให้เกิดผลข้างเคียง ในระยะสั้น เช่น คลื่นไส้
อาเจียน ชาปลายมือปลายเท้า , ปฏิกิริยา
ภูมิแพ้, อ่อนเพลีย , เปลี้ย, น้ าหนักลด เกิดผื่ น
แพ้ยา  หรือผลข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว 
เช่น น้ าตาลในเลือดสูง , ไขมันในเลือดสูง , การ
สะสมของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายผิดปกติ 
การเผาผลาญที่ผิดปกติ และอาจท าให้เสียชีวิต
ได้ถ้าไม่รีบแก้ไข สมนึก สังฆานุภาพ 3 จาก
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุ
รกรรมของผู้วิจัย พบว่าผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์ที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่รับประทาน
ยาต้านไวรัสภายในระยะเวลาประมาณ 6 
เดือนหรือผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดและหัวใจ แพทย์จะเป็นผู้สั่งเจาะเลือด 
เกี่ยวกับไขมันในเลือดเพ่ือดูผลการ
เปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดไปด้วย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ผู้ป่วยเอชไอวี / เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส
ประสิทธิภาพสูง HAART มีการเปลี่ยนแปลง
ของระดับไขมันในเลือด นนท์ธิยา หอมข าและ
คณะ ( 2554) ได้ ศึกษายาต้านไวรัสที่มี
ประสิทธิภาพสูง HAART ที่ส่งผลให้การติด
เชื้อ HIV กลายเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังภายใต้
ภาวะของโรค ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงเป็นสาเหตุในการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย  ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ 
ได้แก่ 1) ยาต้านไวรัส 2) ปัจจัยที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้   คือ อายุ และเพศ และ 3)
ปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้ คือ การสูบบุหรี่ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
การไม่ออกก าลังกาย /วิถีชีวิตที่นั่งท างานเป็น
ส่วนใหญ่ และภาวะเครียด  แนวทางอ่ืนที่เป็น
การลดภาวะไขมันในเลือดสูงของผู้ป่วยเอชไอ
วี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสในปัจจุบันคือ การ
เปลี่ยนยาต้านไวรัส ซึ่งมีความยุ่งยากกว่าการ
ป้องกันการเกิด 

ดังนั้นการป้องกันภาวะไขมันสูงใน
เลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสจึงมีความส าคัญส าหรับผู้ป่วยโดยการ
มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค
การออกก าลังกาย และการคลาย เครียด
นั่นเอง ผู้วิจัยจึง พัฒนาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการ
บริหารชี่กง  ซึ่งได้พัฒนาจากแนวคิดของ 
Tobin และคณะ1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย
ในการดูแลตนเองด้านการบริโภค การออก
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ก าลังกาย และการลดความเครียดที่ถูกต้อง 
ท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง มีการ
ออกก าลังกายด้วยชี่กงที่เหมาะสม โดยมุ่ง
ศึกษาผลของโปรแกรมว่าจะส่งผลให้ระดับ
ไขมันในเลือดลดลงหรือไม่อย่างไรในกลุ่ม
ทดลอง และลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
โปรแกรมฯ หรือไม่อย่างไร ผลการ วิจัย
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการส่งผลให้ 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคลดลง และผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับไขมันในเลือด
ของผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังได้รับโปรแกร มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการบริหารชี่กง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการลดลงของไขมัน
ในเลือดของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ได้รับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการ
บริหารชี่กง และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ 

ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากร คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
ติดเชื้อเอชวี /เอดส์และได้รับยาต้านไวรัสเอช
ไอวี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /
เอดส์ อายุระหว่าง 20-40 ปีทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์  2556 แพทย์ยินยอมให้ออก
ก าลังกายได้ และได้รับยาต้านไวรัส ชนิด
รับประทานสูตร GPO-S ประกอบด้วยตัวยา
AZT+3TC+NVP มาแล้ว 1 เดือนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 1 ปี มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พูด อ่าน 
และเขียนภาษาไทยได้  ไม่มีโรคประจ าตัวที่มี
ผลต่อการออกก าลังกายตามความเห็นของ
แพทย์ และยินดีเข้าร่วมการวิจัย  
 เกณฑ์การคัดออกการวิจัย  เมื่อผู้ติด
เชื้อเอชไอวี /เอดส์ มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 
ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย เช่น คลื่นไส้อาเจียน 
เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม  ใจสั่น ชีพจรเต้น
เร็วหรือช้ามาก มีอาการเจ็บหน้าอก ผู้วิจัยจะ
ให้การดูแลเบื้องต้น และส่งต่อให้กับแพทย์
เพ่ือการดูแลรักษาต่อไป  ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ไม่มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่ถูกคัดออก 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 

  1.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

1.1 แบบบันทึ กข้อมูลส่วน
บุคคล พัฒนาโดยผู้วิจัยจาก โปรแกรมการ
จัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกก าลัง
กาย ของดวงใจแซ่หยี (2552) และ สุรีพร ธน
ศิลป์ ( 2552 ) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
แบบแผนการออกก าลังกาย และระยะเวลา
การได้รับยาต้านไวรัส แบบบันทึ กข้อมูลทาง
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สรีระวิทยา ประกอบด้วยเรื่อง น้ าหนัก 
ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย  

1.2 เครื่องมือวัดระดับไขมัน
ในเลือด โดยใช้เครื่องมือการตรวจทาง
วิทยาศาสตร์ “Kone Lab 60” ที่ได้รับรอง
คุณภาพผ่านการสอบเทียบจากหน่วย
เครื่องมือแพทย์ ตามเกณฑ์คุณภาพของ
วิศวกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โดยผู้ป่วยต้องเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดเพ่ือหา
ไขมัน คือ งดอาหารก่อนตรวจเลือดไม่น้อย
กว่า 8 ชั่วโมง ให้เจาะท่านั่งเพราะการเจาะท่า
นอนจะต่ ากว่าท่านั่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของระดับพลาสม่า 

การรายงานผล  รายงานโดยยึด
เกณฑ์ของ ATP III ในการจัดแบ่งระดับไขมัน
โดยค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ตั้งแต่ 150 mg/dl ขึ้น
ไปถือว่าผิดปกติ และคลอเลสเตอรอลรวม
ตั้งแต่ 200 mg/dl ขึ้นไปถือว่าผิดปกติ และ
บันทึกค่าที่ได้ ในตารางบันทึกระดับไขมันใน
เลือดก่อนและหลังการทดลอง 

 2.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

2.1 การพยาบาลตามปกติ 

2.2 โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารและการ
บริหารชี่กง พัฒนาจาก แนวคิดการจัดการ
ตนเองของ Tobin และคณะ1 ร่วมกับเนื้อหา
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนบ าบัดของ พัทธ
นันท์ ศรีม่วง 10 และเนื้อหาจาก WHO เรื่อง 
Nutrient requirements for living with 

HIV/AIDS, 2003) ใช้คู่มือการสร้างพลังชีวิต
ด้วยชี่กง แผ่นวีดีทัศน์การสร้างพลังชีวิตด้วยชี่
กง ของ สุรี พร ธนศิลป์ 2  ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการประเมินปัญหา 
และทักษะกา รแก้ปัญหา 2)ขั้นตอนการ
ประเมินตนเองและการเป้าหมายร่วมกัน 3)
ขั้นตอนการให้ความรู้และฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาการปรับพฤติกรรม 4)ขั้นตอน
การปฏิบัติและการก ากับตนเอง 5)ขั้นตอนการ
ติดตามทางโทรศัพท์ และการประเมิน
ความก้าวหน้าจากแบบบันทึก 

โดยก าหนดเนื้อหาของกิจกรรมจาก
การทบทวนวรรณกรรม และแนวทางการ
บริหารร่างกายด้วยชี่กง ของ สุรีพร ธนศิลป์ 11 

เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
บริโภคและการบริหารชี่กง ให้ครอบคลุม ตาม
แนวคิดข้างต้น จัดกิจกรรมพบผู้ป่วย รวม
ระยะเวลา 10  สัปดาห์ ประเมินผลการปฏิบัติ
พฤตกิรรมเมื่อครบ 10 สัปดาห์  

สื่อที่ใช้ในโปรแกรมฯ  มีดังนี้ คู่มือ
ส าหรับพยาบาล เรื่อง โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการ
บริหารชี่กงต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี /เอดส์ ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน  คู่มือการ
รับประทานอาหารเพื่อลดไขมัน ซึ่งผู้วิจัยเป็ น
ผู้สร้างขึ้น และคู่มือการสร้างพลังชีวิตด้วยชี่กง 
พร้อมแผ่นวีดีทัศน์เรื่องการสร้างพลั งชีวิตชี่กง 
ของ สุรีพร ธนศิลป์ 12  แบบบันทึกการ
รับประทานอาหารและการบริหารชี่กง ในหนึ่ง
วัน  และ ให้การพยาบาลตามปกติ ตาม
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กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเอชไอวี /เอดส์ 
หลังจากท่ีได้รับยาต้านไวรัส ที่เข้ามารับการ
รักษาที่คลินิคหลังให้ค าปรึกษา  

 3.เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับการ
ทดลอง  

 3.1 แบบประเมินการรับรู้ประโยชน์
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และ
การบริหารชี่กง ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบ
ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองเรื่อง
อาหาร ของ ดวงใจ แซ่หยี  และ สุรีพร ธน
ศิลป์4 ลักษณะเป็นแบบการประมาณค่าระดับ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 เห็นด้วยมากที่สุด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3  

 เห็นด้วยปานกลาง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวมมาก แปลว่า 
ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองต้องผ่านเกณฑ์ 
80%  

 3.2 แบบประเมินการจัดการตนเอง
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
และการบริหารชี่กง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เป็นแบ บมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้วยปานกลาง และเห็นด้วยน้อยที่สุด เช่นกัน 
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องผ่านเกณฑ ์80%  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

1. การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) 

น าแบบสอบถามทั้งหมด มา
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความ
ถูกต้องในการใช้ภาษา ผู้วิจัยน าเครื่องมือการ
วิจัยที่ประกอบด้วย โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กง ที่
ผู้วิจัยจัดท าข้ึน พร้อมสื่อ   แผนการสอน
เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูง  คู่มือการการ
รับประทานอาหารเพื่อลดไข มัน แผ่นพับการ
ลดไขมัน  และแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วน ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน  ประกอบด้วย 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคเอดส์ 1  คน , 
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรค
เอชไอวี/เอดส์ 2 คน, อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลผู้ป่วยโรคเอชไอวี /เอดส์  2 คน โดย
ใช้เกณฑ์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3/5 
คนข้ึนไป จากนั้นน าไปทดลองใช้กับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี /เอดส์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ก่อนน าไปใช้จริงและ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นโดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’alpha coefficient)โดยได้ค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลของแบบประเมินการรับรู้ประโยชน์เรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และและแบบประเมินการรับรู้ประโยชน์เรื่อง
การบริหารชี่กงเป็น .82  และ .93    
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ตามล าดับ และแบบประเมินการจัดการตนเอง
เรื่องการป รับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและ แบบประเมินการจัดการตนเอง
เรื่อง การบริหารชี่กงเป็น  .81   และ .82  
ตามล าดับ 

วิธีรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
ผู้วิจัยมีการศึกษาค้นคว้าจากต ารา ทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยและเตรียมสถานที่ในการ
ด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการบริหารชี่
กง ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม พบกันทั้งหมด 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 10 
สัปดาห์ ดังรายละเอียด  

กลุ่มควบคุม 

เป็ นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติดังนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี
ค าแนะน าในการมาตรวจตามนัดการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี /เอดส์โดย ผู้วิจัย พบกลุ่มควบคุม
โดย1)ผู้วิจัยพบกลุ่มควบคุมในวันแรก ที่มาพบ
แพทย์ และให้ข้อมูลในการเข้าร่วมวิจัย เจาะ
เลือดกลุ่มควบคุมที่ยังไม่ได้ทราบผลระดับ
ไขมันในเลือด  และโทรบอกผลในตอนเย็น

ของวันที่เจาะ 2)ชี้แจงการเข้าร่วมวิจัยว่า
ผู้ป่วยจะได้รับการพยาบาลตามปกติที่ได้รับอยู่
แล้ว และนัดมาเจาะเลือดเมื่อครบ 10 สัปดาห์ 
และแนะน า การเตรียมตัวก่อนมาเจาะเลือด 
และโทรบอกผลเลือดในตอนเย็นของวันที่เจาะ 

กลุ่มทดลอง  

เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กง จัด
กิจกรรมที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยพบ
กันทั้งหมด 2 ครั้ง  คือ 1) วันแรกของการท า
กิจกรรม ใช้เวลา  2 ชั่วโมงในช่วงเช้า และ 2 
ชั่วโมงในช่วงบ่ายของการท ากิจกรรม โดยช่วง
เช้า ผู้วิจัยส่งผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เจาะเลือดและได้
งดน้ าและอาหารมาแล้ว เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
ส่งไปตรวจเลือดและให้ผู้ป่วยรับประทาน
อาหารได้หลังเจาะเลือด และกลุ่มผู้ป่วยที่มีผล
เลือดอยู่แล้ว จ านวน 5 คนเข้าร่วม กิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการฝึกบริหารชี่กงเป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ 2)หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์
ที่ 4 และ 8โทรศัพท์ไปหาผู้ป่วยกลุ่มควบคุม
ทบทวนวันเจาะเลือดเม่ือครบ 10 สัปดาห์และ
แนะน าการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด 3)ขอ
ความร่วมือให้ผู้ป่วยท าแบบสอบถามก่อนและ
หลังการทดลองดังนี้โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

1.แบบประเมินการจัดการตนเองเรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

2.แบบประเมินการจัดการตนเองเรื่อง
การบริหารร่างกายด้วยชี่กง  
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  

  น าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการ วิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเข้าพิจารณาจากคณะกรรมการ
การประเมินงานวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยใน
คน ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
หลังจากผ่านการรับรองจริยธรรมผู้วิจัยเข้าพบ
กลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัวสร้างสัมพันธภาพ 
อธิบายวัตถุประสงค์ ของการท าการวิจั ยและ
อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าการตอบรับ
หรือการปฏิเสธการเข้าร่วม ในงานวิจัยครั้งนี้
จะไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลที่กลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับแต่อย่างใด ค าตอบหรือข้อมูลทุก
อย่างจะถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผย
ให้กับผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง และน ามาใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์  ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างตอบรับการเข้าร่วมวิจัย จึงให้กลุ่ม
ตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์  ตามระเบียบวิธีทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05     ซึ่งมีข้ันตอนการ
วิเคราะห์คือ แจงแจกความถ่ี ร้อยละ ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของข้อมูลพื้นฐา น ข้อมูลทั่วไป  ทดสอบ
ค่าเฉลี่ย ระดับไขมันระหว่างก่อน และหลัง
การทดลองภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมด้วยสถิติ t (Dependent)และ  

ทดสอบค่าเฉลี่ยของผลต่างระดับไขมัน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ 
t (Independent) 

ผลการวิจัย 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อเปรี ยบเทียบระดับไขมันในเลือด
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการบริหารชี่กงพบว่าค่าเฉลี่ย
ของคลอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ 
หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง น้อยกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
แต่ค่าเฉลี่ยของคลอเลสเตอรอลรวม และไตร
กลีเซอร์ไรด์หลังการทดลองของกลุ่มควบคุม
มากกว่าก่อนการทดลอง ดังตารางที่ 1  

เมื่อเปรียบเทียบการลดลงของไขมัน
ในเลือดของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส ระหว่างกลุ่ มทดลอง ที่ได้รับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการ
บริหารชี่กง และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยของคลอ
เลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอร์ไรด์ ของกลุ่ม
ทดลองลดลง และของกลุ่มควบคุมเพ่ิมข้ึน นั่น
คือการลดลงของ ระดับคลอ เลสเตอรอลรวม 
และไตรกลีเซอร์ไรด์ ของกลุ่มทดลองมากกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตาราง  ที่ 2  
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ตารางท่ี 1แสดงค่าเฉลี่ยของระดับไขมันในเลือดชนิดคลอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ของผู้ป่วยเอชไอวี/

เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ก่อนและหลังทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n1=n2=20)  

 

      ค่าเฉลี่ยของ                 กลุ่มทดลอง                                              กลุ่มควบคุม          

      ระดับไขมัน   ก่อนทดลอง      หลังทดลอง     t-test        ก่อนทดลอง      หลังทดลอง      t-test 

                               Mean     ระดับ      Mean                          Mean     ระดับ     Mean          

                              (SD)                       (SD)                           (SD)                    (SD) 

Chol(mg/dl)        211.50    ผิดปกติ      193.05      0.00          171.95     ปกติ     192.50         0.00 

                           (50.30)                      (41.63)                      (49.18)                  (41.24) 

TG (mg/dl)    

                           137.75     ปกติ         109.95        0.00         129.75      ปกติ      162.80        0.00 

                            (66.41)                    (48.30)                       (55.78)                    (50.38)     
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ตารางท่ี 2เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่าง (d) ระดับไขมันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n1=n2=20) 

 

ความแตกต่าง                        กลุ่มทดลอง              กลุ่มควบคุม                 t           df       p-value       

ของระดับไขมัน                 d               S.D.            d               S.D. 

 Chol(mg/dl)                  -18.45          24.00       +20.55         30.18         4.52        38         0.00 

TG (mg/dl)                    -27.08           30.23       +33.50        40.61          5.37        38         0.00       

  

-:ลดลง,+:เพิ่มขึ้น  

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้หาค่า ความ
แตกต่างของระดับ คลอเลสเตอรอล  และไตร
กลีเซอร์ไรด์โดยน าค่าหลังการทดลอง ลบด้วย
ก่อนการทดลอง และน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมา
วิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลต่างระดับไขมันชนิดคลอ
เลสเตอรอลในกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ -18.45 
(+,-24.00)mg/dl ส่วนในกลุ่มควบคุมมีค่า
เท่ากับ +20.55 (+,-30.18)mg/dl ค่า t-test 
มีค่านัยส าคัญท่ี .05 ส าหรับค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างระดับไขมัน
ชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์มีค่า  -27.08 และ       
(+,-30.23)mg/dl ส่วนในกลุ่มควบคุมมีค่า 
+33.50 และ (+,-40.61)mg/dl โดยค่า       
t-test มีนัยส าคัญที่ .05 แสดงว่าเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง ผลต่างของค่าคลอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอร์ไรด์ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมต่างกันที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่ม
ทดลองลดลง และกลุ่มควบคุมเพ่ิมข้ึน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคและการบริหารชี่กงและกลุ่มควบคุม มี
ระดับไขมันในเลือด ซึ่งประกอบด้วย คลอ -
เลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ หลังการ
ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง  

  1.1 ระดับคลอเลสเตอรอล
รวม หลังการทดลองของกลุ่มทดลองลดลง
จากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 
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  1.2 ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองลดลงจากก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 

2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กลุ่มทดลอง
ที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการบริหารชี่กง มีระดับไข มัน
ในเลือด ซึ่งประกอบด้วย คลอเลสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

  2.1 ระดับคลอเลสเตอรอล
รวม หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง ลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

  2.2 ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
หลังการทดลองของกลุ่ มทดลอง ลดลง
มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่
วางไว้เนื่องจาก ผู้วิจัยจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้อง
ตามกระบวนการของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการ
บริหารชี่กง ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนามาจาก
แนวคิดการจัดการตนเองของ Tobin และ
คณะ1 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ขั้นตอนการประเมินปัญหา และ
ทักษะการแก้ปัญหา  เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอช ไอ
วี/เอดส์ที่เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองเป็นผู้มีความ
แตกต่างกันทั้งในด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม 
กระบวนการด าเนินโรค และการด าเนินชีวิต 

ซึ่งเมื่อผู้วิจัย ให้แนวทางในการประเมินตัวเอง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมประจ าวันของ
ผู้ป่วยเรื่อง การบริโภคและการบริหารร่างกาย 
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยรับประทานอาหาร 
ด้วยวิธีการทอดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาหาร
ด้วยเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของกะทิ ชอบกิน
ทุเรียนเป็นอาหารว่าง ไม่ทราบวีธีการค านวณ 
และก าหนดสัดส่วนอาหาร และยังไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการรับประทา นอาหารให้ครบ 
5 หมู่ ส่วนพฤติกรรมการออกก าลังกาย ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ ออกก าลังกายด้วยวิธีการเดิน วิ่ง แต่
ไม่ได้ออกก าลังกายจนครบ 3 วันใน 1 สัปดาห์ 
และผู้ป่วยส่วนใหญ่ออกก าลังกายภายในบ้าน 
เนื่องจากกลัวสังคมไม่ยอมรับ  เมื่อผู้วิจัยได้
พูดคุย ชี้แจงเกี่ยวกับการค านึงถึง ความส าคัญ
ของการเลือกรับประทานอาหารที่งด ไขมัน 
สาเหตุที่ต้องงดไขมันในผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์ที่
ได้รับยาต้านไวรัส และ การตะหนักถึงการ
ออกก าลังกายให้ครบ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดย
ชี้ให้เห็นผลดีของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้ผู้ป่วยเกิดความ
สนใจ ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้น 

2) ขั้นตอนการประเมินตนเองและ
การเป้าหมายร่วมกัน  โดยใช้หลักความ
ร่วมมือระหว่าง ผู้ป่วยกับบุคลากรทีมสุขภาพ 
ด้านสุขภาพ ผู้วิจัยน าข้อมูล ประเมินปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ แยกแยะปัญหาและให้ผู้ป่วย
ประเมินตนเอง และผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้
น ามาวางแผนร่วมกันกับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย 
เพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมในการ
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จัดการตนเองของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับปัญหา
และบรรลุตามเป้าหมายที่ผู้ป่วยต้องการ เมื่อ
ผู้ป่วยเห็นว่าผู้วิจัยและทีมสุขภาพ ให้
ความส าคัญกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์  จึง
ต้องการปรับปรุงตนเอง เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการบริหารร่างกาย
ด้วยชี่กง ก าหนดกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมใน
การจัดการตนเองของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและบรรลุตามเป้าหมายที่ผู้ป่วย
ต้องการ ซึ่งหลังจากผู้ป่วยเข้าร่วมการวิจัยเป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น 
และบอกผลของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสมุด
บันทึกว่าผู้ป่วยสามารถ บันทึกการ
รับประทานอาหารและบริหารชี่กงเพ่ือลด
ไขมันได ้

3) ขั้นตอนการให้ความรู้และฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา  โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมใน
การปรับพฤติกรรม คือจัดกิจกรรมรวมทั้งหมด 
4 ครั้ง พบผู้ป่วยทั้งหมด 2 ครั้ง และติดตาม
ผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง โดยการพบผู้ป่วย
ทั้งหมด 2 ครั้งโดยในครั้งแรกเป็นการพบ
ผู้ป่วยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ครั้งที่ 2 เป็นการ
จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการควบคุม
ไขมัน และ การบริหารร่างกายด้วยชี่กง โดยมี
การประเมินความรู้ของผู้ป่วยก่อนให้ความรู้ 
ด้วย การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการการ
อภิปราย  ให้ผู้ป่วยพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
ตนเองในการรับประทานอาหารในระยะเวลา
ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร และ
การบริหารชี่กง เป็นการดูแลแบบผสมผสาน

ซึ่ง การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี /เอดส์นั้น สุชาดา  คงแก้ว และ
คณะ 19 ได้ศึกษาเก่ียวกับปัญหาสุขภาพและ
วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานของผู้ติด
เชื้อเอชไอวี / เอดส์ ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา 80 ราย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัญหา
สุขภาพ และวิธีการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า ใช้
วิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานมากที่สุดใน
การจัดการปัญหาสุขภาพด้านร่างกายที่พบ
มากที่สุดคือ การออกก าลังกาย ร้อยละ 40 
เพ่ือจัดการปัญหาอ่อนเพลีย  ไม่มีแรง ผลที่
ได้รับคือ ท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสดชื่นขึ้น 
และใช้วิธีการรับประทานอาหารเสริมในการ
จัดการกับปัญหาเบื่ออาหาร ร้อยละ 40  ส่วน
ด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ ผู้ป่วยใช้วิธีการ
ท าสมาธิ จัดการกับปัญหาสุขภาพเรื่อง
ความเครียด ร้อยละ 21.1 ซึ่งผลที่ได้รับท าให้
ไม่คิดฟุ้งซ่านและจิตใจสงบขึ้น  

4) ขั้นตอนการปฏิบัติและการก ากับ
ตนเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้น าการฝึกก ากับตนเองเรื่องการงด
รับประทานอาหารเพื่อป้องกันไขมันสูง และ
การฝึกทักษะการบริหารชี่กงมาใช้ ซึ่งผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี /เอดส์ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคโดยเน้นเรื่อง คุณค่าของอาหาร การ
บันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การ
บริหารร่างกายด้วยชี่กง การบันทึกการบริหาร
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ร่างกายด้วยชี่กงในสมุดคู่มือประจ าตัว และ
การประเมินตนเอ ง จากการปฏิบัติจริงกับ
พฤติกรรมเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้วิจัยท ากิจกรรมบริหารชี่กงได้ครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 และเม่ือ
ผู้วิจัยได้สอบถามความรู้สึกหลังการบริหารชี่
กง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ผู้วิจัย จึงให้ก าลังใจในการเสริมแรงตนเอ ง 
เมื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโปรแกรมจนครบ 10 
สัปดาห์ ซึ่งจากกิจกรรมการบริหารชี่กง ของ 
สุรีพร ธนศิลป์ (2554)พบว่า ผลของโปรแกรม
การจัดการอาการด้วยตนเองแบบผสมผสาน
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 38 คน ซึ่งได้รับยา
ต้านไวรัสเอชไอวีที่คลินิคนอก โรงพยาบาล
กระบี่ ที่พัฒนาจากแนวคิ ดในโมเดลการ
จัดการกับอาการ การจัดการตนเองและการ
ดูแลแบบผสมผสานที่เน้นชี่กง และโยคะ ของ
กลุ่มทดลองจ านวน 19 คนผลการทดลองสรุป
ได้ว่าโปรแกรมการจัดการอาการด้วยตนเอง
แบบผสมผสานที่เน้นโยคะและชี่กง สามารถ
ลดความวิตกกังวลและเพ่ิมการรับรู้ คุณภาพ
ชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้หลังการทดลอง    
4 เดือน 

 5) ขั้นตอนการติดตามทางโทรศัพท์ 
และการประเมินความก้าวหน้าจากแบบ
บันทึก เป็นการประเมินความก้าวหน้าเมื่อ
ผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้าน โดยผู้วิจัยได้เตรียม
หลักการ สนับสนุนทางสังคมโดย การประเมิน
การปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแลตนเอง ของผู้ป่วย
ก่อนที่ผู้ป่วยจะน าไปปฏิบัติเมื่อกลับไปอยู่ที่
บ้าน ให้แบบบันทึกการท ากิจกรรม ทั้งสอง

แบบบันทึกคือ แบบบันทึกการรับประทาน
อาหารใน 1 วัน แบบบันทึกการท าชี่กง ในแต่
ละวัน และให้ก าลังใจ  ให้ความช่วยเหลือใน
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามคาดหวัง โดย
โทรศัพท์ไปหาผู้ป่วยในสัปด าห์ที่   4  และ 8 
ประเมินผลเมื่อครบ 10 สัปดาห์สอดคล้องกับ
การศึกษาของ     วรรัตน์ สุขคุ้ม 14  ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental 
research)เพ่ือศึกษาผลของโ ปรแกรมการ
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถน ะแห่งตนในการ
ควบคุมน้ าหนักต่อพฤติกรรมการบริโภค 
ขนาดของรอบเอวและดัชนีมวลกาย ของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วน ซึ่งใช้แนวคิดการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของ Bandura (1997)มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมบริโภคเพ่ือ
ควบคุมน้ าหนักของ ผู้สู งอายุที่มีภาวะอ้วน 
หลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ าหนักและ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเพื่อการ
เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องการจัดการตนเอง
ในการลดอาหารประเภทไขมันและเน้นให้มี
การออกก าลังกายด้วยชี่กงสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 45-60 นาที เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด ซึ่งขณะ
สอนผู้วิจัยได้ตกลงกับผู้ป่วยว่าจะไม่พูด
กล่าวถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็นโดยเด็ดขาด จึ งท าให้
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ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบรับที่ดี ให้ความสนใจ 
และเปิดเผยข้อมูลของตนเองแก่ผู้วิจัย และได้
ให้ผู้ป่วยได้กลับไปฝึกชี่งกงที่บ้านโดยให้แผ่นวี
ดีทัศน์ และหนังสือการฝึกชี่กงด้วยตนเอง  
หลังจากผู้ป่วยกลับไปที่บ้านได้โทรศัพท์ไป
พูดคุยให้ก าลังใจ ให้ค าชื่นชมเม่ือผู้ป่ วยปฏิบัติ
ได้ดี และให้ก าลังใจเมื่อผู้ป่วยบ่นรู้สึกท้อ  เพ่ือ
เป็นการประเมินผู้ป่วยเป็นระยะ 

และในส่วนของคู่มือการจัดการ
ตนเองเรื่องไขมันและสมุดบันทึกการท าชี่กง 
ได้ท าเป็นแบบกะทัดรัด ไม่มีเนื้อหาที่มาก
จนเกินไป ที่จะท าให้ผู้ป่วยเป็นภาระในการ
พกพาระหว่างเดินทาง และ เน้นแรงจูงใจ
ภายนอกในการท าให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรม
ตามโปรแกรมจนครบ 10 สัปดาห์ เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดไขมัน  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดย บอกผลไขมัน
ในเลือดของผู้ป่วยก่อนกลับไปท ากิจกรรรม
ตามโปรแกรมที่บ้าน และ ให้ผู้ป่วย
ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะปฏิบัติตัวไม่ให้ไขมัน
เพ่ิมข้ึน และ จะลดไขมันลงในผู้ป่วยรายที่มี
ไขมันตัวใดตัวหนึ่งสูง ซึ่งจากการศึกษาของ 
ผาณิต หลีเจริญได้ศึกษา ผลของโปรแกรมต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อระดับไขมันใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ที่มีระดับ
ไขมันในเลือดสูง ภาคใต้ตอนล่าง พบ ว่า 1)
ไขมันชนิด คลอเลสเตอรอลรวม และแอลดี
แอลคลอเลสเตอรอบของกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนไขมันชนิดไตรกลี
เซอร์ไรด์ และไขมันชนิด เอช ดี แอล คลอ

เลสเตอรอลของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 2)ไขมันชนิ ด 
คลอเลสเตอรอลรวม และ แอลดีแอล คลอ
เลสเตอรอลหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 ส่วนไตรกลีเซอไรด์ และ เอช ดี แอล คลอ
เลสเตอรอล หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกัน  

ส่วน กลุ่มควบคุมได้รับ เฉพาะ
ค าแนะน าเก่ียวกับ การปฏิบัติตัวส าหรับผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส ในด้าน 
การรับประทานยาให้ตรงเวลา ถูกต้อง 
สม่ าเสมอ การรับประท านอาหารให้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับ โรค การมาพบแพทย์ตาม
นัดและการสังเกตุอาการเม่ือเกิดอาการ
ผิดปกติให้มาพบแพทย์ และได้รับค า แนะน า
เกี่ยวกับการออกก าลังกายส าหรับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ซ่ึงเป็นเพียงการให้ข้อมูลโดยไม่
มีการพัฒนาทักษะให้กับผู้ป่วยและไม่มีการ
ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่
มีประสิทธิภาพ เพียงพอใน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้  จึงท าให้ผู้ป่วย
กลุ่มควบคุมกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
ไม่สามารถดูแลตนเองไดส้่งผลให้มีระดับไขมัน
ในเลือด ชนิดคลอเลสเตอรอล และไตรกลี
เซอร์ไรด ์ 

 สรุปได้ว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ประยุกต์ตามแนวความคิดทฤษฎี
ของ   การจัดการตนเอง Tobin และคณะ 1 
ประกอบด้ว ย การประเมินตนเอง (Self-
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monitoring) ประกอบด้วย 4 กระบวนการ  
1) กระบวนการด้านสรีรวิทยา 2) การกระตุ้น 
จากสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เป็นตัวเร่งให้เกิด
อาการต่างๆตามมา  3) กระบวนการรับรู้ เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง หรือรูปแบบ การดูแลตนเอง   
4)  พฤติกรรมการลดปัจจัยเสี่ยง และ การ
จัดการอาการ การสังเกต และบันทึก จะช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถ วิเคราะห์ แยก แยะ หา
สาเหตุและจัดการกับความเจ็บป่วยของตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม และ การจัดกิจกรรม การ
จัดการตนเอง ( Self-management 
intervention)ที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยนั้นท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดระดับไขมันในเลือดได้  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดระดับไขมันในเลือดของ
ผู้ป่วยได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้บทบาทของการ
พยาบาลมาใช้ร่วมกับโปรแกรมด้วย เช่น การ
สร้างสัมพันธภาพ การบอกความจริง การ
พิทักษ์สิทธิผู้ป่วยไม่เปิดเผยข้อมูล  การให้การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างจริงใจ และให้ผู้ป่วยได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมความม่ันใจของ ตนเองใน

การท ากิจกรรม คือการแสดงความ คิดเห็นใน
การท ากิจกรรม และความมุ่งหวังที่จะท า
กิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ เน้นย้ าแก่
ผู้ป่วยเรื่องการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย
อย่างแน่นอน ซึ่งในการวางแผนการท าวิจัย 
ต้องค านึงถึง ความร่วมมือของผู้ป่วยเป็น
ส าคัญ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือจะ
เป็นผู้ป่วยที่ เข้าร่วมการรับยาต้านไวรัสอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่เคยขาดยา และ เคยเข้าร่วมกลุ่ม
กิจกรรมของโรงพยาบาลมาก่อน จะท าให้
ผู้ป่วยมีความสนใจในการเข้าร่วมการวิจัยมาก
ขึ้น ควรเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่มีโรคประจ าตัว
และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งในผู้ป่วยเอชไอวี /
เอดส์จะเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิ ต้านทานต่ า ควรร
ศึกษาข้อมูลของระดับ CD4 ของผู้ป่วยด้วย ซึ่ง
มีผลกับการออกก าลังกายของผู้ป่วย เนื่องจาก
ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ จะสามารถออกก าลังกาย
ในลักษณะเบา ไปจนถึงปานกลางได้ แต่หาก
ให้ผู้ป่วยออกก าลังกายชนิดหนัก จะท าให้
ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นลมได้   และคว ร
ค านึงถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย
เป็นส าคัญ  เนื่องจากผู้ป่วยเอชไอวี /เอดส์ จะ
เป็นผู้ป่วยที่ไม่ชอบสังคมนักเนื่องจากกลัว
สังคมรังเกียจ ผู้วิจัยจึงควรสร้างก าลังใจ และ 
ดูแลผู้ป่วยอย่างจริงใจ
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