คำนำ
ด้วยความเชื่อว่าภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัยจะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
ในกลุ่มชายชอบชาย ภาพลักษณ์เดิมทีม่ งุ่ เน้นว่าเป็ นเครือ่ งมือป้องกันโรคอาจจะยังไม่ศกั ดิ ์สิทธิ ์เพียง
พอทีจ่ ะทาให้เกิดพฤติกรรมการใช้อย่างสม่าเสมอ สานักโรคเอดส์วณ
ั โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อชีช้ ดั ถึงความจาเป็นในการสื่อสารภาพลักษณ์
ใหม่ของถุงยางอนามัย จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์นนั ทวัน ยันตะดิลก จากศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมี
ประสบการณ์ในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยมาเป็นผูด้ าเนินการศึกษาวิจยั ร่วมกับคณะทางาน
สื่อสารสาธารณะภาพลักษณ์ใหม่ของถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศในกลุ่มชาย
ชอบชายเพื่อค้นหาภาพลักษณ์ใหม่ทส่ี ามารถส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ผลการศึกษาวิจยั ทีแ่ สดงในรายงานฉบับนี้ สามารถสะท้อนอารมณ์ ความรูส้ กึ ปจั จัยแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายชอบชาย ช่วยชีแ้ นะแนวทางการพัฒนากลวิธสี ร้างเสริม
ภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัย กระบวนการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยใน
กลุ่มชายชอบชาย
รายงานฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีโดยความร่วมมือของผูป้ ระสานงานขององค์กรทีท่ างานด้าน
เอดส์ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ผูใ้ ห้ความร่วมมือในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างผูย้ นิ ดีให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทุกท่าน
คณะผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการลดปญั หาผลกระทบจาก
การมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ป้องกันในกลุ่มชายชอบชาย และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อทาให้รายงานฉบับ
นี้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3

รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ต่ี รวจสอบเครื่องมือวิจยั
แบบสอบถาม
รายชื่อหน่วยงานและบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานหา
กลุม่ เป้าหมาย

บทสรุปผูบ้ ริ หำร
งานวิจยั ชิน้ นี้มงุ่ เน้นการวิเคราะห์หาความจาเป็น ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัย
ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย ด้วยเหตุผลทีส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีในประชากร
กลุ่มนี้ยงั คงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันหลากหลายวิธ ี แต่ยงั ไม่ได้ผลเป็ นทีน่ ่ า
พอใจจึงต้องค้นหาว่าอะไรเป็ นสาเหตุของการไม่มพี ฤติกรรมป้องกัน และแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้าง
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมควรเป็นอย่างไร
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้มที งั ้ การวิจยั เอกสาร การวิจยั เชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่าง อายุ
15-35 ปี
จานวน 820 ราย จากกรุงเทพมหานคร ชลบุร ี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ทีส่ ุ่มเลือกโดยวิธกี ารให้

กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็ นผูช้ กั ชวนมา (Respondent Driven Sampling : RDS) โดยใช้
แบบสอบถามทีใ่ ห้กลุ่มตัวอย่างเป็นผูต้ อบเอง และการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม
ในกรุงเทพมหานคร ชลบุร ี ขอนแก่น และสงขลา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557
ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 45.5 ของครอบครัว ผูต้ อบแบบสอบถาม มีทศั นคติเป็นกลางต่อ
ความเป็นชายชอบชายของสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 35.4 ระบุว่าครอบครัวยอมรับ มีเพียงร้อยละ
8.4 ที่ ถูกต่อต้าน และมีประมาณร้อยละ 10.7 ของกลุ่มตัวอย่างทีย่ งั ไม่กล้าเปิดเผยสถานะความเป็น
ชายชอบชายของตนต่อครอบครัว กลุ่มทีเ่ ป็นพนักงานบริการ (MSMSW) มีอตั ราของการไม่กล้า
เปิดเผยมากทีส่ ุด และกลุ่มสาวประเภทสองทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (TG+) เป็นกลุ่มทีร่ ะบุว่าถูกครอบครัว
ต่อต้านมากทีส่ ุด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 35.9 รองลงมาเป็น ระดับ ปวช.
และปวส . ร้อยละ 32. 2 ระดับปริญญา ตรี ร้อยละ 21. 7 และน้อยทีส่ ุด คือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
9.9 เมือ่ แยกตามระดับรายได้พบว่า กลุ่มทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ุดเป็น กลุ่มที่ มีระดับรายได้ 5,001 – 9,999
บาท ร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ 10,000-14,999 บาท ร้อยละ 26.5 ผูม้ รี ายได้ สงู กว่า 15,000 บาท มี
ร้อยละ 23.2 ผูท้ ม่ี รี ายได้ต่ากว่า 5,000 และผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ทางาน ร้อยละ 21.2
กลุ่มเป้าหมายทัง้ หมดมี ประสบการณ์ทาง เพศแล้ว ร้อยละ 34. 9 มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเมือ่
อายุน้อยกว่า 14 ปี และร้อยละ 5.0 เมือ่ อายุน้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่พบว่ามีเพศสัมพันธ์อายุ 15-18 ปี
ร้อยละ 47.4 และร้อยละ 20.1 มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกด้วยความไม่สมัครใจ คู่นอนคนแรกทีม่ กี ารระบุถงึ
มากทีส่ ุดคือ เพื่อนชาย ร้อยละ 76.2 มีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกร้อยละ 43.5
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ กับคู่นอนทีม่ เี พศสัมพันธ์ดว้ ยในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่านมา พบว่ามีการ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ กับคู่นอนทีเ่ ป็น หญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 70.1 กับหญิงทีพ่ บกันโดยบังเอิญ
ร้อยละ 63.9 กับชายรักชายทีเ่ ป็นพนักงานบริการทางเพศ ร้อยละ 62.1 กับ ชายทีพ่ บกันโดยบังเอิญ
กับเพื่อนชาย ร้อยละ 59.2 กับเพื่อนหญิงร้อยละ 52.3 ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับคู่รกั ในปจั จุบนั ยังต่ ากว่าคู่นอนทุกประเภทโดยระบุว่ามีการใช้รอ้ ยละ 50.8
ความวิตกกังวลในการใช้ถุงยางอนามัย พบว่า กลัวขาด ร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นไม่แน่ใจใน
คุณภาพ ร้อยละ 31.8 แหล่งทีส่ ามารถหาถุงยางอนามัยมาใช้ได้ มีการระบุถงึ ร้านสะดวกซือ้ เป็นลาดับ
ั ๊ ้ ามัน
แรก ร้อยละ 73.8 รองลงมาเป็นตูจ้ าหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ ร้อยละ 27.4 และร้านค้าในปมน
ร้อยละ 26.2
ถุงยางอนามัยเปรียบเสมือนอะไร ร้อยละ 39.9 ระบุว่าเหมือนอาวุธป้องกันตัว ร้อยละ 19.8
ระบุว่าเหมือนเสือ้ หรือร่มชูชพี ซึง่ ตามข้อเท็จจริงเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้ โดยไม่คาดคิด ซึง่ สามารถนามาใช้ในการสื่อถึงสัญลักษณ์ของถุงยางอนามัยว่าเป็นเครือ่ งมือ
ป้องกันภัยหรือสร้างสุขภาวะทางเพศ
เหตุผลทีท่ าให้มงุ่ มันในการใช้
่
ถุงยางอนามัยได้แก่ สุขภาพ ร้อยละ 56.2 อนาคต ร้อยละ 47.6
รักตัวเอง ร้อยละ 40.7 และครอบครัว ร้อยละ 37.9 คู่รกั ร้อยละ 32.4 และคุณภาพชีวติ ร้อยละ 31.7

คนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีพฤติกรรมป้องกันโรคมากทีส่ ุด พบว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การระบุถงึ มากทีส่ ุดคือ
พ่อแม่ ร้อยละ 41.1 รองลงมา เป็นคู่รกั ร้อยละ 31.6 เพื่อน ร้อยละ 19.3 ส่วนช่องทางการสื่อสารทีค่ ดิ
ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดที ส่ี ุด ร้อยละ 64.1 ระบุว่าเป็นอินเตอร์เน็ต รองลงมาเป็นนิตยสารเฉพาะ
กลุ่มชายชอบชาย ร้อยละ 45.6 และโซเชียลมีเดียร้อยละ 43.0 ผูท้ างานด้านสุขภาพร้อยละ 33.9 และ
เพื่อน ร้อยละ 32.1
กลยุทธ์ในการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 1) ระบุพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ 2) ค้นหาตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 3) พัฒนารูปแบบการใช้ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมทีต่ อ้ งการ 4) สร้างกรอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5) สร้างแนวทางการสื่อสารเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี้ ต้องให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขัน้ ตอนและต้องมีการติดตาม
ประเมินผลประสิทธิภาพของการสื่อสาร

