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การวิเคราะหค์วามจ าเป็นในการส่ือสารภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั 
ในกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย 

 
บทน า 
ความหมาย “ ชายรกัชาย - ชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย”  
 จากการวจิยัเอกสารวชิาการ บทความและการศกึษาวจิยัมผีูใ้หค้วามหมายของ   “ชายมเีพศสมัพนัธ์
กบัชาย – ชายรกัชาย”  ไวอ้ยา่งกวา้งขวางหลากหลายดงันี้ 

John Eastburn Boswell (2005 : ออนไลน์) ศาสตราจารยน์กัวชิาการประวตัศิาสตรจ์าก
มหาวทิยาลยัเยล ซึง่มคีวามสนใจศกึษาวจิยัดา้นชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย และไดเ้ขยีนหนงัสอืวชิาการและ
บทความเกีย่วกบัชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัการยอมรบัและเป็นเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิหลายเล่ม ไดใ้ห้
ความหมายของคาํว่า “รกัเพศเดยีวกนั” (Homosexuality) ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางกามารมณ์รวมถงึกจิกรรม
ทางเพศระหว่างคนเพศเดยีวกนั  ไมว่่าจะเป็นผลมาจากความพงึพอใจอยา่งรูต้วั  หรอืจากความตอ้งการจาก
จติใตส้าํนึก หรอืเกดิจากสถานการณ์จาํเป็นกต็าม  ไมส่าํคญัว่าชายผูน้ัน้จะระบุว่าตนเองเป็นชายแทห้รอืไม ่
หากมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนักถ็อืว่าเป็นคนรกัเพศเดยีวกนัทนัท ีเช่น ชายแทท้ีม่คีู่เป็นผูห้ญงิแลว้ไป
แสดงหนงัโป๊เกย ์ช่วงทีแ่สดงอยูก่จ็ดัว่าเป็นปรากฏการณ์   หรอืชายทีม่คีรอบครวัแลว้แต่มคีวามจาํเป็นทาง
การเงนิจงึไปประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรกิารทางเพศใหแ้ก่ลกูคา้ชายทีม่ารบับรกิาร  หรอืกรณี
สถานการณ์จาํเป็นในกลุ่มชุมชนทีม่แีต่ผูช้ายลว้น เช่น เรอืนจาํ ค่ายทหาร โรงเรยีนชายลว้น ทีไ่มส่ามารถ
ระบายความตอ้งการทางเพศกบัคู่นอนทีเ่ป็นผูห้ญงิไดจ้นตอ้งมเีพศสมัพนัธก์บัคนเพศเดยีวกนั  กจ็ดัเป็น คน
รกัเพศเดยีวกนัเช่นกนั  (นนัทวนั  ยนัตะดลิกและคณะ . ปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันากระบวนการสรา้งสุขภาวะ
ทางเพศใหแ้ก่ทหารใหมโ่ดยการพฒันาศกัยภาพการสื่อสารเรือ่งเพศและเอดสข์องครฝึูก. 2554) 

UNAIDS (2006)  ใหค้าํจาํกดัความของชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ( Men who have sex with men : 
MSM) : ว่าหมายถงึพฤตกิรรมทางเพศมากกว่าทีจ่ะหมายถงึกลุ่มคน  ในบรบิทของการตดิเชือ้เอชไอวี
ประเดน็เรือ่งพฤตกิรรมเสีย่งมคีวามสาํคญัมากกว่าประเดน็เรือ่งเพศสภาวะ  ทัง้นี้เรือ่งของความเสีย่งน้ีมไิด้
จาํกดัวงอยูเ่ฉพาะผูท้ีร่ะบุว่าตนเองเป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายหรอืชายรกัต่างเพศแต่รวมถงึผูช้ายมี
เพศสมัพนัธก์บัชายดว้ยกนัแมจ้ะระบุว่าตนเองเป็นคนรกัต่างเพศกต็าม หรอืคนทีต่อ้งแสดงอตัลกัษณ์ทางเพศ
ตามความคาดหวงัของสงัคม  

The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality, and Health (2005 : 41) ให้
ความหมายคนรกัเพศเดยีวกนั ( Homosexuality) ไวว้่า เป็นความเสน่หาทัง้ทางดา้นเซก็ส ์และอารมณ์รกั 
(Romantic) ต่อคนทีม่เีพศเดยีวกนั  

การแสดงตวัตนของชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่หน็ไดช้ดัเจนสองแบบกวา้ง ๆ คอื  แบบแรก
แสดงออกเหมือนชาย บางคนพยายามป้องกนัตนเอง โดยพยายามทาํตวัเป็นชายชาตร ีเช่น พยายามมคีน
รกัเป็นผูห้ญงิหลายๆ คน เพาะกายใหด้เูป็น “แมน”  แสดงตนกา้วรา้ว ดื่มเหลา้    สบูบุหรี ่ (สุพร  เกดิสว่าง . 
2546) แบบท่ีสอง คือชายมีเพศสมัพนัธก์บัชายท่ีตัง้ใจแสดงออกให้ใกล้เคียงเพศหญิง มากทีสุ่ด  ทัง้
กายแต่งกาย จรติ กริยิา การพดูจาหรอืมกีารผ่าตดัแปลงเพศใหม้อีวยัวะทีแ่สดงความเป็นเพศหญงิ ( UC 
Berkeley Gender Equity Resource Center: ออนไลน์)  และในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  ปี พ.ศ. 
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2542 ไดร้ะบุความหมายของ “กะเทย” ไว้ 2 อย่างคือหมายถงึ “คนท่ีมีอวยัวะเพศทัง้ชายและหญิง ” และ
หมายถงึ “คนท่ีมีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกบัเพศของตน” ดว้ย  

  อาจกล่าวไดว้่าในสงัคมไทยมกัจะเรยีกชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายแบบทีส่องว่า “กะเทย”  สุพร เกดิ
สว่าง (2546) ระบุว่าคนกลุ่มนี้จะเริม่รูส้กึว่าตนเองต่างจากเพื่อนเพศเดยีวกนั    ตัง้แต่อาย ุ3-4 ขวบ หรอืเมือ่
เริม่จาํความได ้โดยจะจดจาํว่าพ่อแมต่กัเตอืนอยูเ่สมอว่าอยา่ทาํตวัเป็นผูห้ญงิ ซึง่อาจจะสรา้งความรูส้กึกดดนั
ภายในจติใจ ในดา้นพฤตกิรรมจะมคีวามรูส้กึอ่อนไหว รอ้งไหง้า่ย กริยิามารยาทคลา้ยเดก็หญงิ ชอบแต่งตวั 
ชอบเล่นกบักลุ่มเพื่อนผูห้ญงิ ไมช่อบเล่นรนุแรง  เมือ่เริม่เขา้สู่วยัรุน่ จะมคีวามรูส้กึทางเพศกบัเพศ
เดยีวกนั    แตกต่างจากเพื่อนผูช้ายทัว่ไป    เนื่องจากเดก็รบัรูว้่าสงัคมทัว่ไปมคีวามรูส้กึรงัเกยีจเกยแ์ละ
กะเทย    เดก็จงึสบัสนไมแ่น่ใจ ในการวางตวัในสงัคม เกดิความวติกกงัวล ความเครยีด พยายามปิดบงั
ความรูส้กึของตนเอง  คนทัว่ไปส่วนใหญ่ยงัมีความสบัสนเร่ืองผูช้ายท่ีรกัผูช้ายด้วยกนั หรือผูช้ายท่ีมี
กิริยามารยาทคล้ายผูห้ญิง นอกจากคนในสงัคมจะสบัสนและไม่เข้าใจแล้วยงัมองบคุคลเหล่าน้ีไป
ในทางลบ ในตํานานไทยเก่าแก่เรือ่งกําเนิดมนุษยท์ีก่ล่าวว่าโลกประกอบดว้ยสามเพศ คอืผูช้าย ผูห้ญงิ และ
กะเทย กะเทยในตํานานมใิช่ชายหรอืหญงิทีผ่ดิปกต ิกะเทย เป็นมนุษยจ์าํพวกหนึ่งทีแ่ตกต่างซึง่อาจมี
รา่งกายเป็นชายหรอืหญงิ แต่ดว้ยเหตุทีส่งัคมไทยในอดตีหมาดๆ ยงัคงจดักลุ่มคนเหล่านี้ว่า “มคีวามผดิปกติ
ทางเพศ” หรอื “เบีย่งเบนทางเพศ” ทาํใหใ้นอดตีคนกลุ่มนี้มกัตอ้งอยูอ่ยา่งปกปิด 

โดยทัว่ไปแลว้เมือ่พดูถงึกะเทยคนส่วนใหญ่มกันึกถงึแต่กะเทยในความหมายทีส่องมากกว่าใน
ความหมายแรก  คอื “ผูท้ีเ่กดิมามสีรรีะเป็นชาย  แต่แสดงรปูลกัษณ์ อากปักริยิา  และตวัตนทางเพศตรงกนั
ขา้มกบัเพศของตนเอง ” แต่คนทีเ่ป็นกะเทยส่วนใหญ่ชอบคาํนิยามทีใ่หค้นอื่นเรยีกตนเองว่า “กะเทย ” 
เหตุผลทีก่ะเทยหรอืกะเทยส่วนใหญ่ ชอบใหใ้ชค้าํๆ  นี้ กเ็พราะเป็นคาํทีฟ่งัดสูุภาพ  ไมแ่สดงถงึการเยาะเยย้
ถากถางหรอืรงัเกยีจเดยีดฉนัท ์และเป็นคาํทีฟ่งัดใูหค้วามรูส้กึเป็นผูห้ญงิ  สอดคลอ้งกบัความเป็นผูห้ญงิ  และ
ความปรารถนาอยากเป็นผูห้ญงิของพวกเธอ (พมิพวลัย ์บุญมงคลและคณะ . ภาษาเพศในสงัคมไทย : อํานาจ 
สทิธ ิและสุขภาวะทางเพศ . 2551 : 158) 

The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005 (2008) ไดค้าดประมาณจาํนวน ชายมี
เพศสมัพนัธก์บัชายว่ามอียูป่ระมาณรอ้ยละ 3 ของประชากรชายไทยหรอืเท่ากบั 948,000  คน  (เมือ่คาํนวณ
โดยใชฐ้านประชากรปี 2555 ทีร่ะบุว่ามีผูช้ายไทยจาํนวน 31.6  ลา้นคน)  และ จากการศกึษาทีส่าํรวจ
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มอาย ุ 20-24  ปี ในกลุ่มเยาวชนชายทีเ่ป็นทหารในศูนยฝึ์กทหารใหม ่กองทพัเรอื สตัหบี 
ชลบุร ีจาํนวน 3,299 คน พบว่ามถีงึรอ้ยละ 9 ทีร่ะบุว่าตอ้งการเป็นผูห้ญงิ  ( Yuntadilok N. et al. Eroding 
Gains in Safe Sex Behavior, HIV/AIDS Knowledge, and Risk Perception in Thai Navy Conscripts 
after 28 Years of the AIDS Epidemic in Thailand. 2012) 
นอกจากนี้ยงัมสีภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีท่าํใหป้ระชากรกลุ่มน้ีมโีอกาสเสีย่งไดม้ากขึน้ จากการสาํรวจของ
กองควบคุมโรคเอดส ์สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร ในปี 2554 พบว่ามสีถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งชุมนุมพบปะ
และเป็นสถานทีท่ีก่ลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายมโีอกาสจะมเีพศสมัพนัธไ์ดใ้นกรงุเทพฯมจีาํนวนไมต่ํ่ากว่า 
6,626 แห่ง อยูใ่นรปูแบบสถานบนัเทงิและการบรกิารในรปูแบบต่าง ๆ เช่น รา้นอาหาร ผบั อาบอบนวด ซาว
น่า รา้นนวด สปา ดสิโกเ้ธค บารอ์ะโกโก ้บารเ์บยีร ์คาราโอเกะ และพืน้ทีท่ีม่จีาํนวนสถานทีเ่หล่านี้มากทีสุ่ด
คอืในเขตบางรกั ซึง่ในการสาํรวจน้ีระบุว่ามจีาํนวนถงึ 2,986 แห่ง 
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จากขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ประชากรกลุ่มน้ีมปีรมิาณมากและมลีกัษณะพเิศษทีค่วรนําไป
พจิารณาประกอบการจดับรกิารดา้นสงัคมและสุขภาพทีเ่หมาะสม เท่าเทยีมโดยคาํนึงถงึศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษยด์ว้ย 

ในปจัจบุนัสงัคมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักบักลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายมากขึน้ ทาํใหม้กีาร
จาํแนกกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายออกเป็นกลุ่มประชากรยอ่ยๆ   เพื่อกําหนดทศิทางการทาํงานดา้นเอช
ไอว/ีเอดสใ์หส้ามารถดแูลและเขา้ใจปญัหาเฉพาะของกลุ่มประชากรยอ่ยๆ เหล่าน้ีไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ควร
แบ่งกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
(นิพนธ ์ดาราวุฒมิาประกรณ์. 2554) 

1) กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทัว่ไป (Men who have sex with men : MSM) 
2) กลุ่มพนกังานบรกิารชาย (Male sex worker : MSW) 
3) กลุ่มกะเทย (Transgendered : TG) รวมถงึพนกังานบรกิารชายทีอ่ยูใ่นสถานประกอบกจิการ 

(Venue based) หรอืพนกังานบรกิารชายทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นสถานประกอบกจิการ (Non-venue 
based)  

การแบ่งกลุ่มนัน้เป็นไปเพื่อความละเอยีดอ่อนในการเขา้ถงึและบรกิารโดยตระหนกัถงึความสาํคญั
และความละเอยีดอ่อนในเรือ่งประชากรกลุ่มยอ่ยๆ เหล่านี้เพิม่มากขึน้ แหล่งทุนเองกไ็ดใ้หค้วามสาํคญัในการ
ทาํงานกบัประชากรกลุ่มยอ่ยๆ เหล่านี้ ซึง่ในแต่ละกลุ่มจะมคีวามเฉพาะรายละเอยีดในหลายๆ เรือ่งอยูด่ว้ย 
แต่การแบ่งประชากรกลุ่มยอ่ยกนํ็าไปสู่การตตีราทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประชากรทีจ่ะตดัสนิใจเขา้รบั
บรกิาร เช่น กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทัว่ไปทีไ่มเ่ปิดเผยตวัเอง มกัไมก่ลา้เขา้รบับรกิารในสถานบรกิารที่
จดัไวเ้ฉพาะกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายโดยตรง หรอืกะเทยไมก่ลา้เขา้รบับรกิารในสถานบรกิารทัว่ไป 
เพราะกลวัหรอือายกบัการทีถู่กหวัเราะหรอืถูกมองว่าเป็นตวัประหลาดเมือ่เจา้หน้าทีข่านชื่อดว้ยคาํว่า “นาย” 
ทัง้ๆ ทีร่ปูรา่งหน้าตาเป็นผูห้ญงิ เป็นตน้ 
 
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย  

ประเทศไทยมปีระสบการณ์ในการต่อสูก้บัการแพรร่ะบาดของการตดิเชือ้เอชไอวมีาเป็นเวลานาน
กว่าสามทศวรรษ และประสบความสาํเรจ็ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการแพรร่ะบาดของเชือ้เอชไอว ีจน
ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตอิยา่งต่อเน่ือง แต่ในปจัจบุนัพบว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้เอช
ไอวยีงัอยูใ่นภาวะทีไ่มน่่าไวว้างใจ โดยจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มเยาวชนมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสงูขึน้  จาก
รายงานของสาํนกัโรคเอดสฯ์ ระบุว่า กลุ่มอาย ุ15-24 ปี เป็นกลุ่มประชากรทีม่อีตัราการตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธส์งูทีสุ่ดรวมทัง้มจีาํนวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหมใ่นกลุ่มผูใ้หญ่เพิม่ขึน้ มกีารคาดประมาณว่าใน
ประชากรไทยกลุ่มอาย ุ15-49 ปี มอีตัราการตดิเชือ้เอชไอว ีรอ้ยละ 1.3 (UNAIDS. Epidemiology fact sheet 
on HIV and AIDS: Thailand. 2012. Online)   

และพบว่าในประชากรทีม่อีตัราการตดิเชือ้เอชไอวสีงูมาก คอื กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีตัรา
การตดิเชือ้สงูถงึ รอ้ยละ 20 รองลงมาเป็นชายพนกังานบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 17.7 และกะเทย รอ้ยละ 10.4 
(National AIDS Committee. UNGASS Country Progress Report: Thailand. 2012)  
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กลุ่มประชากรกลุ่มอาย ุ 25-30 ปี เป็นกลุ่มทีม่สีดัส่วนการตดิเชือ้เอชไอวสีงูสุดถงึ รอ้ยละ 45 และทาํ
ใหเ้หน็ว่าช่วงเวลาของการไดร้บัเชือ้เกดิขึน้ในช่วงทีเ่ป็นเยาวชนและวยัรุน่  
(Asian Epidemic Model Projection for HIV/AIDS in Thailand. 2012) 

จากรายงานสรปุสถานการณ์ผูป้ว่ยเอดสแ์ละการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทยของสาํนกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข (2555) ทีส่าํรวจในกลุ่มประชากรอาย ุ15 – 24 ปี พบว่าชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย มี
อตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 8.83  

จากการคาดประมาณของคณะทาํงาน Asian Epidemic Model Projection for HIV/AIDS in 
Thailand  ระบุว่าในช่วง พ.ศ.2530-2554 มแีนวโน้มการตดิเชือ้เอชไอวเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 และคาดการณ์ว่า
ในอกี 11 ปีขา้งหน้าคอื  พ.ศ.2567 กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย  จะมอีตัราการตดิเชือ้เอชไอวสีงูกว่ากลุ่ม
เสีย่งอื่นๆ  ดงัรายละเอยีดในแผนภมูทิี ่ 1 

 

แผนภมิูท่ี 1  คาดประมาณจ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีรายใหม่  
จ าแนกตามกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียง ปีพ.ศ. 2531 - 2559  

 
  2531     2535   2540    2545      2550         2555   2559       
   
 
   
 
          ท่ีมา : Asian Epidemic Model Projection for HIV/AIDS in Thailand พ.ศ. 2531-2559  
 
 The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005 (2008) คาดประมาณผูต้ดิเชือ้รายใหม่
โดยใช ้Asian Epidemic Model  พบว่ากลุ่มทีน่่าเป็นห่วงมากทีสุ่ด คอื กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ซึง่

    คู่นอนฉาบฉวยและนอกสมรส     คู่สมรสสามภีรรยา 
    ผูใ้ชส้ารเสพตดิชนิดฉีด              พนกังานบรกิารและผูใ้ชบ้รกิาร 
    ชายชอบชาย 
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ยงัคงมอีตัราการตดิเชือ้และมแีนวโน้มการตดิเชือ้ขยายวงกวา้งขึน้ และมสีดัส่วนเกอืบครึง่หนึ่งของผูต้ดิเชือ้
รายใหมท่ัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูจากการคาดประมาณจาํนวนผูต้ดิเชือ้รายใหมข่อง Asian Epidemic Model 
ตัง้แต่ปี 2531-2559 พบว่า รอ้ยละ 41 ของผูต้ดิเชือ้รายใหมค่อืกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ซึง่ยงัคงมี
อตัราการตดิเชือ้เอชไอวอียูใ่นระดบัสงูและมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่จงัหวดัท่องเทีย่วที่
สาํคญัๆ ของประเทศไทย การตดิเชือ้จากคู่ รอ้ยละ 32 พนกังานบรกิารและผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 11 ผูใ้ชย้า
เสพตดิชนิดฉีดรอ้ยละ 10 อยา่งไรกต็ามชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายบางส่วนจะมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิดว้ย 
โดยทางระบาดวทิยามองว่าชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายเป็นสะพานเชื่อมการระบาดทีส่าํคญัของการแพรเ่ชือ้
ไปสู่ประชากรกลุ่มอื่น ดงัรายละเอยีดในแผนภมูทิี ่2 
 

แผนภมิูท่ี  2  คาดประมาณจ านวนการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่  
จ าแนกตามช่องทางการรบัและถ่ายทอดเช้ือ ปีพ.ศ. 2555 – 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ท่ีมา:  รายงานความกา้วหน้าของประเทศไทยในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสร์อบปี พ.ศ. 2555,    
คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ 

 
 จากการเฝ้าระวงัความชุกและพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บั
ชายจาํนวน 3,608  คน  ใน 12 จงัหวดัโดยจาํแนกตามกลุ่มยอ่ย 3 ประเภทคอื ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทัว่ไป พนกังานบรกิารชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายและกะเทย พบว่าความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีน
ภาพรวมคอืรอ้ยละ 11.1  ในกรงุเทพฯมคีวามชุกสงูสุดถงึรอ้ยละ  24  รองลงมาเป็นจงัหวดัเชยีงใหม่   สงขลา
และชลบุรรีอ้ยละ 15.30  15.20  และ 11.70  ตามลาํดบั เมือ่แยกตามประเภทพบว่ากลุ่มพนกังานบรกิารมี

- เพศสมัพนัธใ์นกลุ่มคู่นอนฉาบฉวยและนอกสมรส 
 

 
 
- เพศสมัพนัธใ์นกลุ่มคู่สมรสสามภีรรยา 
 
 
-  การใชส้ารเสพตดิชนิดฉีด 
 

- เพศสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานบรกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 
 
 
 

- เพศสมัพนัธใ์นกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย 
 
 

94% ของ 
ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

รายใหม ่
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ความชุกของการตดิเชือ้รอ้ยละ  16.30  สงขลารอ้ยละ 21.2 เชยีงใหมแ่ละชลบุรรีอ้ยละ  21.0 กลุ่มกะเทยมี
ความชุกของการตดิเชือ้รอ้ยละ 10.4 พบมากทีสุ่ดในจงัหวดัสงขลาและอุดรธานีรอ้ยละ 16.0  ดงัรายละเอยีด
ในแผนภมูทิี ่3 
 

แผนภมิูท่ี  3  ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย  
จ าแนกตามกลุ่มย่อยและจงัหวดัปี 2553 

 

 
 ทีม่า  สาํนกัระบาดวทิยา  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555 
 
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของคลนิิกนิรนาม สภากาชาดไทยทีเ่ปิดเผยว่า  การตดิเชือ้รายใหมม่อีตัราทีเ่พิม่

สงูขึน้โดยเฉพาะในชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายนุ้อย โดยพบอุบตักิารณ์รอ้ยละ 4.1 ในปี 2546 เพิม่เป็น 
6.4 ในปี 2548 และ 7.7 ในปี 2550(1) ขอ้มลูจากคลนิิกนิรนาม สภากาชาดไทย ในช่วงปี 2552-2554 พบว่า
รอ้ยละ 85 ของผูท้ีเ่พิง่ตดิเชือ้ทีต่รวจพบ 

 Frits Van Grinsven  (2012)  สาํรวจพฤตกิรรมของกลุ่มชายไทย อาย ุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 1,744 
คน ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร ในช่วง 6 ปี (2549 – 2554) พบว่า มผีูต้ดิเชือ้เอชไอว ีรอ้ยละ 21.3 (HIV 
Prevalence)   อตัราการเพิม่จาํนวนผูต้ดิเชือ้รายใหม ่รอ้ยละ 5.9 ต่อปี ในระยะฉบัพลนัเป็นชายมี
เพศสมัพนัธก์บัชาย 

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการใช้ถงุยางอนามยัของกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย 
จากการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอวรีว่มกบัพฤตกิรรมทางเพศ ของสาํนกัระบาดวทิยา กระทรวง

สาธารณสุข ( 2555)  รายงานว่า  กลุ่มประชากรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการตดิเชือ้เอชไอวใีนประชากรกลุ่ม
อาย ุ15 – 24 ปี ไดแ้ก่ ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย มอีตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 8.83 และใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มี
เพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดรอ้ยละ 80   

Frits van Griensven  (2005) ศกึษาในกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย อาย ุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 
1,121 คน อายเุฉลีย่  26.9 ปี ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พบว่ามอีตัราการตดิเชือ้รอ้ยละ 17.3  การมี
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การศกึษาน้อย  การรบัรูว้่าตนเองเป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย การมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกั จาํนวนปีที่
มปีระสบการณ์มเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัมากกว่า การมคีู่นอนชายจาํนวนมากกว่า มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดิเชือ้เอชไอว ี

พมิพวลัย ์บุญมงคลและคณะ (2541)  แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัทีส่นบัสนุนใหช้ายมเีพศสมัพนัธก์บัชายมี
พฤตกิรรมทางเพศทีเ่สีย่งต่อเอดสห์รอืมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสอ์ยา่งไมเ่หมาะสม คอื  

1. การมคีู่นอนหลายคน  
2. อตัราการเปลีย่นคู่นอนสงู  
3. ใชบ้รกิารทางเพศจากพนกังานบรกิารทางเพศชายหรอืหญงิ 
4. ไมใ่ชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธโ์ดยเฉพาะกบัเพื่อนหรอืคนรกั  
Guadanuz TE et al. (2011) วจิยัเรือ่งการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่มส่มคัรใจในกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บั

ชายในกรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภเูกต็ จาํนวน 2,049 คน พบว่า รอ้ยละ 18.4 เคยมปีระสบการณ์ถูก
บงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไมส่มคัรใจ รอ้ยละ 55.1 เกดิขึน้ในช่วงทีเ่ป็นวยัรุน่ ผูท้ีบ่งัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ ์รอ้ย
ละ 83.8 มกัจะเป็นบุคคลใกลช้ดิ รอ้ยละ 67.3 ถูกบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไมส่มคัรใจถูกกระทาํมากกว่า 1 
ครัง้ และพบว่า การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมส่มคัรใจ มคีวามสมัพนัธก์บัการมคีู่นอนหลายคนและการซือ้บรกิาร
ทางเพศ  

Chemnasiri T. (2010)  วจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัของชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายอาย ุ
15-24 ปี จาํนวน 827 คน ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่และภเูกต็ พบว่า รอ้ยละ 31.1 เป็นชายมี
เพศสมัพนัธก์บัชายทัว่ไป รอ้ยละ 37.7 เป็นพนกังานบรกิารทางเพศ และ รอ้ยละ 29.1 เป็นกะเทย 
(Transgender) อตัราการไมใ่ชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดของกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บั
ชายทัว่ไป รอ้ยละ 46.7 กลุ่มทีเ่ป็นพนกังานบรกิารชาย รอ้ยละ 34.9 และกลุ่มกะเทย รอ้ยละ 52.3 ซึง่ทาํให้
เหน็ว่ากลุ่มกะเทยมโีอกาสใชถุ้งยางอนามยัอยา่งสมํ่าเสมอน้อยทีสุ่ด จากการวเิคราะหต์วัแปรหลายตวั
รว่มกนั พบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการไมใ่ชถุ้งยางอนามยัอยา่งสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ การมเีพศสมัพนัธท์างทวาร
หนกั การอยูโ่ดยลาํพงั และเคยถูกบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ ์การไมไ่ดพ้กถุงยางอนามยัตดิตวั มกีารศกึษาน้อย 
ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์ และมปีระวตักิารตดิเชือ้โรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธ ์ 

Frits Van Grinsven  et al.  (2012)  สาํรวจพฤตกิรรมของกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายไทย อาย ุ
18 ปีขึน้ไป อายเุฉลีย่ 26  ปีขึน้ไป จาํนวน 1,744 คน ทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานคร ในช่วง 6 ปี ตัง้แต่2549 
– 2555   พบว่ามพีฤตกิรรมไมใ่ชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์รอ้ยละ 54 และ รอ้ยละ 50 เคย
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดิเชือ้เอชไอว ีคอื ผูท้ีม่อีายมุากกว่ามคีวามเสีย่ง
สงูกว่า การใชส้ารเสพตดิ การเป็นฝา่ยรบั การไมเ่คยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี  

จริภทัร หลงกุล และสุพรรณี  พรหมเทศ (2555)  ศกึษาการใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มชายมเีพศ  
สมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัขอนแก่น พบว่าในสามเดอืนทีผ่่านมามกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศ  สมัพนัธ์
กบัคู่นอนทุกประเภท รอ้ยละ  57.5 กบัคู่ประจาํ(ผูช้ายทีต่กลงเป็นแฟนกนัและ/หรอืคบกนันานเกนิ 3 เดอืน) 
รอ้ยละ 61.4 กบัคู่นอนชัว่คราว รอ้ยละ 71.7 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกโดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยั รอ้ยละ 41.3  คู่
นอนคนแรกเป็นชายคนรกัรอ้ยละ 34.8 เพื่อนรอ้ยละ 22.3  คนรูจ้กัรอ้ยละ 18.5 บทบาทในการมเีพศสมัพนัธ์ 
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เป็นฝา่ยรบัรอ้ยละ 51.0 รองลงมาคอืเป็นทัง้ฝา่ยรกุและรบัรอ้ยละ  28.0 และเป็นฝา่ยรกุรอ้ยละ 21.0 เหตุผล
ของการไมใ่ชถุ้งยางอนามยัคอืไมไ่ดเ้ตรยีม ไมไ่ดพ้ก ไมค่ดิว่าจะมเีพศสมัพนัธค์ดิเป็นรอ้ยละ 39.9 มี
เพศสมัพนัธท์างปากจงึไมใ่ชค้ดิเป็น รอ้ยละ 15.7 และรูส้กึไมเ่ป็นธรรมชาตไิมไ่ดอ้ารมณ์ ไมต่่อเนื่อง รอ้ยละ 
11.6 ดา้นความรูใ้นการใชถุ้งยางอนามยัและความรูเ้กีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดสส์่วนใหญ่  รอ้ยละ 
52.5 อยูใ่นระดบัสงู ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอถุงยางอนามยัส่วนใหญ่ รอ้ยละ 52.2 อยูใ่นระดบัปานกลาง จากผล
การศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัขอนแก่นขาดความตระหนกัเกีย่วกบัการใชถุ้งยาง
อนามยัจาํเป็นตอ้งจดักจิกรรมหรอืการรณรงคส์่งเสรมิการใชถุ้งยางอนามยัทีเ่หมาะสมรว่มกบัการใหค้วามรู้  
ในกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายอยา่งต่อเนื่อง 

กนกพร  แกว้เทีย่ง และพมิพใ์จ นาสมฝนั (2540)  จากการศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช้
ถุงยางอนามยัของนกัเรยีนอาชวีศกึษาชายในจงัหวดัขอนแก่น, เหตุผลทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยั รอ้ยละ 46.6 
ระบุว่า ไมไ่ดเ้ตรยีมไวล้่วงหน้าหรอืลมื ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชถุ้งยางอนามยัทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
ไดแ้ก่ อาย ุราคาถุงยางอนามยั อาชพีของคู่เพศสมัพนัธ ์การใชถุ้งยางอนามยัของเพื่อนสนิท การสนบัสนุน
จากคู่เพศสมัพนัธ ์การสนบัสนุนจากเพื่อนสนิท  

นนัทวนั  ยนัตะดลิก (2554) พบว่าเพยีงรอ้ยละ 44 ของทหารใหมใ่นศูนยฝึ์กทหารใหมท่ีเ่คยมี
เพศสมัพนัธแ์ลว้ใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใชถุ้งยางอนามยัขึน้อยูก่บัประเภทของ
คู่นอน  อตัราการใชถุ้งยางอนามยัจะสงูขึน้ถา้คู่นอนเป็นพนกังานบรกิารชายหรอืหญงิและคู่นอนชายประจาํ 
และอตัราการใชถุ้งยางอนามยัจะตํ่ามากเมือ่คู่นอนเป็นผูห้ญงิทัว่ไปหรอืผูช้ายทีรู่จ้กัผวิเผนิ รอ้ยละ 9 ระบุว่าคู่
นอนคนแรกเป็นผูช้าย รอ้ยละ 13 ระบุเคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้าย 

ผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มนกัเรยีนในประเทศไทย ของ สาํนกั
ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ( 2554)   พบว่า นกัเรยีนชายมธัยมศกึษาปีที ่ 5 มี
เพศสมัพนัธก์บัผูช้าย รอ้ยละ 2.4 และมกีารใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายครัง้ล่าสุด เพยีงรอ้ย
ละ 59.1 และใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็นผูช้าย รอ้ยละ 43.9  นกัเรยีนชายอาชวีศกึษา ชัน้ปีที ่ 2 
มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้าย รอ้ยละ 3.7 และมกีารใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายครัง้ล่าสุด เพยีงรอ้ย
ละ 61.5 และใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็นผูช้าย รอ้ยละ 55.6  

และการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานชายในสถานประกอบกจิการปี  
2555 พบว่ามเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายในรอบปีทีผ่่านมารอ้ยละ 3.3  และมกีารใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มี
เพศสมัพนัธก์บัผูช้ายครัง้ล่าสุด รอ้ยละ 57.8 และใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็นผูช้ายในรอบปีทีผ่่าน
มารอ้ยละ 33.3   
 จะเหน็ไดว้่าประชากรชายในทัง้กลุ่มเยาวชนทีเ่ป็นนกัเรยีนและทีเ่ป็นพนกังานสถานประกอบกจิการ
ชายมเีพศสมัพนัธก์บัผุช้ายดว้ยกนัมากกว่ารอ้ยละ 2 และยงัไมม่พีฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ใน
การมเีพศสมัพนัธก์บัคู่นอนทุกประเภท   พบว่าอตัราการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในทุกสถานการณ์โดยเฉลีย่
ยงัตํ่ากว่ารอ้ยละ 50    

จากขอ้มลูขา้งตน้สะทอ้น ใหเ้หน็ว่าน่าจะมปีจัจยัสาเหตุทีส่่งผลใหป้ระชากรกลุ่มน้ีไมไ่ดใ้ชถุ้งยาง
อนามยัป้องกนัการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวทุีกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์
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 นพ.ววิฒัน์ พรีพฒันโภคนิ ผูท้าํการศกึษาโครงการพฒันาขอ้มลูดา้นโรคเอดส์  มลูนิธสิถาบนั วจิยัและ
พฒันานโยบาย คาดการณ์ว่าจาํนวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ป็นกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายในพืน้ที ่กทม.ในอกี  
5 ปีขา้งหน้าจะเพิม่สงูขึน้จากเดมิทีม่อียูแ่ลว้กว่ารอ้ยละ 61.2 อยา่งต่อเนื่อง และไมม่ทีที่าว่าจะลดลงแต่อยา่ง
ใด เพราะพบว่าพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัของคนกลุ่มนี้ตํ่ามาก โดยสถานทีท่ีพ่บกลุ่มเสีย่งมากทีสุ่ดคอืผู้
ทีไ่ปเทีย่วตามสถานบนัเทงิเฉพาะทาง หรอืบารเ์กย ์ทีม่อียูม่ากใน กทม. เช่น ยา่นสลีม รชัดา ซึง่ในกรงุเทพฯ  
ถอืว่ามผีูต้ดิเชือ้ในกลุ่มนี้สงูทีสุ่ดในประเทศไทยอกีดว้ย  ซึง่ถอืเป็นกลุ่มเสีย่งทีส่่วนใหญ่ยงัไมต่ระหนกัเหน็
ความสาํคญั มกีารแพรร่ะบาดทีร่นุแรงและไมม่แีนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงอาย ุ 17-24 ปี ทีม่กีารตดิเชือ้
รายใหมม่ากทีสุ่ด (หนงัสอืพมิพไ์ทยโพสต์. 31 กรกฎาคม 2556) 
 สาํหรบับางคนการใชถุ้งยางอนามยัเป็นการลดหรอืทาํลายความรูส้กึทางเพศ พวกเขาจงึเลอืกทีจ่ะไม่
ใส่ถุงยางอนามยั และหนัมา “เสยีบสด” (Barebacking) เพราะไดค้วามรูส้กึมากกว่าเมือ่เนื้อไดส้มัผสักบัเนื้อ 
เป็นการปลุกเรา้อารมณ์ความใครแ่ละความสุขทางเพศ เป็นการสรา้งความใกลช้ดิสนิมสนม (Michael 
Shernoff: 2006, 77)  และการเจรจาต่อรองเพื่อใหม้เีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัจากการเสยีบสด อาจจะมกีารตก
ลงว่าตอ้งหลัง่ภายนอก เพื่อทาํใหฝ้า่ยรกุและฝา่ยรบัรูส้กึสบายใจ พฤตกิรรมน้ีแสดงว่ามกีารตดัสนิใจทีเ่สีย่ง
ต่อการตดิเชือ้ แต่จะใหคุ้ณค่าความเสีย่งน้ีว่ามคี่าพอๆ กบัการไดป้ลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ  

การศกึษาของไมเคลิ เชอรน์อฟฟ์ ชีว้่าชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายส่วนใหญ่จะใชถุ้งยางอนามยัในบาง
โอกาส และไมใ่ช่ในบางโอกาส เพราะการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรือ่งของอารมณ์ ความปรารถนา คนแต่ละคนให้
เหตุผลของการมเีพศสมัพนัธด์ว้ยเหตุผลทีแ่ตกต่างกนั เช่น เพื่อความรกั เพื่อระบายอารมณ์ เพื่อความสนุก
สนาม เพื่อมติรภาพ เพื่อเตมิเตม็ชวีติ เพื่อเงนิทอง และเพื่อการแลกเปลีย่น (Michael Shernoff: 2006, 75 
อา้งใน นฤพนธ ์ ดว้งวเิศษ, ไมม่ัว่แต่ทัว่ถงึ : เซก็แฟนตาซขีองเกยไ์ทยยคุ 2000)  

 
กิจกรรมด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธส์ าหรบั
กลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย 

คณะกรรมการแห่งชาต ิว่าดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสไ์ดม้นีโยบายใหจ้ดัทาํแผนเรง่รดัเพื่อ
ลดการตดิเชือ้รายใหมใ่นกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งสงู  (Most at 
Risk Populations: MARPs) กลุ่มหนึ่ง  รวมถงึแผนงานและโครงการสนบัสนุนการทาํงานทีใ่ชง้บประมาณทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารป้องกนัทีเ่น้นบรกิารเชงิรกุ โดยองคก์รภาคประชา
สงัคมและการเชื่อมต่อกบัโรงพยาบาล โดยส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารทางสุขภาพตอ้งมคีวามเขา้ใจเรือ่ง
เพศ เพศภาวะ และเพศวถิ ีและใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติรกบัประชากรกลุ่มน้ี โดยยดึหลกัการทาํใหเ้กดิ 3 ศูนย์  
คอื ไมม่ผีุต้ดิเชือ้รายใหม ่ ไมม่ผีูเ้สยีชวีติจากโรคเอดส ์ไมม่กีารตตีราและเลอืกปฏบิตั ิ 
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แผนภมิูท่ี 4 แนวทางการเร่งรดัเพ่ือลดการติดเช้ือรายใหม่ในกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย  

 
หลายหน่วยงานพยายามพฒันาและหาแนวทางทีจ่ะทาํใหบ้รกิารดา้นการป้องกนัรกัษาและการดแูล

เขา้ถงึประชากรกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูดงักล่าวขา้งตน้    USAID และหน่วยงานเครอืขา่ยไดเ้ริม่นําชุดบรกิาร
ขัน้พืน้ฐาน (Minimum Package of Services: MPS) มาใชใ้นการใหบ้รกิารดแูลกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่ง
สงูในลาํดบัตน้ๆ  ไดแ้ก่ พนกังานบรกิารชาย -หญงิ ลกูคา้ ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย  กลุ่มเพศทีส่าม  และผูใ้ช้
ยาเสพตดิชนิดฉีด  แนวคดิสาํคญัของการนําชุดบรกิารขัน้พืน้ฐาน  (MPS) ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายหลกัคอื  
ความพยายามทีจ่ะหาแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการลดการแพรก่ระจายของเชือ้เอชไอวี /เอดส์ และผูต้ดิเชือ้
รายใหม ่ บรกิารและกจิกรรมสนบัสนุนแนวทางดงักล่าวตอ้งเป็นการดาํเนินงานรว่มกนัทัง้ภาครฐั  ภาคเอกชน 
และผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นทรพัยากร (Cortez, C et al. January 2008) ชุดบรกิารพืน้ฐานน้ีประกอบดว้ย  

1 การสื่อสารเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม (BCC) รวมถงึการใหค้วามรูโ้ดยเพื่อน หรอืการใหค้วามรูเ้ชงิ
รกุ  (peer / outreach education)  

2. การสื่อสารเพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งเสรมิความตระหนกัในการป้องกนั  (Targeted media)  
3. การใหค้าปรกึษาและการตรวจหาเชือ้เอชไอวี/เอดส ์(HIV counseling and testing)  
4. การสื่อสารเพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งเสรมิความตระหนกัในการป้องกนั  (Targeted media)  
5. การส่งเสรมิการใชถุ้งยางอนามยั  
6. การป้องกนัรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และนอกจากนี้ไดม้บีรกิารเพิม่เตมิสาํหรบักลุ่ม

ประชากรทีใ่ชย้าเสพตดิชนิดฉีด (IDU)  
7. การส่งเสรมิการลดอนัตรายจากการใชเ้ขม็ฉีดยาเสพตดิ   
8. ความเชื่อมโยงของการบรกิารดา้นการรกัษา  และการดแูลผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี 
9. บรกิารและแนวปฏบิตัริวมทัง้มาตรการสนบัสนุนอื่นๆ  ทีจ่ะนําไปสู่การลดการตตีราและการเลอืก

ปฏบิตั ิ 
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การปรบัเปล่ียนนโยบาย / กฎหมาย ภาวะแวดล้อม และการขบัเคล่ือนชุมชน  
นอกจากนัน้กองทุนโลกเพื่อการต่อสูก้บัโรคเอดส ์ วณัโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์( GFATM)  

สนบัสนุนงบประมาณเพื่อการดาํเนินงานในกลุ่มประชากรทีเ่ขา้ถงึไดย้ากกลุ่มนี้ในพืน้ที ่ 32 จงัหวดั ที่
ครอบคลุมทัง้ 4 ภมูภิาค  โดยเน้นการจดัตัง้ศูนย์  Drop–in Center เพื่อดาํเนินกจิกรรมเชงิรกุใหเ้ขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอช
ไอว ี แจกถุงยางอนามยั สารหล่อลื่น  ใหค้วามรูเ้รือ่ง โอกาสเสีย่งและการประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้
เพื่อโน้มนําและเรง่รดัใหเ้ขา้สู่ระบบบรกิารสาธารณสุขเพื่อรบัคาํปรกึษาในการตรวจหาการตดิเชือ้และเขา้สู่
กระบวนการป้องกนัและรกัษาสุขภาพต่อไป   

มาตรการป้องกนัแกไ้ขปญัหาเอดสข์องไทย ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขไดด้าํเนินการตาม
ยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2555 - 2559 โดยเรง่รดัขยายการป้องกนัให้
ครอบคลุมประชากรทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งกลุ่มวยัรุน่ และกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย สาํหรบักจิกรรมทีจ่ะ
รณรงคป้์องกนั เน้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ส่งเสรมิการมพีฤตกิรรมทางเพศทีป่ลอดภยั เช่น สรา้งแกนนําให้
ดาํเนินงานเชงิรกุในชุมชน จดับรกิารสุขภาพทีเ่ป็นมติรในโรงพยาบาลใหก้ลุ่มเยาวชน กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธ์
กบัชาย และพนกังานบรกิารทางเพศไดเ้ขา้ถงึบรกิาร ตลอดจนการสนบัสนุนถุงยางอนามยัและสารหล่อลื่น
เพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
 
อปุสรรคท่ีขดัขวางการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยั 

ปญัหาจากการตตีราและเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบต่างๆ จากวธิคีดิเรือ่งเพศกระแสหลกัทีต่ายตวัและมี
เพยีงแค่ 2 เพศเท่านัน้   แนวคดิดงักล่าวทาํใหค้นทีม่เีพศสมัพนัธน์อกกรอบถูกมองขา้ม  และไมใ่ห้
ความสาํคญักบัวถิทีางเพศทีห่ลากหลายและมคีวามซบัซอ้นในสงัคมทาํใหก้ลุ่มทีม่พีฤตกิรรมทางเพศที่
แตกต่างเหล่านี้กลายเป็นพฤตกิรรมนอกกรอบ  ไมส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานความดงีามทีร่ฐัหรอืสงัคมพงึ
สนบัสนุนหรอืส่งเสรมิ (นิพนธ์   ดาราวุฒมิาประกรณ์ , 2554) จงึทาํใหช้ายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ไมว่่าจะอยู่
ในอตัลกัษณ์ของผูช้าย เกย ์กะเทย กะเทย ถูกมองว่าเป็นตวัสรา้งปญัหา สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเอช
ไอวแีละเอดส ์เป็นแหล่งแพรเ่ชือ้เอชไอวใีหแ้ก่ประชากรกลุ่มอื่นๆ อนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจผดิทีค่ดิว่าการมี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนกัมโีอกาสเสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้เอชไอวไีดม้ากกว่าเพศสมัพนัธท์างช่องคลอด  
สงัคมตตีราว่า “โรคเอดสเ์ป็นโรคของเกย”์ สาํหรบัประเทศไทย ในช่วงแรกๆ ของการแพรร่ะบาดของโรค
เอสด ์ไดส้รา้งภาพลบใหแ้กก้ลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายอยา่งมาก เพราะสงัคมเชื่อว่าเอดสเ์ป็นโรคทีช่ายมี
เพศสมัพนัธก์บัชายสรา้งขึน้ เพราะความ “สาํส่อนทางเพศ” (Jackson, 1995 อา้งใน นฤพนธ,์ 2554 : 48) 

การตตีราทีเ่กีย่วเนื่องกบัความเป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย หรอื ชายรกัสองเพศทีส่ามารถมี
เพศสมัพนัธไ์ดก้บัทัง้สองเพศ อาจจะเป็นเหตุผลทีท่าํใหช้ายมเีพศสมัพนัธก์บัชายจาํนวนมากตอ้งปกปิดเพศ
วถิขีองตนเอง และไมย่อมรบัว่าตนเองมคีวามเสีย่งและพยายามหลกีเลีย่งการเขา้รว่มโครงการป้องกนัที่
มุง่เน้นกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายหรอืชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัทัง้สองเพศ (Doll LS, Beeker C. Male. 
1996) 

การตตีราถอืว่าเป็นหน่ึงในกระบวนการสรา้งความเป็น  “คนชายขอบ ” เบยีดขบัสรา้งความเป็นอื่น  
(otherness) แบ่งแยกคนส่วนน้อยใหอ้อกไปจากกระแสหลกัของสงัคม  ดงันัน้ คนชายขอบจงึเปรยีบไดก้บั
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บุคคลหรอืกลุ่มคนทีส่งัคมไมส่นใจ ไมร่บัรู ้ถูกมองขา้ม ถูกทาํใหเ้ป็นคนทีไ่รค้่า  ถูกทาํใหม้ชีวีติอยูต่ามรมิขอบ
ของพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์พืน้ทีส่งัคม พืน้ทีท่างความคดิ  และถูกปฏเิสธจากสงัคมกระแสหลกั  ทาํใหค้นเหล่านี้
ขาดโอกาส ขาดการศกึษา  ขาดอํานาจต่อรอง  ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม  การขาดอํานาจต่อรองนี้อาจรวมถงึ
การไมส่ามารถเรยีกรอ้งใหม้กีารใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธด์ว้ย ไมส่ามารถเขา้ถงึทรพัยากร  
บรกิาร สวสัดกิารต่างๆตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีค่วรจะไดร้บั  (สุรชิยั  หวนัแกว้ , 2550) ซึง่หมายรวมถงึการ
บรกิารทางสุขภาพดว้ย  

 
ทศันคติ และการรบัรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยัในกลุ่มชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย 

ทศันคตเิป็นลกัษณะทางจติใจทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคคล ทศันคตชิีนํ้าการกระทาํของบุคคล  
คดิอยา่งไรกม็กักระทาํอยา่งนัน้  ทศันคติ  เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้ากการไดร้บัแนวคดิ  ความรู้  
ประสบการณ์ชวีติ การเรยีนรู ้และการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั  สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหบุ้คคลมทีศันคตต่ิอสิง่
ใดสิง่หนึ่ง ม ี4 ประการ (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526: 91 - 93) ดงันี้ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง  (Specific experiences) กบัสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตนิัน้  ทาํใหเ้รยีนรู้
และสรา้งทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่นัน้ได้  เช่น ถา้มปีระสบการณ์ทีด่ใีนการใชถุ้งยางอนามยั  กจ็ะมคีวามรูส้กึชอบ
ถุงยางอนามยั  เป็นตน้ และการมปีระสบการณ์ทีด่หีรอืไมด่กีต็ามเพยีงครัง้เดยีวกอ็าจมผีลต่อทศันคตขิอง
บุคคลไดแ้ละอาจเป็นไปในทาํนองทีร่นุแรงไดด้ว้ย 

2. การตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น  (Communication from others) ทศันคตหิลายอยา่งของบุคคลเกดิ
จากผลของการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการเรยีนรูอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการทีไ่ดร้บัจาก
ครอบครวัในวยัเดก็ คาํบอกเล่าของคร ูหรอืกลุ่มเพื่อน 

3. สิง่ทีเ่ป็นแบบอยา่ง  (Models) ทศันคตบิางอยา่งถูกสรา้งขึน้มาจากการเลยีนแบบบุคคลอื่น  โดยะ
มองเหน็ว่าในสถานการณ์ใด  ๆ นัน้ บุคคลอื่นมปีฏกิริยิามกีารปฏบิตัติวัอยา่งไร  จงึนําสิง่ ทีไ่ดเ้หน็ ไดร้บัรูม้า
จากการปฏบิตัขิองคนอื่นนัน้มาแปรเป็นทศันคติ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  หากบุคคลนัน้เป็นคนทีเ่ราใหค้วาม
เชื่อถอือยูก่่อนแลว้  เรากจ็ะยิง่เชื่อมัน่ในทศันคตทิีเ่กดิขึน้มากดว้ย จงึเป็นทีม่าของการสรา้งบุคคลตวัอยา่ง 
หรอืการใชบุ้คคลทีม่อีทิธพิลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย เช่น ดารา นกัรอ้ง นกักฬีา ดเีจ 

4. องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนั  (Institutional factors) ทศันคตขิองบุคคลหลายอยา่งเกดิจาก
สถาบนั เช่น โรงเรยีน สถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา  หน่วยงานต่าง  ๆ เป็นตน้ ซึง่สถาบนัเหล่านี้จะเป็น
แหล่งทีม่า และสิง่ทีช่่วยสนบัสนุนใหเ้กดิทศันคตบิางอยา่งไดต้วักลางทีเ่ป็นสื่อกม็คีวามสาํคญัและมอีทิธพิลใน
การสรา้งทศันคต ิไดแ้ก่โทรทศัน์ วทิยหุนงัสอืพมิพ ์หนงัสอื และวารสารต่าง ๆ ซึง่บางครัง้ ผูร้ายงานขา่วหรอื
ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นการสื่อสารหากเกดิความลาํเอยีงในการใหข้า่ว  เช่น  สงัคมมคีวามรูส้กึไมด่ต่ีอชายมี
เพศสมัพนัธก์บัชาย  เพราะเคยไดย้นิการรายงานขา่วหรอืละครเกีย่วกบัชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายในทางลบ
เสมอ เป็นตน้ 

ในทางจติวทิยาสงัคม  ทศันคตจิะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั  3 ประการ (จฑุารตัน์ เอือ้อา
นวย, 2549: 170-171) คอื  

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้  (Cognitive Component) ประกอบดว้ยองคค์วามรูท้ ัง้มวลทีบุ่คคลมอียู่  
หรอืประสบการณ์เดมิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายของทศันคติ  (attitude object) และไดร้บัรูข้อ้เทจ็จรงิ  ไดร้บั
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ความรู้ รวมถงึความเชื่อต่าง  ๆ เกีย่วกบัเรือ่งนัน้เพิม่เตมิขึน้  และองคป์ระกอบนี้จะตอ้งมลีกัษณะทีม่ทีศิทาง
ประกอบดว้ย คอืทางดา้นดหีรอืเลว  ประโยชน์หรอืโทษ  จงึไมใ่ช่ขอ้เทจ็จรงิ  (Fact) ตามปกตเิท่านัน้  เนื้อหาที่
สาํคญัทีสุ่ดขององคป์ระกอบนี้ คอื ความเชื่อเชงิประเมนิค่าว่าสิง่นัน้ดหีรอืเลวมปีระโยชน์หรอืมโีทษอยา่งไร  

2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ  (Affective or Evaluative Component) ประกอบดว้ยความรูส้กึและ
อารมณ์ของบุคคลนัน้ต่อเป้าหมายของทศันคติ  ซึง่เป็นการประเมนิค่าความรูส้กึเชงิบวก  ไดแ้ก่ ชอบ พอใจ 
เหน็ใจ หรอืความรูส้กึเชงิลบ  ไดแ้ก่ ไมช่อบ ไมพ่อใจ  กลวั รงัเกยีจ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัองค ์ประกอบดา้น
ความรูเ้กีย่วกบัสิง่  นัน้ กล่าวคอื ถา้บุคคลเชื่อว่าสิง่  ใดดมีปีระโยชน์  บุคคลกจ็ะชอบ  พอใจสิง่ นัน้ ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้บุคคลเชื่อว่าสิง่นัน้เลว หรอืมโีทษ บุคคลกจ็ะไมช่อบไมพ่อใจสิง่นัน้  

3. องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) หมายถงึ ประกอบดว้ยความพรอ้มของ
บุคคลทีจ่ะตอบสนอง (readiness to respond) หรอืแนวโน้มทีจ่ะแสดงออก  (tendency to act) ต่อเป้าหมาย
ของทศันคตเิมือ่มกีารประมวลความรู้  และประเมนิค่าความรูส้กึต่อสิง่นัน้แลว้  โดยพฤตกิรรมจะแสดงออกได้
สองลกัษณะ คอื พฤตกิรรมทางบวก ไดแ้ก่ การยอมรบั สนบัสนุน เขา้ใกลช้่วยเหลอื  ส่งเสรมิ และพฤตกิรรม
ทางลบ ไดแ้ก่ การทาํลาย ขดัขนื ต่อสู้ ถอยหนี ฯลฯ สิง่สาํคญัอยา่งมากต่อการศกึษาทศันคตเิพื่อทาํนาย
พฤตกิรรม คอื ตอ้งวดัทศันคตใิหค้รอบคลุมทัง้สามองคป์ระกอบ  หรอืวดัองคป์ระกอบที่  3 อยา่งเดยีว ซึง่เป็น
องคป์ระกอบทีพ่รอ้มจะกระทาํ  เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัยิง่ในการทาํนายพฤตกิรรม  และเป็นองคป์ระกอบ
สุดทา้ยทีเ่กดิขึน้ก่อนทาํนายพฤตกิรรม มคีวามใกลช้ดิกบัพฤตกิรรมมากทีสุ่ด  

ดงันัน้ การทีบุ่คคลมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใชถุ้งยางอนามยั  หมายความว่า บุคคลคนนัน้กจ็ะตอ้งรูค้ดิ  
และเชื่อว่าถุงยางอนามยัป้องกนัการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการใชถุ้งยางอนามยัเป็นสิง่  ดมีี
ประโยชน์ ทาํใหเ้กดิความรูส้กึชอบ พอใจและพรอ้มทีจ่ะลงมอืกระทาํในสิง่ ทีต่นเองชอบและพอใจนัน้  

การรบัรูแ้ละทศันคตทิีเ่กีย่วกบัถุงยางอนามยัมคีวามสมัพนัธธ์รรมชาตขิองบุคคลทีจ่ะเลอืกรบัรู ้เลอืก
ประเมนิค่าของสิง่ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักรอบความคดิของตน ทัง้นี้การรบัรูแ้ละทศันคตจิะแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะบุคลกิของแต่ละคน ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ทีผ่่านมา วฒันธรรม ค่านิยม มมุมองเรือ่ง
เพศวถิเีป็นตวัแปรหนึ่งทีท่าํใหบุ้คคลมคีวามรูส้กึต่อถุงยางอนามยัทีแ่ตกต่างกนัในบรบิทต่าง ๆ 

จากการวเิคราะหข์อง ชลดิาภรณ์  ส่งสมัพนัธ ์ ( 2550) ไดใ้หร้ายละเอยีดถงึแงม่มุของเพศวถิวี่าม ี 6 
มติ ิดงันี้ 

(1)  มติขิองความปรารถนา  การประพฤต ิ ปฏบิตั ิ และอตัลกัษณ์ ( erotic desires,  practices  and 
identity) เพศวถิทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์ คอื การนิยามตวัเองในทางเพศ ซึง่เชื่อมโยงกบัเพศภาวะ ( gender) 
แต่อตัลกัษณ์ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัการทีน่ิยามตวัเองเพยีงอยา่งเดยีว ยงัขึน้อยูก่บัการทีค่นอื่นนิยามหรอืมองว่าเรา
เป็นอยา่งไรในทางเพศดว้ย  

(2)  มติกิารนําเสนอรา่งกาย ( appearances  and  display)  เราอยากใหค้นอื่นเหน็เราเป็นอยา่งไร 
เรากนํ็าเสนอตวัเองอยา่งนัน้ อาจดว้ยทรงผม หรอืเสือ้ผา้ เพื่อนําความเป็นเพศหญงิ เพศชาย หรอืเพศ
ทางเลอืกอื่นๆ  

(3)  มติขิองพฤตกิรรม และกริยิามารยาท (behaviors and manners) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นตวัตน
ในทางเพศ  ซึง่การกระทาําแบบเดยีวกนัแต่อาจถูกตคีวามไมเ่หมอืนกนั  ขึน้อยูก่บับรบิท  ขึน้อยูก่บัความพงึ
พอใจ หรอืความรูส้กึทีเ่รามต่ีอคนคนนัน้ เป็นความรูส้กึส่วนตวั  
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(4)  มติขิองการดงึดดูทางเพศ ( attraction) สงัคมวางกฎกตกิาของความรกั ใหร้กัเฉพาะเพื่อนต่าง
เพศเท่านัน้  แต่ คนที ่รกัเพศเดยีวกนักไ็ม ่ไดห้ลุดออกจากกตกิาของการรกัต่างเพศ  เพราะคนที ่รกัเพศ
เดยีวกนั กจ็ะรกักบัคนทีม่เีพศภาวะเดยีวกบัเราเท่านัน้ ดงันัน้จงึไมม่ใีครหลุดจากกรอบนี้ ซึง่ถา้หลุดจาก
กรอบนี้คอื สามารถสนใจหรอืดงึดดูกบัคนไดทุ้กคน ทุกเพศ ทุกวยั นอกจากนี้ความรกักไ็มไ่ดข้ึน้อยูก่บัการที่
เราตอ้งรกัต่างเพศเท่านัน้ แต่เกีย่วขอ้งกบั เชือ้ชาต ิชนชัน้ และอื่นๆ อกีดว้ย 

(5)  มติขิองความสมัพนัธ ์( relationship) กฎกตกิาว่าดว้ยการดาํเนินความสมัพนัธร์ะหว่างชาย - 
หญงิ เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั และวฒันธรรม ซึง่บางสงัคมไมม่กีตกิาของการจบความสมัพนัธ์ 

(6)  มติขิองเพศสมัพนัธ ์( having  sex)  เพศวถิมีกีารนิยามว่าอะไรคอืการรว่มเพศ  ทาํอยา่งไรจงึ
เรยีกว่าการรว่มเพศ และการรว่มเพศทีถู่กตอ้งเป็นอยา่งไร และทีผ่ดิปกตเิป็นอยา่งไร 

 
แมว้่ากระทรวงสาธารณสุขโดยการสนบัสนุนของกองทุนโลกเพื่อการต่อสูก้บัปญัหาเอดส ์ฯ จะได้

จดัการรณรงคส์รา้งค่านิยมใหค้นไทยใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์โดยมเีป้าประสงคค์อืลดความเสีย่ง
จากเชือ้เอชไอว ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และป้องกนัการตัง้ครรภท์ีไ่มพ่รอ้มในกลุ่มวยัรุน่ จนคาํขวญั “ยดื
อกพกถุง” สามารถสรา้งกระแสการสื่อสารพดูคุยและยอมรบัเรือ่งถุงยางอนามยัในสงัคมไทยเมือ่ประมาณปี 
2550 และหลงัจากนัน้อกี 4 ปี คอืในปี 2554 กไ็ดม้กีารณรงคโ์ดยสรา้งคาํขวญั “รกัปลอดภยั ถุงยางอนามยั
เอาอยู่” และเริม่เผยแพรส่รา้งกระแสในช่วงวนัวาเลนไทน์ ทัง้ 2 คาํขวญัเกดิจากความพยายามปรบัเปลีย่น
ทศันคตคินไทยใหเ้หน็ว่าการใชถุ้งยางอนามยัเป็นเรือ่งงา่ย ไมใ่ช่เรือ่งน่าอาย อยา่งไรกด็แีมส้ถานการณ์การ
ใชถุ้งยางอนามยัในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้ ทว่าขอ้เทจ็จรงิของการรณรงคม์ไิดป้ระสบความสาํเรจ็อยา่ง
สมบรูณ์แบบอยา่งแทจ้รงิ เพราะพบว่ายงัคงมผีูต้ดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวรีายใหมเ่กดิขนั
อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มประชากรชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจว่าอะไร
เป็นสาเหตุทีข่ดัขวางการใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธบ์า้ง 
 จากการสาํรวจพฤตกิรรมผูท้ีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยั ของกองรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2556)  และ เวบ็ไซต ์Top Ten Thailand.com ไดแ้สดง
ใหเ้หน็ว่าสาเหตุทีค่นไมน่ิยมใชถุ้งยางอนามยัและเป็นเหตุผลทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บั
ชายมดีงันี้ 

1. ถุงยางอนามยัเป็นของใชส้าํหรบัคนไมด่ี  เรือ่งนี้ไดร้บัการอธบิายว่า การรณรงคเ์รือ่งเอดสใ์นยีส่บิปีที่
ผ่านมาเน้นเรือ่งการตดิเชือ้เอชไอววี่ามาจากการมคีู่นอนหลายคน การใชบ้รกิารทางเพศจากผู้
ใหบ้รกิารทางเพศ คนกลุ่มนี้จงึเป็นกลุ่มทีต่อ้งการถุงยางอนามยั และนัน่คอืจดุเริม่ตน้ทาํใหภ้าพของ
คนใชถุ้งยางอนามยั คอื "คนไมด่"ี เพราะเป็นเครือ่งหมายของผูช้ายทีช่อบเทีย่วหญงิบรกิารทางเพศ 
ส่งผลใหก้ารพกถุงยางอนามยักลายเป็นเรือ่งของคนทีม่พีฤตกิรรมนอกใจ 

2. บางวฒันธรรมคู่รกัมกัจะไมเ่ปิดเผยประวตัทิางเพศ  ต่างฝา่ยต่างไมแ่สดงว่าตนเองเคยมปีระสบการณ์
ทางเพศมาอยา่งไรบา้ง การใชถุ้งยางอนามยัอาจจะส่อแสดงว่าเคยผ่านการมเีพศสมัพนัธม์าแลว้  

3. ใชแ้ลว้ไมส่นุก บางคนบอกว่ารูส้กึเนื้อไมแ่นบเน้ือและแฟนกไ็มช่อบดว้ย บอกว่าแพถุ้งยางอนามยั 
ผูช้ายจาํนวนมากไดร้บัการบอกเล่าว่าถุงยางฯเป็นอุปสรรคของความสุขทางเพศจงึไมม่ัน่ใจทีจ่ะใช้ 

4. ไวใ้จคู่นอนจนเกนิไป 
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5.  ใชแ้ลว้ขาดตอนไมต่่อเนื่อง   
6. แค่ครัง้เดยีวไมเ่ป็นไรหรอก 
7. ไมใ่ช่นกัเทีย่ว ไมต่อ้งใชก้ไ็ด้  
8. รูส้กึเป็นเรือ่งยํ่ายศีกัดิศ์รคีวามเป็นชาย - ชายจรงิตอ้งไมข่ีข้ลาด 

9. ใชแ้ลว้ไมเ่ป็นธรรมชาติ หลายคนบ่นว่าการใชถุ้งยางอนามยัทาํใหไ้มไ่ดค้วามรูส้กึเตม็เหนี่ยว จงึไม่

ชอบใช ้

10. ไมอ่ยากใช ้เพราะเชื่อว่าอยา่งไรกป้็องกนัโรคไมไ่ด้  

11. ไมช่อบเพราะถุงยางอนามยัมหีลากกลิน่ หลายรส จนเกนิไป เลอืกใชไ้มถู่ก หรอืบางทเีลอืกมาถูก แต่

กไ็มช่อบกลิน่นัน้กลิน่น้ี ทาํใหไ้มอ่ยากใช ้ 

12. แพถุ้งยางอนามยั ใชแ้ลว้เกดิอาการคนับรเิวณทีใ่ช ้ซึง่อาจเกดิขึน้เพราะแพย้างหรอืแพส้ารฆา่อสุจิ   

13. ใชแ้ลว้อกีฝา่ยบอกว่าเจบ็ จงึเลกิใช ้ 

14. อาย ไมก่ลา้ซือ้ หลายคนอายคนขาย โดยเฉพาะคนขายเป็นผูห้ญงิ จงึไมก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั 
15. กลวัคู่นอนจะคดิว่าไมไ่วใ้จ  

16. ฉุกละหุกจรงิๆ หาถุงยางอนามยัฯไมท่นั ไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมาก่อน 

จากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ทัง้ในดา้นระบาดวทิยา จติวทิยาและสงัคม ทีม่คีวาม
เชื่อมโยงเกีย่วขอ้งกบัการไมใ่ชถุ้งยางอนามยัป้องกนัตวัเมือ่มเีพศสมัพนัธข์องกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย 
จงึน่าจะตอ้งศกึษาเพื่อคน้หาแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองถุงยางอนามยัใหเ้กดิขึน้และฝงัในความทรง
จาํของประชากรกลุ่มน้ี จนนําไปสู่การมพีฤตกิรรมป้องกนัตนเองและคู่ใหป้ลอดภยัจากการตดิโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธแ์ละเอชไอว ี

นพ.ทวทีรพัย ์ศริประภาศริ ิ ผูท้รงคุณวุฒขิองกรมควบคุมโรค ในขณะทีเ่ป็นทีป่รกึษาของกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(UNFPA) ไดเ้คยกล่าวไวใ้นการเสวนาการแกไ้ขปญัหาเอดส ์ในเวทเีสวนา เมือ่
วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2555   ณ ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร เกีย่วกบัปญัหาเรือ่งการกระจายถุงยาง
อนามยัและการสื่อสารการตลาดทางสงัคมสาํหรบัถุงยางอนามยั (Condom distribution & Social marketing 
of condom)  ดงันี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

การทีจ่ะทาํใหไ้ม่มผีูต้ดิเชือ้ใหม่เลยในประเทศไทยนัน้ เราจะปฏบิตันิโยบายและรณรงคใ์นรปู
แบบเดมิไม่ได ้ตอ้งหาวธิกีารใหม่ๆ ตอ้งมกีารใชก้ลยุทธท์างการตลาดในการทาํงานเพื่อ rebranding 
และ repositioning ถุงยางอนามยัอนามยั ทาํอย่างไรใหถุ้งยางอนามยัเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติทาง
เพศ ใหค้นใชถุ้งยางอนามยัอนามยัมากขึน้ ไม่ใชถุ้งยางอนามยัอนามยัเพยีงเพื่อป้องกนัการตัง้ครรภ์
หรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธเ์ท่านัน้แต่ใชเ้พื่อสรา้งความรื่นรมยแ์ละสขุภาวะทางเพศ 
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จากการพจิารณาขอ้มลูดงักล่าวจงึเหน็ความสาํคญัของการศกึษาเพื่อวเิคราะหค์วามจาํเป็นในการ
สื่อสารภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัในกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายในครัง้นี้  

 
วตัถปุระสงคก์ารศึกษา เพื่อศกึษาการรบัรูแ้ละทศันคตทิีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัในกลุ่มชายมี
เพศสมัพนัธก์บัชายไทยอาย ุ15 – 35 ปี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัทีนํ่าไปสู่
การมทีศันคตเิชงิบวกต่อถุงยางอนามยัและมพีฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัมากขึน้  
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

ประชากรในการสาํรวจครัง้นี้เป็นกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายในประเทศไทยทีค่าดประมาณว่ามี
จาํนวนประมาณ 600,000 คน และไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คอื  

1. ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย  (Men who have sex with men: MSM) 
2. สาวประเภทสอง (Transgender) 

และเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทีค่รอบคลุมสถานการณ์ปญัหาการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธแ์ละการตดิเชือ้เอชไอว ีจงึแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่มดงันี้ กลุ่มทัว่ไป กลุ่มผูใ้หบ้รกิารทางเพศ และ
กลุ่มผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี 

ชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) สาวประเภทสอง (TG) 

ทัว่ไป 

Gen.MSM 

พนกังานบรกิารทางเพศ 

MSMSW 

ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

MSM+ 

ทัว่ไป 

GenTG 

พนกังานบรกิารทางเพศ 

TGSW 

ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

TG+ 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้นในการศึกษา 

1. การสาํรวจน้ีดาํเนินการในช่วงเดอืน พฤศจกิายน 2556 – มกราคม 2557  

2. กลุ่มเป้าหมายในการสาํรวจเป็นกลุ่มทีเ่ขา้ถงึไดย้าก จงึตอ้งสุ่มเลอืกพืน้ทีจ่ากจงัหวดัทีม่หีน่วยงาน 

Drop in center ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการกองทุนโลก  (Global Fund to fight AIDS, TB 

and Malaria: GFATM)  ใน 43 จงัหวดั ทีจ่ดับรกิารดา้นการอนามยัเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นมติรกบักลุ่มชาย

มเีพศสมัพนัธก์บัชาย ซึง่เป็นจดุทีม่คีวามเหมาะสมต่อการสรา้งเครอืขา่ยขยายผลการเขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมายตามจาํนวนทีเ่หมาะสมกบัการสาํรวจใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด พืน้ทีด่าํเนินการจะ

สุ่มเลอืกเพื่อใหค้รอบคลุมทัง้ 4 ภาค และกทม. รวมทัง้ปรมิณฑล  (นนทบุร ีปทุมธานี สมทุรปราการ 

สมทุรสาคร นครปฐม) 

3. การศกึษาน้ีมุง่เน้นการเคารพสทิธิข์องผูใ้หข้อ้มลู โดยตอ้งไดร้บัความยนิยอมดว้ยวาจาก่อนทีจ่ะให้

ตอบแบบสอบถาม และผูใ้หข้อ้มลูสามารถปฏเิสธหรอืยกเลกิการตอบแบบสอบถามไดห้ากรูส้กึไม่

สะดวกใจ และขอ้มลูจะไดร้บัการรกัษาเป็นความลบัจะไมม่กีารแสดงชื่อหรอืรายละเอยีดทีส่ามารถ

เชื่อมโยงไปยงัผูใ้หข้อ้มลูแต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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4. งานวจิยัฉบบัน้ี ขอใชค้าํว่า “ชายชอบชาย” แทนคาํว่า ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ดว้ยเหตุผลทีก่ลุ่ม

ประชากรกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงยงัไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ ์หากใชค้าํว่า ชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย อาจจะไม่

ตรงกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมาย และจากการสอบถามความคดิเหน็จากกลุ่มวัอยา่งใน

การสนทนากลุ่ม และจากกลุ่มเป้าหมายทีไ่มไ่ดร้ว่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้สดงความเหน็ว่า “ชายชอบ

ชาย” เป็นคาํทีม่คีวามหมายเป็นกลาง ๆ ทีมุ่ง่เน้นอารมณ์ความรูส้กึมากกว่ามุง่เน้นการกระทาํที่

เกีย่วขอ้งกบัเพศสมัพนัธ ์และคาํว่าชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายมคีวามหมายแคบทีส่ื่อความหมาย

มุง่เน้นพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งชดัเจน ในขณะทีค่าํว่า “ชายชอบชาย”  สามารถใขไ้ดใ้นทุก

กรณไีมว่่าจะเป็นการอา้งถงึผูท้ีย่งัไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ ์หรอืการพดูถงึลกัษณะดา้นประชากรทัว่ไปที่

ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมทางเพศแต่อยา่งใด 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 
1. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัเป็นกลุ่มทีเ่ขา้ถงึไดย้าก จงึตอ้งอาศยัผูป้ระสานงานทีม่ ี

ลกัษณะใกลเ้คยีง เป็นพวกเดยีวกนั หรอือยูใ่นเครอืขา่ยสงัคมเดยีวกนั (Social net) เพื่อใหเ้ขา้ถงึคน

เหล่าน้ีได ้การคน้หาบุคคลตัง้ตน้จงึมผีลทีท่าํใหก้ารวจิยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีต่รงกบักลุ่มเป้าหมายใน

การวจิยั 

2. การรวบรวมแบบสอบถามโดยการใหผู้ป้ระสานงานใน DIC เป็นผูร้วบรวม ตอ้งอาศยัความไวว้างใจ 

และเชื่อมัน่ว่าผูร้วบรวมแบบสอบถามมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติใจและควบคุม ตรวจสอบใหไ้ดร้บัขอ้มลู

จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

3. ระยะเวลาในการศกึษามคีวามจาํกดัทีต่อ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 เดอืน  ผูว้จิยัจงึไม่

สามารถลงพืน้ทีเ่พื่อไปควบคุมการรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองไดใ้นทุกพืน้ที่ 

4. คุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอยา่งมไิดก้ําหนดเรือ่งประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธไ์วด้ว้ย แบบสอบถามที่

รวบรวมไดแ้ละมขีอ้มลูครบถว้นจาํนวน 828 ชุด พบว่ามผีูท้ ีร่ะบุว่ายงัไมเ่คยมเีพศสมัพนัธเ์ลยเพยีง 

8 รายเท่านัน้ จาํนวนหน่วยในการวเิคราะห ์ (Unit of analysis) มจีาํนวนน้อยเกนิไป ผูว้จิยัจงึไมไ่ด้

นําขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเหล่านัน้มาวเิคราะหด์ว้ย  

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั   
เริม่ดว้ยการศกึษาค้นคว้าเอกสาร (Review Literature) ทีเ่กีย่วขอ้งได้แก่ แนวคดิและทฤษฎแีละ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าองค์ความรูด้งักล่าวมากําหนดกรอบแนวคดิ ( conceptual framework) หรอืตวั
แปรทีใ่ชใ้นการวจิยั และใช้กระบวนการศกึษาทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  

การวิจยัเชิงคณุภาพ  เพื่อศกึษาวเิคราะห์ ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมของบุคคล อธบิาย
ภาพรวมของความรูสกึนึกคดิ ความชื่นชม ความไม่ ชอบ ความเชื่อและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัถุงยาง
อนามยั รวมทัง้เพื่อทบทวนยนืยนัประเดน็ทีไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิปรมิาณ และคน้หาขอ้มลูทีน่่าสนใจเพิม่เตมิ  
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จดัการสนทนากลุ่มจาํนวน 3 ครัง้ ในพืน้ที ่จ. ขอนแก่น จ. ชลบุร ีและ จ. สงขลา โดยมผีูร้ว่มสนทนา
กลุ่มครัง้ละ 5 - 8 คน ซึง่จะคดัเลอืกใหค้รอบคลุมทัง้ 6 กลุ่มเป้าหมายยอ่ย 

การวิจยัเชิงปริมาณ 
การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการศกึษาเชงิปรมิาณ ใชก้ารสุ่มเลอืกแบบหลายขัน้ตอนดงันี้ 
1.1 กําหนดพืน้ทีใ่หค้รอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยและสุ่มเลอืก1 จงัหวดัในแต่ละภาคทีม่ ี

กจิกรรมดาํเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายภายใตโ้ครงการกองทุนโลก โดย
การสุ่มแบบกลุ่ม stratified cluster sampling 

1.2 ใช่วธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ เลอืก Drop in Center ในจงัหวดัทีถู่กเลอืกทีม่กีารดาํเนินการกบั
กลุ่มเป้าหมายครบทัง้ 6 กลุ่มเป็นพืน้ทีศ่กึษา 

1.3 จาํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาในครัง้นี้ไดม้าจากการคาํนวณกลุ่ม
ประชากรทีม่จีาํนวนมากกว่า 100,000 ขึน้ไป โดยใชต้ารางการสุ่มขนาดตวัอยา่งของเครซีแ่ละ
มอรแ์กน (Krejcie and Morgan,1970 : 607- 610 ) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95 % (.95) เมือ่ความคลาดเคลื่อน = 5% จะไดจ้าํนวน 384 ตวัอยา่ง และดว้ยการแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย และกลุ่มกะเทย ในแต่ละกลุ่มจะมี
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง เมือ่รวมทัง้ 2 กลุ่ม จงึมจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 768 
ตวัอยา่ง แต่เพื่อใหม้คีวามครบถว้นเพยีงพอและเหมาะสมต่อการวเิคราะหป์ระเดน็แยกยอ่ย จงึ
กําหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 810 ตวัอยา่ง แต่จากการรวบรวมขอ้มลูจรงิสามารถรวบรวมได ้
828 ตวัอยา่ง 

1.4 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งใชก้ระบวนการสุ่มแบบส่งต่อเป็นลกูโซ่ (Respondent Driven Sampling: 
RDS) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเครือ่งมอืทีด่ทีีสุ่ดในการสุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการศกึษาในกลุ่ม
ประชากรทีไ่มเ่ปิดเผยตวัและมผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคต่าง ๆ (Kendall C, Kerr LR, 
Gondim RC, et al,2008). กลุ่มตวัอยา่งจะไดร้บัเลอืกมาจาก “เครอืขา่ยสงัคม” ของผูท้ีถู่กเลอืก
ไวก่้อนแลว้  เริม่ดว้ยการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตัง้ตน้ (Seed) จากกลุ่มยอ่ยทัง้ 6 กลุ่ม โดยแยกตาม
กลุ่มอาย ุ3 กลุ่มคอื  

15 - 19  ปี   (Adolescent)  ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระบบการศกึษา 
20 -  24 ปี   (Young adult)  กําลงัศกึษาระดบัอุดมศกึษา และบางส่วนเขา้สู่ระบบการ   
                ทาํงาน 
25 - 35  ปี   (Adult) เป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั ส่วนใหญ่จะเป็นคนทาํงานแลว้ บางส่วนอาจ     

            เป็นนกัศกึษา 

1.5  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตัง้ตน้แนะนําสมาชกิคนละไมเ่กนิ 3  คน เพื่อป้องกนัการกระจกุตวัในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งมากเกนิไป (มกีารตรวจสอบไมใ่หซ้ํ้ากนั) ดงัรายละเอยีดในตาราง ขา้งทา้ยน้ี  

1.6 ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการเชญิชวนมาใหข้อ้มลูที ่DIC สถานทีท่าํงานของผูต้ ัง้ตน้หรอืทีน่ดัหมายที่
สะดวกหรอืใหต้อบแบบสอบถามดว้ยคอมพวิเตอรแ์ละส่งถงึผูว้จิยัโดยตรง  
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ตารางท่ี 1 วิธีสุ่มตวัอย่างชายมีเพศสมัพนัธก์บัชายในการส ารวจ  ภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั   
n = 810  คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณุสมบติัของผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

1. เป็นคนไทย 

2. อายอุยูใ่นช่วงทีก่ําหนด  (ตามกลุ่มทีผู่ค้น้หาไดร้บัมอบหมาย)   

 15 - 19   ปี       8 คน        20 - 24  ปี   8 คน     25-35  ปี 11 คน  

3. สถานะตรงกบัทีก่ําหนด (ตามกลุ่มทีผู่ค้น้หาไดร้บัมอบหมาย  1.1 – 2.3) 

4. สามารถอ่านและเขา้ใจภาษาไทยไดอ้ยา่งชดัเจน  

5. อยูใ่นพืน้ทีเ่กนิกว่า 6 เดอืน 

6. ยนิยอมใหข้อ้มลู 

 
 

ช่วงอาย ุ
ชายมีเพศสมัพนัธก์บั

ชาย กะเทย       พื้นท่ี 
GEN SW HIV+ GEN SW HIV+ 

15-19 8 8 8 8 8 8 
     กทม. 20-24 8 8 8 8 8 8 

25-35 11 11 11 11 11 11 
15-19 8 8 8 8 8 8 

   เชยีงใหม ่20-24 8 8 8 8 8 8 
25-35 11 11 11 11 11 11 
15-19 8 8 8 8 8 8 

    ขอนแก่น 20-24 8 8 8 8 8 8 
25-35 11 11 11 11 11 11 
15-19 8 8 8 8 8 8 

     สงขลา 20-24 8 8 8 8 8 8 
25-35 11 11 11 11 11 11 
15-19 8 8 8 8 8 8 

     ชลบุร ี20-24 8 8 8 8 8 8 
25-35 11 11 11 11 11 11 

 
รวม 135 135 135 135 135 135 810 
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แผนภมิูท่ี 5 วิธีสุ่มตวัอย่างโดยใช้กระบวนการ Respondent Driven Sampling (RDS) 

 

 

 

 

 

 

20-24 

25-35 

8 คน 

8 คน 

11 คน 

15-19 
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     ตวัแปรต้น                                                           ตวัแปรตาม 

  
  ขอ้มลูสว่นบุคคล 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจป้องกนัการตดิ
เชือ้เอชไอวจีากการมเีพศสมัพนัธ ์

การรบัรูค้วามเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ี

การรบัรูเ้รื่องประโยชน์ของถุงยางอนามยั 

ประสบการณ์การใชถุ้งยางอนามยั 

ทศันคตทิีม่ต่ีอถุงยางอนามยั 

พฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน
ประเภทต่างๆ 

การเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธถุ์งยางอนามยั 

คุณสมบตัขิองถุงยางอนามยัทีเ่ลอืก 

สถานทีเ่ขา้ถงึถุงยางอนามยั 

ความกงัวลต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง 

ความกงัวลต่อการใชถุ้งยางอนามยั 

ช่องทางการสือ่สารทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
 
 
 

แรงจงูใจทีม่ต่ีอการใชถุ้งยางอนามยั
อนามยัพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัอน

ทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์

ภาพลกัษณ์ถุงยางอนามยั 

ช่องทางการสือ่สารเรื่องถุงยางอนามยัที่
เหมาะสม 

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาเชิงคณุภาพ ใชก้รอบการสนทนา 8 ประเดน็เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม คอื  

1. แนวคดิเรือ่งถุงยางอนามยั เมือ่พดูถงึถุงยางอนามยัคดิถงึอะไรบา้ง   
2. สถานการณ์ทีท่าํใหค้ดิถงึถุงยางอนามยั 
3. สาเหตุทีใ่ชถุ้งยางอนามยั ความคดิเรือ่งอะไรบา้งทีช่กันําใหใ้ชถุ้งยางอนามยั   
4. สาเหตุทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยั  มเีรือ่งอะไรบา้งทีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวางการใชถุ้งยางอนามยั   
5. ถุงยางอนามยัทีช่ื่นชอบและอยากใชม้ากทีสุ่ดควรมคีุณสมบตัอิยา่งไร   
6. ประสบการณ์การใชถุ้งยางอนามยั การเขา้ถงึ  
7. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชถุ้งยางอนามยั 
8. ช่องทางการสื่อสารทีเ่ขา้ถงึกลุ่มไดด้ี  

 
การศึกษาเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามทีใ่หผู้ใ้หข้อ้มลูเป็นผูต้อบเอง (Self-administered questionnaire)  
ดวัรายละเอยีดในภาคผนวกที ่3 ในรปูแบบกระดาษหรอืคอมพวิเตอรต์ามแต่ผูร้วบรวมขอ้มลูสะดวก   

1. แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากร จาํนวน 8 ขอ้  ดา้นพฤตกิรรมทางเพศ 
จาํนวน 10 ขอ้ ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัถุงยางอนามยั จาํนวน 8 ขอ้  
ดา้นปจัจยัทางจติวทิยาและสงัคม จาํนวน 12 ขอ้  

               โดยมคีาํจาํกดัความเพือ่ใหม้คีวามชดัเจนสาํหรบัตวัแปรทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง 
 ผูท้าํงานดา้นสุขภาพ หมายถงึ ผูท้าํงานภาคสนามทีค่รอบคลุมดา้นสุขภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สุขภาพทางเพศ ซึง่รวมทัง้บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข และ
เจา้หน้าทีผู่ป้ระสานงาน หรอือาสาสมคัรขององคก์รเอกชน ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผูส้ ื่อสาร
ดา้นสุขภาพใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

2. แบบสอบถามจะมกีารประเมนิและตดัสนิความถูกตอ้งเชงิเนื้อหา (content validity) ของมาตรวดั
ทีส่รา้งขึน้โดยส่งตน้แบบมาตรวดัใหผู้ท้รงคุณวุฒดิา้นการประชาสมัพนัธ์   3 ท่าน และ
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวจิยั การวดัผล และการประเมนิผล  3 ท่าน (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่1) 
ตรวจสอบและนํากลบัมาหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคใ์น
การศกึษา (Index of item objective congruence: IOC Index) และเลอืกขอ้คาํถามทีม่คี่า IOC 
Index เท่ากบัหรอืมากกว่า 0.5 และไดม้กีารทดสอบแบบสอบถามกบับุคคลทีม่ลีกัษณะทาง
ประชากรใกลเ้คยีงกบักลุ่มเป้าหมายของการศกึษา จาํนวน 15 ราย และไดนํ้าผลการทดสอบมา
ปรบัแบบสอบถามใหเ้หมาะสม 

3. การรวบรวมขอ้มลูจะดาํเนินการโดย 
31. ในกรณทีีก่ลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบแบบสอบถามดว้ยคอมพวิเตอร ์ขอใหส้่งขอ้มลูที่ 

ตอบแลว้มายงัผูว้จิยัโดยตรง หรอืส่งกลบัคนืไปทีผู่ป้ระสานงานของ Drop in Center (DIC) 
3.2 กรณทีีต่อบในแบบสอบถามทีเ่ป็นกระดาษ ขอใหเ้จา้หน้าทีป่ระจาํ DIC ในพืน้ทีศ่กึษาวจิยั 
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   เป็นผูร้วบรวม และส่งกลบัมายงัผูว้จิยั 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูวเิคราะห ์และใชก้ระบวนการตรวจสอบแบบ
สามเสา้เพื่อยนืยนัความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา และวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัต่าง ๆ (Factor analysis) ทีม่ผีลต่อภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัฯ หรอืการใชถุ้งยางอนามยัฯ 
ทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์และการหาค่าขอ้มลูเชงิคุณภาพ เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม กบัตวัแปร
ตน้โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ REGRESSION เพื่อพยากรณ์ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชถุ้งยาง
อนามยั และทฤัศนคตทิีม่ต่ีอถุงยางอนามยัทง้เชงิบวกและลบ 
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ผลการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งตามทีไ่ดก้ําหนดไว ้810 ตวัอยา่ง แต่ผูป้ระสานงานไดร้วบรวมแบบสอบถามส่งใหแ้ก่
ผูว้จิยัเป็นจาํนวน 840 ตวัอยา่ง  และไดต้รวจสอบคดักรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูแลว้ ได้
แบบสอบถามทีส่ามารถนํามาวเิคราะหไ์ด ้820ชุด 
1. ข้อมลูทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดเป็น ชายชอบชาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม ดงันี้  

ชายชอบชายทัว่ไป (Gen.MSM)  129 ราย ชายชอบชายบรกิาร (MSMSW) 144 ราย ชายชอบชายที่

ตดิเชือ้เอชไอว ี (MSM+) 136 ราย สาวประเภท 2 ทัว่ไป (Gen.TG)  135 ราย สาวประเภท 2 บรกิาร 

(TGSW)  146 ราย และสาวประเภท 2 ตดิเชือ้เอชไอว ี (TG+)  130 ราย ซึง่มสีดัส่วนเป็นไปตามขนาด

กลุ่มตวัอยา่งและกระจายตามพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นพืน้ทีศ่กึษาตามทีก่ําหนดไวใ้นกรอบการวจิยั   

            ตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างแบ่งตามประเภทและระดบัการศึกษา   n= 820 
ประเภท จ านวน ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปวส./ปวช. อดุมศึกษา 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
Gen.MSM 129 9 7.0 43 33.3 43 33.3 34 26.3 
MSMSW 144 9 6.2 48 33.3 62 43.1 25 17.4 
MSM+ 136 8 5.9 45 33.1 48 35.3 35 26.5 
Gen.TG 135 20 14.8 35 25.9 43 31.8 37 27.4 
TGSW   146 22 15.1 74 50.7 28 19.2 22 15.1 
TG+ 130 13 10.0 52 40.0 40 30.8 25 19.2 
รวม 820 81 9.9 297 35.9 264 32.2 178 21.7 

 

ขอ้มลูในตารางนี้ระบุว่ากลุ่ม ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 3 5.9 รองลงมาเป็น 
ระดบั ปวช.และปวส. รอ้ยละ 32.2 ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 21.7 และระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 9.9  
                                   ตารางท่ี 3  กลุ่มตวัอย่างแบ่งตามอายแุละระดบัรายได้   
รายได้ 15-19  n=243 20-24 n= 251 25-35 n= 326  รวมn=820 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
ยงัไมท่าํงาน 77 33.7 32 12.7 5 1.5 114 13.8 
ตํ่ากว่า 5,000 24 9.9 18 7.2 19 5.8 61 7.4 
5,001-9,999 84 34.6 71 28.6 83 28.3 238 29.0 
10,000-14,999 40 16.5 68 27.1 109 33.4 217 26.5 
 สงูกว่า 15,000 18 7.4 62 24.6 110 33.7 190 23.2 

เมือ่แยกตามระดบัรายไดพ้บว่า กลุ่มทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กลุ่มที่ มรีะดบัรายได ้5,001 – 9,999 
บาท รอ้ยละ 29.0  รองลงมาคอื 10,000-14,999 บาท รอ้ยละ  26.5 ผูท้ีร่ะบุว่ามรีายได้ สงูกว่า 15,000 บาท 
รอ้ยละ 23.2 ผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 5,000 และผูท้ี่ ยงัไมไ่ดท้าํงาน  รอ้ยละ 21.2  และในจาํนวนน้ีเป็นกลุ่มอาย ุ
15-19 ปี มากทีสุ่ด เพราะส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีย่งัอยูใ่นระบบการศกึษา   
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                                      ตารางท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างแบ่งตามประเภทและอาชีพ  n= 820 

เมือ่แยกตามอาชพี พบว่ารอ้ยละ 30.2 มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป ซึง่ส่วนหน่ึงทาํงานในสถานบรกิารและ
สถานบนัเทงิ  รอ้ยละ 25.2 ระบุว่าเป็นพนกังานบรกิาร  และรอ้ยละ 21.4 เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา เมือ่แยก
ตามประเภทพบว่ารอ้ยละ 26.0 ของ ชายชอบชาย ทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีลว้ และรอ้ยละ 22.3  ของสาวประเภท
สองทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ระบุว่าเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา 

 
2. พฤติกรรมทางเพศ  

 จากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมทางเพศผูต้อบแบบสอบถามตอบมา พบว่ายงัมพีฤตกิรรมที่
ล่อแหลมเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์รอืเอชไอว ีดงัรายละเอยีดทีส่รปุใหเ้หน็ประเดน็ที่
น่าสนใจในตารางที ่5  
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

ประเภท นร./นศ. รฐับาล/วิสาหกิจ บ.เอกชน รบัจ้าง SW นร+SW 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

Gen.MSM 
n =129 

28 21.7 18 13.9 37 28.6 35 26.6 11 8.5 - - 

MSMSW 
n =144 

23 16.0 4 2.8 18 12.5 23 16.0 70 48.6 6 4.2 

MSM+ 
n =136 

35 26.0 4 2.9 28 20.6 51 37.5 10 6.6 - - 

Gen.TG 
n =135 

50 37.0 4 3.0 19 14.1 58 43.0 5 3.7 - - 

TGSW  
n =146  

8 5.5 2 1.4 4 2.7 35 24.0 90 61.6 6 4.1 

TG+ 
n =130 

29 22.3 8 6.1 20 15.4 47 36.1 23 17.7 1 0.7 

รวม 820 177 21.4 40 4.8 127 15.3 250 30.2 209 25.2 13 1.6 
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ตารางท่ี 5 พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ   n= 820 
ท่ี พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเพศ จ านวน % 

1. เคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ 820 100.0 
2. มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่อายนุ้อยกว่า 14 ปี 286 34.9 
3. คู่นอนคนแรกเป็นเพื่อนชาย 625 76.2 
4. ไมม่คีวามสมคัรใจในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  165 20.1 
5. ไมใ่ชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  463 56.5 
6. ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมานี้มคีู่นอนมากกว่า 4 คนขึน้ไป 432 61.5 
7. ในการมเีพศสมัพนัธม์กัแสดงบทบาทเป็นฝา่ยรบัเสมอ 339 41.3 
8. ไมใ่ชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์  

(ใชบ้างครัง้ หรอืไมใ่ชเ้ลย) 
487 59.4 

9. ประเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธห์รอืเอชไอวน้ีอยหรอืไมม่เีลย 

702 85.6 

10 เคยตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 205 25.0 
11. เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี 484 59.0 

. 
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมดมี ประสบการณ์ทาง เพศแลว้ พบว่า รอ้ยละ  34. 9 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่

อายนุ้อยกว่า 14 ปี และรอ้ยละ 5. 0 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่อายนุ้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่พบว่ามี
เพศสมัพนัธอ์าย ุ15-18 ปี รอ้ยละ 47.4 และพบว่ารอ้ยละ 20.1 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกดว้ยความไมส่มคัรใจ คู่
นอนคนแรกทีม่กีารระบุถงึมากทีสุ่ดคอื เพื่อนชาย รอ้ยละ 7 6.2 รองลงมาเป็น เพื่อนหญงิ รอ้ยละ 10. 0 และ
พบว่าส่วนใหญ่แสดงบทบาทในการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นฝา่ยรบัทุกครัง้ รอ้ยละ 4 1.3 เมือ่ถามถงึพฤตกิรรมการ
มเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 6 เดอืน ส่วนใหญ่ระบุว่ามคีู่นอนมากกว่า 4 คนขึน้ไป รอ้ยละ 61.5 และคู่เพศสมัพนัธท์ี่
ระบุถงึมากทีสุ่ด คอื เพื่อนชาย รอ้ยละ 77.3 ส่วนจาํนวนครัง้ในการมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 6 เดอืน พบว่า รอ้ย
ละ 35.2 ระบุว่าม ี6-10 ครัง้ และ 11-20 ครัง้ รอ้ยละ 34.1 ตามลาํดบั เมือ่ใหป้ระเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวเีพยีงใด รอ้ยละ 5 4.9 ระบุว่าเสีย่งปานกลาง และรอ้ยละ 
30.7 ระบุว่าไมเ่สีย่งเลยในขณะทีม่กีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้เพยีงรอ้ยละ 40.3 และรอ้ยละ 5 9.0 เคย
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีและรอ้ยละ 4. 6 เคยตรวจโดยไมร่บัทราบผลว่าตดิเชือ้หรอืไม ่และรอ้ยละ 2 5.0 
เคยมปีระสบการณ์ตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ในขณะที ่รอ้ยละ 2 3.8 ไมแ่น่ใจว่าตนเองเคยตดิ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์รอืไม ่  

 
3.  ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัถงุยางอนามยั   

ขอ้มลูจากการศกึษาในครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มเป้าหมายยงัคงมคีวามคดิ ความเชื่อและทีถ่อืว่าเป็น
อุปสรรคขดัขวางพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั เช่น อตัราการใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก
ทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 การไมใ่ชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธท์ุกครัง้ การเลอืกใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน
บางประเภท การมอีคตต่ิอถุงยางอนามยั ดงัรายละเอยีดในตารางขา้งทา้ยน้ี 
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  ตารางท่ี 6  ความคิดความเช่ือและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัถงุยางอนามยั   n= 820 
ท่ี ทศันคติและพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยั จ านวน % 

1. ใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก 357 43.5 
2. ใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์ 333 40.6 
3. มกัเป็นผูร้เิริม่ชวนใหคู้่นอนใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์ 497 60.6 
4. คดิว่าการใชถุ้งยางไมเ่ป็นธรรมชาต ิ 327 39.9 
5. ไมก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั 250 30.5 
6. ไมก่ลา้พกถุงยาง 202 24.6 
7. หากใชถุ้งยางอนามยักลวัคู่นอนจะคดิว่าตดิเชือ้แลว้ 91 11.1 
8. หากใชถุ้งยางอนามยักลวัคู่นอนจะเขา้ใจว่าไมไ่วใ้จกนั 110 13.4 
9. คาํขวญัเรือ่งถุงยางอนามยัทีจ่ดจาํไดม้ากทีสุ่ดคอื ”ยดือกพกถุง” 553 67.4 
10 มคีวามวติกกงัวลว่าถุงยางอนามยัอาจแตกขาดได ้ 409 49.8 
11. มคีวามวติกกงัวลว่าถุงยางอนามยัอาจจะไมม่คีุณภาพ 261 31.8 
12. คดิว่าถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนอาวุธประจาํตวั   3.27 39.9 
13. คดิว่าถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนเสือ้ชชูพี หรอืรม่ชชูพี 162 19.8 

 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นผูเ้ริม่เสนอใหใ้ชถุ้งยางอนามยัถงึรอ้ยละ 60.6 มกีารใชถุ้งยาง

อนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกรอ้ยละ 43.5 และเมือ่ถามถงึการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในการมี
เพศสมัพนัธ ์มผีูร้ะบุว่าใชทุ้กครัง้รอ้ยละ 40.3  และมกีารแสดงทศันคตทิีอ่าจจะเป็นอุปสรรคขดัขวางการใช้
ถุงยางอนามยัไดแ้ก่ กลวัว่าถุงยางอนามยัจะแตกขาด รอ้ยละ 49.8 และกงัวลว่าถุงยางอนามยัไมม่คีุณภาพ
รอ้ยละ 31.8 ไมก่ลา้ซือ้ถุงยาง รอ้ยละ 30.5  

 
       ตารางท่ี 7  ทศันคติของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัถงุยางอนามยั   n= 820 

ท่ี ทศันคติท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยั 
คิดว่าจริง 

จ านวน % 

1. การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคได ้ 758 92.5 
2. การใชถุ้งยางอนามยัไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ 757 92.3 
3. ฉนัคดิว่าใครๆกเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ด้ 

ถา้ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั 
753 91.8 

4. การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืว่าประมาท 732 89.3 
5. คนพกถุงยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ 730 89.0 
6. มเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางอนามยัช่วยลดความกงัวลได ้ 727 88.6 
7. การใชถุ้งยางอนามยัลดความสุขทางเพศ 539 65.7 
8. คนทีพ่กถุงยางอนามยัมกัถูกมองในแงล่บ 512 62.4 
9. การไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงความรกัต่อคู่นอน 487 59.4 
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ท่ี ทศันคติท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยั 
คิดว่าจริง 

จ านวน % 

10. การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการไมไ่วใ้จคู่นอน 460 56.1 
11. ความเป็นชายรกัชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั  399 48.6 
12. คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นคนกลา้หาญ 319 38.9 
 
มผีูแ้สดงความเหน็ทีเ่ป็นเชงิบวกสนบัสนุนการใชถุ้งยางอนามยั ว่าการใชถุ้งยางอนามยัไมใ่ช่เรือ่งน่า

รงัเกยีจรอ้ยละ 92.3 และรอ้ยละ 91.8 คดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ดถ้า้ไมใ่ชถุ้งยาง
อนามยั รอ้ยละ 89.3 คดิว่าการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืว่าประมาท รอ้ยละ 89.0 คดิว่าคนพก
ถุงยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ  และส่วนความคดิทีเ่ป็นเชงิลบและเป็นอุปสรรคต่อการใชถุ้งยางอนามยัไดแ้ก่ 
การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการลดความสุขทางเพศรอ้ยละ 65.7 คนทีพ่กกถุงยางอนามยัมกัถูกมองในแงล่บ 
รอ้ยละ 62.4 การไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงความรกัต่อคู่นอน รอ้ยละ 56.1 การใชถุ้งยางอนามยัเป็น
การแสดงว่าไมไ่วใ้จคู่นอน รอ้ยละ 56.1 ความเป็นชายชอบชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั รอ้ยละ 48.6 
คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืเป็นคนกลา้หาญ 38.9 
 

                      ตารางท่ี 8 การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนประเภทต่างๆ  
                                   ท่ีมีเพศสมัพนัธด้์วยในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา  

ท่ี ประเภทของคู่นอน 
จ านวน 

การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้ 
จ านวน % 

1. หญงิบรกิารทางเพศ 87 61 70.1 
2. หญงิทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ 122 78 63.9 
3. ชายบรกิารทางเพศ 388 241 62.1 
4. ชายทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ 612 367 60.1 
5. เพื่อนชาย 642 380 59.2 
6. เพื่อนหญงิ 114 63 52.3 
7. ชายคู่รกัปจัจบุนั 610 310 50.8 

 
และเมือ่ถามถงึการมเีพศสมัพนัธแ์ละใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีม่เีพศสมัพนัธด์ว้ยในรอบ 6 

เดอืนทีผ่่านมา พบว่า มกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็น หญงิบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 70.1กบัหญงิ
ทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ รอ้ยละ 63.9 กบัชายรกัชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 62.1 กบั ชายทีพ่บกนั
โดยบงัเอญิ กบัเพื่อนชาย รอ้ยละ 59.2 กบัเพื่อนหญงิรอ้ยละ 52.3 ส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัคู่รกัในปจัจบุนัยงัตํ่ากว่าคู่นอนทุกประเภทโดยระบุว่ามกีารใชร้อ้ยละ 50.8  

 
 
 



29 

ตารางท่ี 9 เหตผุลท่ีไม่ใช้ถงุยางอนามยั  
ท่ี เหตผุลท่ีไม่ใช้ถงุยางอนามยั จ านวน % 

1. ไมไ่ดเ้ตรยีมมา 465 56.7 
2. ไมเ่ป็นธรรมชาต ิ 327 39.9 
3. หาไมไ่ด ้ 255 31.1 
4. ไมก่ลา้พก 250 30.5 
5. ไมก่ลา้ซือ้ 204 24.6 
6. กลวัคู่นอนคดิว่าไมไ่วว้างใจ 110 13.4 
7. กลวัคู่นอนคดิว่าตดิเชือ้โรคแลว้ 91 11.1 
8. ใชไ้มเ่ป็น 28 3.4 

         
เหตุผลทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยัทีถู่กระบุถงึมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ไมไ่ดเ้ตรยีมมา รอ้ยละ 56.7 รูส้กึไมเ่ป็น

ธรรมชาต ิรอ้ยละ 39.9 หาไมไ่ด ้รอ้ยละ 31.1 และไมก่ลา้พก รอ้ยละ 30.5 
 

 
 

แผนภมิูท่ี 6  เหตผุลท่ีไม่ใช้ถงุยางอนามยั 
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ตารางท่ี 10 ความวิตกกงัวลในการใช้ถงุยางอนามยั  
ท่ี  ความวิตกกงัวลในการใช้ถงุยางอนามยั  จ านวน % 

1. กลวัขาด 409 49.9 
2. ไมแ่น่ใจในคุณภาพ 261 31.8 
3. ไมแ่น่ใจว่าป้องกนัโรคได ้ 99 12.1 
4. กลวัใชไ้มถู่กวธิ ี 43 5.2 
5. อื่นๆ 8 1.0 

รวม 820 100 
    

เมือ่ถามถงึความวติกกงัวลในการใชถุ้งยางอนามยั พบว่า กลวัขาด รอ้ยละ 49.9 รองลงมา  
เป็นไมแ่น่ใจในคุณภาพ รอ้ยละ 31.8  

 
 

 
 

แผนภมิูท่ี 7  ความวิตกกงัวลในการใช้ถงุยางอนามยั 
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       ตารางท่ี 11 ความวิตกกงัวลในการใช้ถงุยางอนามยั แยกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย  

 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายทีร่ะบุว่ามคีวามกงัวลว่ากลวัถุงยางขาดมากทีสุ่ด คอื กลุ่มชายชอบชายทัว่ไป  

(Gen.MSM) รอ้ยละ 69.0 กลุ่มทีร่ะบุว่าไมแ่น่ใจในคุณภาพของถุงยางมากทีสุ่ด คอื กลุ่มสาวประเภทสอง
บรกิารทางเพศ (TGSW) รอ้ยละ 39.0 กลุ่มทีม่คีวามวติกกงัวลไมแ่น่ใจว่าถุงยางอนามยัจะป้องกนัโรคได ้คอื 
กลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีลว้ (TG+) รอ้ยละ 21.5 และทีร่ะบุว่ากลวัใชไ้มถู่กวธิ ีคอื กลุ่มสาว
ประเภทสองทัว่ไป (Gen.TG) รอ้ยละ 14.1 

 
ตารางท่ี 12 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) หาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรด้านประชากรและพฤติกรรมทางเพศกบัเหตผุลท่ีไม่ใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์  

ตวัแปรท านาย 
 

 

สมัประสิทธ์ิ 
ไม่ปรบัมาตรฐาน 

สมัประสิทธ์ิ 
ปรบัมาตรฐาน 

T-test 
นัยส าคญั 
ทางสถิติ 

B Std. Error Beta B Std. Error 
 (ค่าคงที)่ 1.418 .243  5.845 .000 
 ไมเ่ป็นธรรมชาติ -.173 .036 -.172 -4.856 .000 
 ไมไ่ดเ้ตรยีมมา -.105 .036 -.106 -2.893 .004 
 หาไมไ่ด ้ .016 .038 .015 .411 .681 
 ไมก่ลา้พก .018 .041 .017 .451 .652 
 ไมก่ลา้ซือ้ -.082 .042 -.072 -1.947 .052 
 ใชไ้มเ่ป็น -.005 .092 -.002 -.059 .953 
 กลวัคู่นอนคดิว่าตดิเชือ้แลว้ -.091 .055 -.058 -1.647 .100 
 กลวัคู่นอนคดิว่าไมไ่วใ้จ -.072 .051 -.050 -1.417 .157 

ประเภท จ านวน ความวิตกกงัวลในการใช้ถงุยางอนามยั 
กลวัขาด ไม่แน่ใจในคุณภาพ ไม่แน่ใจว่ากนัโรคได ้ กลวัใชไ้ม่ถูกวธิ ี

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

Gen.MSM 129 89 69.0 35 27.1 5 3.9 1 0.7 
MSMSW 144 70 48.6 54 37.5 13 9.1 7 4.9 
MSM+ 136 64 47.1 37 27.2 21 15.4 11 8.1 
Gen.TG 135 71 52.6 37 27.4 7 5.2 19 14.1 
TGSW   146 58 39.7 57 39.0 25 17.1 4 2.7 
TG+ 130 58 44.6 41 31.5 28 21.5 1 0.7 
รวม 820 409 49.9 261 31.5 99 12.1 43 5.2 
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จากตารางนี้จะเหน็ว่าตวัแปรทาํนายเหตุผลทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยัทีม่นียัสาํคญัทางสถติใินระดบัที ่
น้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ความรูส้กึทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิและการไมไ่ดเ้ตรยีมถุงยางอนามยัไวก่้อน  

 
                             ตารางท่ี 13 แหล่งท่ีสามารถหาถงุยางอนามยัมาใช้ได้  

ท่ี  แหล่งท่ีสามารถหาถงุยางอนามยัมาใช้ได้ จ านวน % 

1. รา้นสะดวกซือ้  607 74.0 

2. ตูจ้าํหน่ายถุงยางฯอตัโนมตัิ 226 27.6 

3. รา้นคา้ในป ัม๊น้ํามนั 216 26.3 
4. หน่วยงานดา้นสาธารณสุข 206 25.1 
5. กจิกรรมการรณรงค ์             200 24.4 
6. เพื่อน/คนรูจ้กั 199 24.3 
7. รา้นขายยา 185 22.6 

8. อื่นๆ 17 2.1 
รวม 820 100 

 
เมือ่ถามถงึแหล่งทีส่ามารถหาถุงยางอนามยัมาใชไ้ด ้มกีารระบุถงึรา้นสะดวกซือ้เป็นลาํดบัแรก  

รอ้ยละ 73.8 รองลงมาเป็น ตูจ้าํหน่ายถุงยางอนามยัอตัโนมตั ิรอ้ยละ 27.4 และรา้นคา้ในป ัม๊มน้ํามนัรอ้ยละ 
26.2   อื่นๆไดแ้ก่ สถานบรกิารตน้สงักดัของผูต้อบแบบสอบถาม หรอืผูม้าใชบ้รกิารเป็นผูเ้ตรยีมมาเอง 
 

                                      ตารางท่ี 14  ผูจ้ดัหาถงุยางอนามยั 
ท่ี  ผูจ้ดัหาถงุยางอนามยั  จ านวน % 

1. ซือ้เอง 595 71.9 

2. คู่นอน 445 53.7 

3. เพื่อนหรอืคนรูจ้กั 231 27.9 

4. ครอบครวั 76 9.2 
5. อื่นๆ 22 2.7 

   หมายเหต ุ: เลอืกไดห้ลายตวัเลอืก 
        

วธิกีารเตรยีมถุงยางอนามยัใหพ้รอ้มใชง้านไดใ้นทุกสถานการณ์ คอื ซือ้ดว้ยตวัเอง รอ้ยละ 71.9 
รองลงมาเป็นคู่นอนเตรยีมให ้รอ้ยละ 53.7  
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ตารางท่ี 15 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือถงุยางอนามยั  
ท่ี  ปัจจยั  จ านวน % 

1. ราคา 419 51.1 

2. ยีห่อ้ 375 45.7 

3. ความมัน่ใจในคุณภาพสนิคา้ 304 37.2 
4. ความคุน้เคย 232 28.0 
5. คุณสมบตัลิกูเล่นพเิศษ 159 19.0 
6. คาํแนะนําของเพื่อน 86 10.4 
7. อื่นๆ 12 1.4 

   หมายเหต ุ: เลอืกไดห้ลายตวัเลอืก 
           

ส่วนปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ถุงยางอนามยั ไดแ้ก่ ราคา รอ้ยละ 51.1 ยีห่อ้ รอ้ยละ 45.7 และ
ความมัน่ใจคุณภาพ รอ้ยละ 37.2  

 
ตารางท่ี 16 ถงุยางอนามยัเปรียบเสมือนอะไร 

ท่ี  ส่ิงท่ีคิดว่าเป็นสญั ลกัษณ์แทนถงุยางฯ จ านวน % 

1. อาวุธป้องกนัตวั 327 39.9 

2. เสือ้/รม่ชชูพี 162 19.8 

3. หมวกกนัน๊อค 100 12.2 

4 เขม็ขดันิรภยั 98 12.0 

 5. บตัรเอทเีอม็ บตัรประชาชน 49 5.9 

6. ของใชใ้นชวีติประจาํวนั 50 6.1 
7. เครือ่งรางของขลงั 19 2.3 
8. โทรศพัทม์อืถอื 12 1.5 
9. อื่นๆ 1 0.1 

รวม 820 100 
     

เมือ่ถามว่าคดิว่าถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนอะไร รอ้ยละ 39.9 ระบุว่าเหมอืนอาวุธป้องกนัตวั  
รอ้ยละ 19.8 ระบุว่าเหมอืน เสือ้ หรอืรม่ชชูพี  
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ตารางท่ี 17 ข้อความท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยัท่ีจดจ าได้มากท่ีสดุ  
ที ่ ข้อความเก่ียวกบัถงุยางอนามยั  

ท่ีจ าได้มากท่ีสดุ 
จ านวน % 

1. ยดือกพกถุง 553 67.4 
2. ถุงยางอนามยัป้องกนัเอดสไ์ดด้ทีีสุ่ด 192 23.4 

3. รกัแฟน ห่วงคู่ เอน็ดกูิก๊ ตดิถุงยาง 72 8.8 

4. อื่นๆ 2 0.2 
รวม 820 100 

 
ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัถุงยางอนามยัทีจ่ดจาํไดม้ากทีสุ่ด คอื ยดือกพกถุง รอ้ยละ 67.4 รองลงมาคอื 

ถุงยางอนามยัป้องกนัเอดสไ์ดด้ทีีสุ่ด รอ้ยละ 23.4  
 

ตารางท่ี 18 เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ในการใช้ถงุยางอนามยั  
ท่ี  เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ใช้ถงุยางอนามยั  จ านวน % 

1. สุขภาพ 461 56.2 

2. อนาคต 366 44.6 

3. ความรกัตวัเอง 334 40.7 

4. ครอบครวั 311 37.9 

5. คู่รกั 266 32.4 

6. คุณภาพชวีติ 260 31.7 

7. สงัคม 212 25.9 

8. อายยุนื 202 24.6 

9. ความสุข 161 19.6 

10. ความรกั 158 19.3 

11. ความห่วงใย 150 18.3 

12. ความทุกข ์ 63 7.7 

13 ศาสนา  48 5.9 

14. อื่นๆ 9 1.1 

รวม 820 100 
 



35 

และเหตุผลทีท่าํใหมุ้ง่มัน่ในการใชถุ้งยางอนามยัไดแ้ก่ สุขภาพ รอ้ยละ 56.2 รองลงมา อนาคตรอ้ยละ 
47.6 รกัตวัเอง รอ้ยละ 40.7 และครอบครวั รอ้ยละ 37.9 คู่รกัรอ้ยละ 32.4 และคุณภาพชวีติ รอ้ยละ 31.7 

 
 

แผนภมิูท่ี  8  เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ใช้ถงุยางอนามยั 
 

ตารางท่ี 19 เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ในการใช้ถงุยางอนามยัแยกตามประเภทของกลุ่มตวัอย่าง  
ประเภท จ านวน เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ในการใช้ถงุยางอนามยั 

* สขุภาพ * อนาคต ความรกัตวัเอง *  ครอบครวั คู่รกั คุณภาพชวีติ 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

Gen.MSM 129 79 61.2 39 30.2 55 40.7 46 35.6 42 32.5 40 31.0 
MSMSW 144 72 50.0 87 60.4 71 49.3 75 52.1 58 40.3 48 33.3 
MSM+ 136 54 39.7 61 44.8 56 41.2 38 27.9 42 31.0 43 31.6 
Gen.TG 135 86 63.7 57 42.2 52 38.5 54 40.0 37 27.4 42 31.1 
TGSW   146 86 59.0 67 45.9 64 43.8 60 41.1 38 26.0 53 36.3 
TG+ 130 84 64.6 55 42.3 41 31.5 38 29.2 49 37.7 34 26.1 
รวม 820 461 56.2 370 45.1 339 41.3 311 37.9 267 32.6 260 31.7 

     หมายเหตุ : เลอืกเฉพาะตวัเลอืกทีถู่กระบุถงึ 6 ลาํดบัแรกเท่านัน้ 
 
ใน 6 ตวัเลอืกทีร่ะบุไวใ้นตารางนี้ ตวัแปร  สุขภาพ – อนาคต – ครอบครวั พบค่าความสมัพนัธท์ีม่ ี

นยัสาํคญั ทางสถติใินระดบัทีน้่อยกว่า 0.05 พบว่ากลุ่มทีค่ดิว่าสุขภาพมคีวามสาํคญัมากทีสุ่ดคอื กลุ่มสาว
ประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี(TG+) มสีดัส่วนถงึ รอ้ยละ 64.6 กลุ่มทีร่ะบุว่าอนาคตและมคีวามรกัตวัเองเป็น
เรือ่งทีท่าํใหมุ้ง่มัน่ใชถุ้งยางอนามยัมากทีสุ่ดคอืกลุ่มชายชอบชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ  (MSMSW) 
โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 60.4 และ 49.3 ตามลาํดบั  

56.2

44.6
40.7

37.9
32.4 31.7

เหตผุลท่ีท าให้มุ่งมัน่ใช้ถงุยางอนามยั
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กลุ่มทีร่ะบุว่าครอบครวัทาํใหมุ้ง่มัน่มากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายชอบชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ  
(MSMSW) รอ้ยละ 52.1 กลุ่มทีร่ะบุว่าคู่รกัทาํใหมุ้ง่มัน่ใชถุ้งยางอนามยัมากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายชอบชายทีเ่ป็น
พนกังานบรกิารทางเพศ (MSMSW) รอ้ยละ 40.5 กลุ่มทีร่ะบุว่าคุณภาพชวีติทาํใหมุ้ง่มัน่ใชถุ้งยางอนามยัมาก
ทีสุ่ดคอื (TGSW) รอ้ยละ 36.3 
 
ตารางท่ี 20 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) หาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวั 

       แปรด้านประชากรและพฤติกรรมทางเพศกบัการใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์  

ตวัแปรท านาย 
สมัประสิทธ์ิ 

ไม่ปรบัมาตรฐาน 

สมัประสิทธ์ิ 

ปรบัมาตรฐาน 
T-test นัยส าคญั 

ทางสถิติ 
B Std. Error Beta B Std. Error 

ค่าคงที ่ .469 .135  3.471 .001 

* ประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง -.027 .013 -.095 -2.147 .032 

อาย ุ -.028 .029 -.046 -.962 .337 

* ระดบัการศกึษา .106 .025 .198 4.261 .000 

อาชพี .020 .016 .064 1.240 .216 

รายได ้ -.024 .018 -.070 -1.366 .173 

* ทีอ่ยูใ่นปจัจบุนั -.095 .026 -.265 -3.668 .000 

ภมูลิาํเนา -.045 .026 -.127 -1.753 .080 

ทศันคตขิองครอบครวั .015 .023 .029 .649 .517 

สถานภาพการมคีู่ .034 .025 .058 1.332 .184 

บทบาททางเพศ -.038 .022 -.075 -1.685 .093 

* ความถีใ่นการม ีsex .074 .024 .151 3.155 .002 

จาํนวนคู่เพศสมัพนัธใ์นรอบ 6 เดอืน .009 .013 .035 .719 .473 

 
เมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดา้นขอ้มลูประชากรและพฤตกิรรมทางเพศของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีจ่ะเป็นตวัทาํนายหรอืชีใ้หเ้หน็แนวโน้มของการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธพ์บว่าตวั
แปรเรือ่งประเภทของกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัการศกึษา ทีอ่ยูอ่าศยัในปจัจบุนั และความถีใ่นการมเีพศสมัพนัธ ์
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์ดงัรายละเอยีดในตาราง  

 
 การคน้หาตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัและน่าจะเป็นตวัแปรทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการสรา้งแนวทางการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธแ์ละการจดักจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนุนใหก้ลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายมอีตัราการใชถุ้งยาง
อนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธใ์นระดบัทีส่งูขึน้ ในการวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชโ้ปรแกรมการวเิคราะหโ์ดยสรา้ง โมเดล
สมการโครงสรา้ง ทศันคตแิละพฤตกิรรมของชายรกัชายทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยั ดงั
รายละเอยีดในตารางที ่21 ขา้งทา้ยน้ี 
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สญัลกัษณ์ 
 

X2  แทน ค่าสถติไิค-สแควร ์(chi - square statistics) 
df  แทน องศาอสิระ (degree of freedom) 
P  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถติิ 
GFI  แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (goodness of fit index) 
AGFI   แทน ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้ (adjusted goodness of fit  

index) 
CFI  แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ (comparative fit index) 
RMSEA แทน ดชันีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร์  

(root mean square error of approximation) 
DE  แทน อทิธพิลทางตรง (direct effects) 
IE  แทน อทิธพิลทางออ้ม (indirect effects) 
TE  แทน อทิธพิลรวม (total effects) 

 
แผนภมิูท่ี 9 การวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้างทศันคติและพฤติกรรมของชายรกัชายท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

Y1 

Y2 

0.14 

0.31 

0.71 

0.17 

0.02 

0.02 

0.17 

0.01 

0.39 

0.11 

0.30 

Chi-Square=0.64, df=3, P-value=0.88714, RMSEA=0.000 
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การแทนค่าสญัลกัษณ์ 
ทศันคติและพฤติกรรมของชายรกัชาย 

X1 =  การใชถุ้งยางอนามยัไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ         
X2 =  ความเป็นชายรกัชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั 
X3 =  คนพกถุงยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ       
X4 =  การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการลดความสุขทางเพศ 
X5 =  การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการไมไ่วใ้จคู่นอน     
X6 =  คนทีพ่กถุงยางอนามยัมกัถูกมองในแงล่บ 
X7 =  การไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงความรกัต่อคู่รกั   
X8 =  คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นคนกลา้หาญ 

ภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั 
  Y1 =  การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืว่าประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯ  
                  ช่วยลดความกงัวลได ้
  Y2 =  การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง 
                  เพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั 
 
 จากผลการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง ทศันคตแิละพฤตกิรรมของชายรกัชายทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์
ของถุงยางอนามยั  (X2 = 0.64, df =3, P = 0.88) และค่าดชันีความสอดคลอ้ง (GFI = 1.00, AGFI = 1.00, 
CFI = 1.00 และ RMSEA = 0.0) อยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได้  แสดงว่ารปูแบบทีเ่สนอไวม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ทีต่ ัง้ไวว้่า ทศันคตแิละพฤตกิรรมของชายรกัชายทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยั  
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ตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธแ์ละค่าสถิติการวิเคราะหอิ์ทธิพลของทศันคติและพฤติกรรม   
ของชายชอบชายท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยั 

ตวัแปรผล 
 
 
ตวัแปรสาเหต ุ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y1 Y2 

X1 
DE - - - - - - - -  0 
IE - - - - - - - -  0.04 
TE - - - - - - - -  0.04 

X2 
DE - - - - - - - - 0.31 0 
IE - - - - - - - - 0 0.09 
TE - - - - - - - - 0.31 0.09 

X3 
DE - - - - - - - - 0.71 0.39 
IE - - - - - - - - 0 0.21 
TE - - - - - - - - 0.71 0.60 

X4 
DE - - - - - - - - 0.17 0 
IE - - - - - - - - 0 0.05 
TE - - - - - - - - 0.17 0.05 

 
X5 

DE - - - - - - - - 0.02 0 
IE - - - - - - - - 0 0.01 
TE - - - - - - - - 0.02 0.01 

X6 
DE - - - - - - - - 0.02 0.11 
IE - - - - - - - - 0 0.01 
TE - - - - - - - - 0.02 0.12 

X7 
DE - - - - - - - - 0.17 0 
IE - - - - - - - - 0 0.05 
TE - - - - - - - - 0.17 0.05 

X8 
DE - - - - - - - - 0.01 0 
IE - - - - - - - - 0 0.01 
TE - - - - - - - - 0.01 0.01 

Y1 
DE - - - - - - - - - 0.30 
IE - - - - - - - - - 0 
TE - - - - - - - - - 0.30 

 
Chi square = 0.64 

    AGFI  =  1.00 
df = 3 

    CFI = 1.00 
P-value = 0.00 
SRMR = 0.0024 

RMSEA = 0.0 GFI = 1.00 
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การแทนค่าสญัลกัษณ์ 
X1 =  การใชถุ้งยางอนามยัไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ         
X2 =  ความเป็นชายรกัชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั 
X3 =  คนพกถุงยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ       
X4 =  การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการลดความสุขทางเพศ 
X5 =  การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการไมไ่วใ้จคู่นอน     
X6 =  คนทีพ่กถุงยางอนามยัมกัถูกมองในแงล่บ 
X7 =  การไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงความรกัต่อคู่รกั   
X8 =  คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัเป็นคนกลา้หาญ 

 Y1 =  การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืว่าประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯ  
                  ช่วยลดความกงัวลได ้
  Y2 =  การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง 
                  เพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั 
 
 จากตารางการวเิคราะหอ์ทิธพิล พบว่า ทศันคตทิีว่่า “คนพกถุงยางฯเป็นคนรอบคอบ” เป็นตวั
แปรทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตทิีว่่า “การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่าประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดย
ใชถุ้งยางฯ ช่วยลดความกงัวลได”้ โดยมอีทิธพิลรวมเท่ากบั 0.71 อกีทัง้ยงัพบว่า เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศันคตทิีว่่า “การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั” อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเช่นกนั โดยมอีทิธพิลรวมเท่ากบั 0.60 
 

แผนภมิูท่ี 10 การวิเคราะหอิ์ทธิพลของทศันคติท่ีส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

Y1 

Y2 

0.14 

0.31 

0.71 

0.17 

0.02 

0.02 

0.17 

0.01 

0.39 

0.11 

0.30 

Chi-Square=0.64, df=3, P-value=0.88714, RMSEA=0.000 
LA 

y1 y2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 
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1. X1 (การใชถุ้งยางฯไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วยป้องกนั    
        โรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั) ดงัน้ี 

อทิธพิลทางตรง     = 0 
อทิธพิลทางออ้ม   

X1     Y1       Y2    = (0.14) (0.30)  
      = 0.04 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.04 
       = 0.04 
2. X2 (ความเป็นชายรกัชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วย 
        ป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั)       
          ดงัน้ี 

 อิทธิพลทางตรง    = 0 
 อิทธิพลทางอ้อม   

X2     Y1       Y2    = (0.31) (0.30)  
      = 0.09 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.09 
       = 0.09 
3. X3 (คนพกถุงยางฯ เป็นคนรอบคอบ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วยป้องกนั    
        โรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั) ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง 
X3     Y2     = 0.39      

อิทธิพลทางอ้อม   
X3     Y1       Y2    = (0.71) (0.30)  
      = 0.21 

 อิทธิพลรวม     = 0.39 + 0.21 
       = 0.60 
4. X4 (การใชถุ้งยางฯเป็นการลดความสุขทางเพศ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วยป้องกนั    
        โรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั)  ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง    = 0 
อิทธิพลทางอ้อม   

X4     Y1       Y2    = (0.17) (0.30)  
      = 0.05 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.05 
       = 0.05 
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5. X5 (การใชถุ้งยางฯเป็นการไมไ่วใ้จคู่นอน) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วย 
        ป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั)   
         ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง    = 0 
อิทธิพลทางอ้อม   

X5     Y1       Y2    = (0.02) (0.30)  
      = 0.01 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.01 
       = 0.01 
 
6. X6 (คนทีพ่กถุงยางฯมกัถูกมองในแงล่บ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วย 
        ป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั) 
         ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X6       Y2     = 0.11 

อิทธิพลทางอ้อม   
X6     Y1       Y2    = (0.02) (0.30)  
      = 0.01 

 อิทธิพลรวม     = 0.11 + 0.01 
       = 0.12 
 
7. X7 (การไมใ่ชถุ้งยางฯเป็นการแสดงความรกัต่อคู่รกั) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วย 
        ป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั) 
         ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง    = 0  
อิทธิพลทางอ้อม   

X7     Y1       Y2    = (0.17) (0.30)  
      = 0.05 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.05 
       = 0.05 
 
 
 
 



43 

8. X8 (คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯเป็นคนกลา้หาญ) มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วย 
        ป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั)  
         ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง    = 0  
อิทธิพลทางอ้อม   

X8     Y1       Y2    = (0.01) (0.30)  
      = 0.01 

 อิทธิพลรวม     = 0 + 0.01 
       = 0.01 
 
9. Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่าประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯ  
        ช่วยลดความกงัวลได)้ มีผลต่อ Y2 (การใชถุ้งยางฯ ทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่า    
        ใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั) ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
Y1       Y2     = 0.30 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.30 + 0 
       =  0.30 
 
10. X1 (การใชถุ้งยางฯไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯ 

ถอืว่าประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได้) ดงัน้ี 
อิทธิพลทางตรง      

X1       Y1     = 0.14 
อิทธิพลทางอ้อม    = 0 

 อิทธิพลรวม     = 0.14 + 0 
       =  0.14 
 
11. X2 (ความเป็นชายรกัชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ช ้   
         ถุงยางฯถอืวา่ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได้) ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X2       Y1     = 0.31 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.31 + 0 
       =  0.31 
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12. X3 (คนพกถุงยางฯ เป็นคนรอบคอบ) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่า 
          ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได)้ ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X3       Y1     = 0.71 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.71 + 0 
       =  0.71 
 
 
13. X4 (การใชถุ้งยางฯเป็นการลดความสุขทางเพศ) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯ   
          ถอืวา่ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได)้ ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X4       Y1     = 0.17 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.17 + 0 
      =  0.17 
 
14. X5 (การใชถุ้งยางฯเป็นการไมไ่วใ้จคู่นอน) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่า 
         ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได)้ ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X5       Y1     = 0.02 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.02 + 0 
      =  0.02 
 
15. X6 (คนทีพ่กถุงยางฯมกัถูกมองในแงล่บ) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่า 
          ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได)้ ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X6       Y1     = 0.02 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.02 + 0 
      =  0.02 
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16. X7 (การไมใ่ชถุ้งยางฯเป็นการแสดงความรกัต่อคู่รกั) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ช ้ 
         ถุงยางฯถอืวา่ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได้) ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X7       Y1     = 0.17 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.17 + 0 
      = 0.17 
 
17. X8 (คนมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯเป็นคนกลา้หาญ) มีผลต่อ Y1 (การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ช ้   
          ถุงยางฯถอืวา่ประมาท และการมเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯช่วยลดความกงัวลได้) ดงัน้ี 

อิทธิพลทางตรง      
X8       Y1     = 0.01 

อิทธิพลทางอ้อม    = 0 
 อิทธิพลรวม     = 0.01 + 0 
      =  0.11 
 
 จากการวเิคราะหด์ว้ยโมเดลสมการทศันคตขิา้งตน้คน้พบว่าทศันคตทิีว่่า “คนพกถุงยางฯเป็นคน
รอบคอบ” เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตทิีว่่า “การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางฯถอืว่าประมาท และการ
มเีพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางฯ ช่วยลดความกงัวลได้” และยงัพบว่ามอีทิธพิลต่อทศันคตทิีว่่า “การใชถุ้งยางฯ 
ทุกครัง้ช่วยป้องกนัโรคไดแ้ละคดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธห์ากไมใ่ชถุ้งยางฯป้องกนั” 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเช่นกนั ดงันัน้ ขอ้ความเรือ่งการพกถุงยางฯเป็นคนรอบคอบสามารถนําไปใชใ้นการสรา้ง
เนื้อหาสารเพื่อส่งเสรมิการใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธไ์ด้ 
 
 

3.  ปัจจยัทางจิตวิทยาและสงัคม 
เมือ่ใหป้ระเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์พบว่ายงัมผีู้ 

ทีม่คีวามเชื่อและประเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่งน้อยหรอืไมเ่สีย่งเลยถงึรอ้ยละ 84.4 แมว้่าจะมพีฤตกิรรมเสีย่ง
ทีไ่มไ่ดใ้ช่ถุงยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์หรอืเคยมปีระสบการณ์ตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ลว้
กต็าม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่21 
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             ตารางท่ี 22 การประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือ เอชไอวีและโรคติดต่อ  
             ทางเพศสมัพนัธข์องตนเองโดยแยกตามประเภทของกลุ่มตวัอย่าง  

ประเภท จ านวน 

การประเมินระดบัความเส่ียงต่อการติดเช้ือ  
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธข์องตนเอง 
เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง ไม่เส่ียงเลย 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
Gen.MSM 129 1 0.8 41 31.8 87 67.4 
MSMSW 144 12 8.3 70 48.6 62 43.0 
MSM+ 136 44 32.3 78 57.3 14 10.3 
Gen.TG 135 9 6.6 83 61.4 43 31.8 
TGSW   146 17 11.6 104 71.2 25 17.1 

TG+ 130 35 26.9 74 56.9 21 16.1 
รวม 820 118 14.1 450 54.9 252 30.7 

 
พบว่ากลุ่มทีป่ระเมนิว่าตวัเองมคีวามเสีย่งมากทีสุ่ด คอื ชายชอบชายทีต่ดิเชือ้ (MSM+) คดิ 

เป็นรอ้ยละ 32.3 และสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้ (TG+) รอ้ยละ 26.9 ส่วนกลุ่มทีป่ระเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่ง
ปานกลางมากทีสุ่ดคอื กลุ่มสาวประเภทสองทีบ่รกิารทางเพศ (TGSW) คดิเป็นรอ้ยละ 71.2 ส่วนกลุ่มทีค่ดิว่า
ตนเองไมม่คีวามเสีย่งเลยมากทีสุ่ด คอื กลุ่มชายชอบชายทัว่ไป (Gen.TG) รอ้ยละ 67.4 
 

ตารางท่ี 23 ผูท่ี้เคยตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและเคยติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์  

ประเภท จ านวน 

ผูท่ี้เคยตรวจหาเอชไอวีและเคยติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
(STIs) 

* เคยติดเช้ือ STIs * ไม่เคยติด STIs ไม่แน่ใจ 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

Gen.MSM 52 21 40.4 26 50.0 5 9.6 
MSMSW 68 15 22.0 38 55.9 15 22.0 
MSM+ 132 68 51.5 43 32.6 21 15.9 
Gen.TG 44 7 15.9 34 77.3 3 6.8 
TGSW   78 20 25.6 48 61.5 10 12.8 

TG+ 110 51 46.4 32 29.1 27 24.5 
รวม 484 182 37.6 221 45.7 81 16.7 
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จากตารางที ่23 พบว่ากลุ่มทีม่กีารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวแีละเคยมปีระสบการณ์ตดิ 
เชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธม์ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายชอบชายทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี(MSM+) รอ้ยละ 51.5 ส่วนผู่ที่
ไมเ่คยตดิเชือ้โรคตดิต่ทางเพศสมัพนัธแ์ละเคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวมีากทีสุ่ดคอืกลุ่มสาวประเภทสอง
ทัว่ไป (Gen.TG) รอ้ยละ 77.3 แต่ผูท้ีเ่คยตรวจและไมแ่น่ใจว่าเคยตดิเชือ้ เชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธม์าก
ทีสุ่ด คอื กลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้แลว้ (TG+) รอ้ยละ 24.5 

 
ตารางท่ี 24 ผูท่ี้ไม่เคยตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและเคยติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์  

ประเภท 
จ านวน 

ผูท่ี้ไม่เคยตรวจ 

ประสบการณ์ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์(STIs) 
* เคยติดเช้ือ STIs * ไม่เคยติด STIs ไม่แน่ใจ 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
Gen.MSM 77 9 11.7 58 75.3 10 11.7 
MSMSW 76 11 14.5 48 61.8 17 22.4 
MSM+ 4 1 25.0 3 66.6 0 0 
Gen.TG 91 1 1.1 49 53.8 41 45.1 
TGSW   68 1 1.5 26 38.2 41 60.3 

TG+ 20 -   - 15 75.0 5 25 
รวม 336 23 6.8 199 59.1 114 33.9 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูคาํตอบทีไ่ดร้บัเรือ่งการประเมนิความเสีย่งและการตรวจหาการตดิเชือ้ 
เอชไอว ีทาํใหท้ราบว่ามผีูท้ ีเ่คยตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ลว้ยงัคงมคีวามเชื่อว่าตนเองไมเ่สีย่งจงึไม่
สนใจทีจ่ะตรวจหาการตดิเชือ้ ในตารางที ่23 ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มทีเ่คยตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
แต่ไมเ่คยตรวจหาเอชไอวเีลยทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ด คอื กลุ่มชายชอบชายทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้แลว้ ( MSM+) รอ้ยละ 
25.0  และกลุ่มทีไ่มเ่คยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวโีดยยงัไมแ่น่ใจว่าเคยตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
หรอืไม ่ทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ด  คอืกลุ่มสาวประเภทสองบรกิารทางเพศ (TGSW) รอ้ยละ 60.3 
 

          ตารางท่ี 25 การประเมินความเส่ียงกบัพฤติกรรมการใช้ถงุยางอนามยั  

การใช้
ถงุยาง 

จ านวน 
ระดบัความเส่ียงท่ีประเมินด้วยตนเอง 

เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง ไม่เส่ียงเลย 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ใชทุ้กครัง้ 333 28 8.4 177 53.1 128 38.4 
ใชบ้างครัง้ 470 84 17.9 267 56.8 119 25.3 

ไมใ่ชเ้ลย 17 6 35.3 6 35.3 5 29.4 
รวม 820 117 14.3 446 54.4 254 31.0 
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พบว่าผูท้ีใ่ชถุ้งยางอนามยับางครัง้ซึง่มจีาํนวนมากถงึ 470 คน หรอืรอ้ยละ 57.3 มผีูท้ีค่ดิว่า 
ตนเองไมเ่สีย่งเลยถงึรอ้ยละ 25.3 ในขณะทีก่ลุ่มทีใ่ชทุ้กครัง้ซึง่มจีาํนวน 333 คน หรอืรอ้ยละ 40.6 ระบุว่ามี
ความเสีย่งปานกลางรอ้ยละ 53.1 ส่วนผูท้ีไ่มไ่ดใ้ชเ้ลยประเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่งมากเพยีงรอ้ยละ 35.3 
ทาํใหเ้หน็ว่าการประเมนิความเสีย่งยงัไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั 
 

เพื่อหาตวัแปรทีอ่าจจะส่งผลต่อการใชถุ้งยางอนามยัของชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายจงึมกีาร
สอบถามถงึทศันคตขิองครอบครวัทีม่ต่ีอความเป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บัชายของกลุ่มเป้าหมาย ไดพ้บว่า
ยงัคงมบีางส่วนทีค่รอบครวัยงัมทีศันคตเิชงิลบในประเดน็น้ี ดงัรายละเอยีดในตารางที ่25 ขา้งทา้ยน้ี 
 
   ตารางท่ี 26 กลุ่มตวัอย่างแบ่งตามประเภทและทศันคติของครอบครวัต่อการเป็นชายชอบชาย  
ประเภท จ านวน ทศันคติของครอบครวั 

ยอมรบั เฉยๆ ต่อต้าน ยงัไม่เปิดเผย 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

Gen.MSM 129 27 20.9 67 51.9 14 10.8 21 16.3 
MSMSW 144 22 15.3 79 54.9 14 9.7 29 20.1 
MSM+ 136 52 38.2 61 44.8 7 5.1 16 11.8 
Gen.TG 135 58 43.0 65 48.1 7 5.2 5 3.7 
TGSW   146 62 45.6 63 43.1 8 5.5 13 8.9 
TG+ 130 69 53.1 38 29.2 19 14.6 4 3.14 
รวม 820 290 35.4 373 45.5 69 8.4 88 10.7 

 
ทุกประเภทของผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 45.5 ระบุว่าส่วนใหญ่ครอบครวัมทีศันคตเิป็นกลาง รูส้กี

เฉย ๆ ต่อความเป็นชายชอบชายของสมาชกิในครอบครวั รอ้ยละ 35.4 ของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุว่า
ครอบครวัยอมรบั มเีพยีงรอ้ยละ 8.4  ทีม่คีวามรูส้กึต่อตา้น และมปีระมาณรอ้ยละ 10.7 ของกลุ่มตวัอยา่งทีย่งั
ไมก่ลา้เปิดเผยสถานะความเป็นชายชอบชายของตนต่อครอบครวั และพบว่ากลุ่มทีเ่ป็นพนกังานบรกิาร 
(MSMSW) มอีตัราของการไมก่ลา้เปิดเผยมากทีสุ่ด  และกลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี (TG+) เป็น
กลุ่มทีร่ะบุว่าถูกครอบครวัต่อตา้นมากทีสุ่ด 
  

เมือ่ถามถงึคนทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคมากทีสุ่ด โดยรวมพบว่าผูท้ีม่อีทิธพิลทีไ่ดร้บั
การระบุถงึมากทีสุ่ดคอื พ่อแม ่รอ้ยละ 41.1 รองลงมา เป็นคู่รกั รอ้ยละ 31.6 เพื่อน รอ้ยละ 19.3  
ดงัรายละเอยีดในตารางที ่7 
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ตารางท่ี 27 ผูมี้อิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมป้องกนัโรคของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสดุ 
 

ประเภท จ านวน ทศันคติของครอบครวั 
พ่อแม่ พ่ีน้อง ปู่ ย่าตา

ยาย 
คู่รกั เพ่ือน อ่ืนๆ 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
Gen.MSM 129 434 33.3 6 4.6 3 2.3 55 42.6 22 17.0 - - 
MSMSW 144 51 35.4 7 4.8 1 0.7 42 29.1 36 25.0 7 4.8 
MSM+ 136 49 36.0 7 5.1 5 3.6 43 31.6 27 19.8 5 3.6 
Gen.TG 135 70 51.8 4 3.0 - - 41 30.4 20 14.8 - - 
TGSW   146 74 50.7 2 1.3 2 1.3 38 26.0 28 17.8 2 1.4 
TG+ 130 47 36.1 10 7.7 5 3.8 40 30.1 25 19.2 3 2.3 
รวม 820 334 40.7 36 4.4 16 1.9 259 31.6 158 19.3 17 2.1 

 
4.  ช่องทางการส่ือสารท่ีได้รบัข้อมลูด้านสขุภาพ  
เพื่อเป็นการประเมนิการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายจงึใหก้ลุ่มเป้าหมายระบุ

ว่าช่องทางการสื่อสารใดบา้งทีท่าํใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสารดงัรายละเอยีดในตารางที ่27  ขา้งทา้ยน้ี  
ตารางท่ี 28 ช่องทางท่ีได้รบัข้อมลูข่าวสาร 

ท่ี  ช่องทางท่ีได้รบัข้อมลูข่าวสาร  จ านวน % 

1. อนิเตอรเ์น็ต 485 58.6 

2. นิตยสารเฉพาะกลุ่มชายรกัชาย 367 44.3 

3. โซเซยีลมเีดยี 304 36.7 

4. ผูท้าํงานดา้นสุขภาพ 303 36.6 

5. โทรทศัน์  288 34.8 

6. นิตยสารทัว่ไป 232 28.0 

7. เพื่อน 189 22.8 

8. หนงัสอืพมิพ ์ 162 19.6 

9. วทิย ุ 106 12.7 

10. คนในครอบครวั 78 9.4 

11. คร ู 55 6.6 
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และเมือ่ขอใหร้ะบุว่าช่องทางการสื่อสารทีค่ดิว่าเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดด้ทีีสุ่ด พบว่าสอดคลอ้งกบั

ช่องทางทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร รอ้ยละ 64.1 คอื อนิเตอรเ์น็ต รองลงมาเป็น นิตยสารเฉพาะชายมเีพศสมัพนัธ์
กบัชาย  รอ้ยละ 45.6 และโซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ 43.0 ผูท้าํงานดา้นสุขภาพรอ้ยละ 33.9 และเพื่อน รอ้ยละ
32.1 

ตารางท่ี 29 ช่องทางการส่ือสารท่ีคิดว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี  
ท่ี ช่องทางการส่ือสารท่ีคิดว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี  จ านวน % 

1. อนิเตอรเ์น็ต 526 64.1 

2. นิตยสารเฉพาะกลุ่มชายชอบชาย 374 45.6 

3. โซเซยีลมเีดยี 353 43.0 

4. ผูท้าํงานดา้นสุขภาพ 278 33.9 

5. เพื่อน 263 32.1 

6. โทรทศัน์  259 31.6 

7. นิตยสารทัว่ไป 170 20.7 

8. หนงัสอืพมิพ ์ 147 17.9 

9. คนในครอบครวั 92 11.2 

10. วทิย ุ 68 8.3 

11 คร ู 19 2.3 
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การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามละเอยีดอ่อน สามารถใหข้อ้มลูทีม่รีายละเอยีดหลากหลายเพิม่เตมิจาก 

ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามในการประเมนิเชงิปรมิาณ และเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งหรอืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิใน
ประเดน็ทีน่่าสนใจ จงึไดก้ําหนดใหม้กีารวจิยัในเชงิคุณภาพ ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม
ระหว่างกลุ่มเป้าหมายทัง้ 6 กลุ่ม จาํนวน 4 ครัง้ ใน 4 พืน้ทีศ่กึษาวจิยั คอื กรงุเทพมหานครฯ ชลบุร ี
ขอนแก่น และสงขลา  

กรอบการสนทนาประกอบไปดว้ยประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
1. แนวคดิเรือ่งถุงยางอนามยั  

2. สถานการณ์ทีท่าํใหค้ดิถงึถุงยางอนามยั 

3. ความคดิเรือ่งอะไรบา้งทีช่กันําใหเ้ราใชถุ้งยางอนามยั 

4. สาเหตุทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยัฯ อะไรเป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการใชถุ้งยางอนามยั 

5. คุณสมบตัขิองถุงยางอนามยัฯ ถุงยางอนามยัทีช่ื่นชอบและอยากใชม้ากทีสุ่ด 

6. ประสบการณ์การใชถุ้งยางอนามยั  เขา้ถงึถุงยางอนามยัไดอ้ยา่งไร ความรูส้กีเมือ่ใช้ 

7. จะพดูหรอืทาํอยา่งไรใหพ้วกเรารูส้กึดีๆ  และใชถุ้งยางอนามยัอนาม ั

8. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชถุ้งยางอนามยัฯ 

9. ช่องทางทีจ่ะทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูเรือ่งถุงยางอนามยัมากทีสุ่ด  

 
ข้อมลูท่ีวิเคราะหจ์ากการสนทนากลุ่มมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นชายชอบชาย 

 ในวงสนทนามกีารแสดงความคดิเหน็ถงึประชากรกลุ่มน้ีว่า ในปจัจบุนัสงัคมมคีวามเขา้ใจและยอมรบั
เพศสภาวะทีม่เีพศทางเลอืก มคีวามหลากหลายทางเพศ มบีุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถจาํนวนมาก
เปิดเผยตวัตนว่าเป็นคนชอบคนเพศเดยีวกนั และหลายคนเป็นบุคคลทีเ่ป็นตน้แบบทีด่ใีหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

บางคนกล่าวว่าสงัคมยงัมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอกลุ่มชายชอบชาย มองว่ามพีฤตกิรรมทางเพศไมด่ี  มัว่ จงึ
ตอ้งสื่อสารใหส้งัคมเขา้ใจเรือ่งการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่ม และเผยแพรเ่รือ่งทีด่ีๆ  เกีย่วกบักจิกรรมการ
ป้องกนัใหม้ากขึน้ 

ผูร้ว่มสนทนากลุ่มบางคนไดแ้สดงทศันะต่อพฤตกิรรมทางเพศของกลุมชายชอบชายว่า  มคีวาม
ตื่นตวัทางเพศสงู และผุร้ว่มสนทนาส่วนใหญ่มคีวามเหน็เหมอืนๆกนัว่า การคบหาสมาคมในกลุ่มเดยีวกนัที่
จะคบกนัโดยไมม่เีพศสมัพนัธก์นัเลยนัน้ เป็นไปไดย้าก เพยีงแต่ว่าจะเกดิขึน้ชา้หรอืเรว็เท่านัน้ แต่มกีาร
ยอมรบัเรือ่งการใชถุ้งยางอนามยัมากกว่าในอดตีมาก  
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2. แนวคิดเร่ืองถงุยางอนามยั  
 กลุ่มเป้าหมายคดิว่า การพดูคุยเรือ่งถุงยางอนามยัเป็นเรือ่งปกต ิไมน่่าเกลยีด สามารถพดูคุยไดใ้น
ชวีติประจาํวนัโดยอาจจะสอดแทรกในวงสนทนาทัว่ๆ ไป เช่น ในวงเหลา้ หรอื การพบปะกนัในสถานบนัเทงิ 
เช่น เวทหีมอลาํ สามารถสรา้งบทสนทนาไดต้ัง้แต่ การพดูคุยเรือ่งความเป็นไปในการดาํเนินชวีติของสมาชกิ
ในชุมชน การวพิากษ์วจิารณ์ (นินทา) พฤตกิรรมของคนในสงัคม การสอบถามเพื่อการเตรยีมพรอ้มสาํหรบั
การตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธ ์การพดูคุยในวงเหลา้ บางครัง้ถงึขนาดเอาถุงยางอนามยัมาวางบนโต๊ะเพื่อช่วย
กระตุน้จติสาํนึกใหต้ระหนกัถงึการใชถุ้งยางอนามยั เมือ่เมาไดท้ีแ่ลว้ตดัสนิใจจะไปเทีย่วต่อจะไดจ้ดจาํไดว้่ามี
การตอกยํา้การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้  

บางคนคดิว่าถุงยางอนามยัเป็นสิง่ทีใ่ชใ้นการมเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่นทีไ่มใ่ช่แฟน  บา้งกค็ดิว่าถา้
ตอ้งการแสดงความรกัต่อกนัตอ้งใชถุ้งยางอนามยัป้องกนั  

สถานการณ์หนึ่งทีท่าํใหค้ดิถงึถุงยางอนามยัมาก คอื หากคู่รกัไปเทีย่วตามซาวน่า ผบัเกย ์หรอืที่
รวมกลุ่มเกย ์เขาอาจมโีอกาสมอีะไรกบัคนอื่นไดง้า่ยๆ ทาํใหไ้มม่ัน่ใจเลยว่าเขาจะใชถุ้งยางอนามยัหรอืไม ่
หากไมใ่ชจ้ะตดิเชือ้อะไรมาฝากเราหรอืไม ่ 

บางคนพดูว่าตอ้งถอืว่าถุงยางอนามยัเป็นเครือ่งมอืป้องกนัโรค เพราะหลายคู่ทีเ่คยเจอมาไมม่คีวาม
ซื่อสตัยต่์อกนั  

 
 
 
 
 

3. สถานการณ์ท่ีท าให้คิดถึงถงุยางอนามยั 

บางคนเสนอความเหน็ว่า ตอ้งตอกยํา้ใหค้ดิเสมอว่า “รกัตวัเองหรอืเปล่า ทาํไมเราไม่ปกป้องตวัเรา 
เอง ตอ้งปลกูฝงัตัง้แต่เดก็”  

บางคนบอกว่า “ใส่แลว้ลดการเจบ็ สอดใส่งา่ยขึน้ ไมต่อ้งแจกทองดว้ย ไมเ่ลอะเทอะ”  
บางคนเน้นว่าไมว่่าจะมเีพศสมัพนัธก์บัใคร คู่รกั แฟน รกักนัแค่ไหนกต็อ้งใชถุ้งยางอนามยัเสมอ  
บางคนคดิถงึสถานการณ์ตอนทีเ่มาเหลา้หรอืยาเสพตดิทีพ่วกเรามกัจะควบคุมตวัเองไมไ่ด ้คดิถงึ

ถุงยางอนามยัอยากใชป้้องกนั แต่บางครัง้ทาํไมไ่ด้ 
บางคนกล่าวว่า ชายชอบชาย มโีอกาสพบเจอกนังา่ยมากขึน้ และสถานการณ์ทีรู่จ้กักนัไมน่านก็

สามารถมอีะไรกนัไดแ้ลว้ จงึตอ้งมถุีงยางอนามยัตดิตวัอยูเ่สมอ  
สถานการณ์การมาเทีย่วบรกิารทางเพศของผูช้ายต่างประเทศทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายชอบชาย หรอื

กะเทยไทย ซึง่ตอ้งนึกถงึเสมอว่าการมเีพศสมัพนัธก์นัตอ้งใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้  
กลุ่มผูร้ว่มสนทนาคนหนึ่งซึง่เป็นพนกังานบรกิารทางเพศนึกถงึการใหค้วามรูเ้รือ่งถุงยางอนามยักบั

พนกังานบรกิารรุน่ใหม ่ทีเ่ริม่เขา้มาในวงการเพื่อใหรู้จ้กัการใชถุ้งยางอนามยัป้องกนัตวั  
 

“เราไมไ่ดม้คีู่นอนเพยีงคนเดยีว คดิว่าแฟนเคา้ไมม่ัว่อยูแ่ลว้ ตอนน้ีใชช้วีติคู่รว่มกนั ความ
รกัแบบไมม่ลีกู สญัญาว่าจะอยูร่ว่มกนั คดิว่าเคา้ไมม่ัว่แต่เรามัว่เอง เวลาไปเทีย่วตามผบั เจอ

ผูช้าย บางคนถูกใจกเ็อา แต่ใส่ถุงยางทุกครัง้” 
ไก่โต้ง – ขอนแก่น 
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4.  ความคิดเร่ืองอะไรบา้งท่ีชกัน าให้ใช้ถงุยางอนามยั 

หลายคนมุง่เน้นไปทีบุ่คคลทีร่กัและเป็นห่วง บางคนเน้นว่าอยากมชีวีติเพื่ออยูด่แูลคนทีร่กั เช่น  
พ่อแม ่จะไดไ้มป่ระมาท  

 
 
 
 
 
บางคนคดิว่าหากรกัคู่นอนจรงิๆ ตอ้งแสดงความรกัดว้ยการใชถุ้งยางอนามยั  
คดิถงึเรือ่งทีเ่ราไมย่อมมอีะไรกบัเขาถา้ไม่มถุีงยางอนามยั เขากอ็าจจะไปมเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่น 
ตอ้งพกตดิตวัไวก่้อนไปเทีย่ว รูว้่าจะตอ้งมเีพศสมัพนัธแ์น่ ๆ 
 

5. สาเหตท่ีุไม่ใช้ถงุยางอนามยั และอปุสรรคท่ีขดัขวางการใช้ถงุยางอนามยั 

บางคนเน้นว่าสาเหตุทีม่ใ่ชถุ้งยางอนามยั สบืเนื่องมาจากลกัษณะเชงิลบของถุงยางอนามยั เช่น  
รูส้กึว่าถุงยางอนามยัหนาเกนิไป กลวัขาด บางคนแพส้ารเคมบีางอยา่งทีเ่คลอืบถุงยางอนามยั และบางคนรูส้กึ 
ว่าถุงยางอนามยัราคาแพง บางคนคดิว่าขนาดของถุงยางอนามยัไมเ่หมาะสม ใหญ่หรอืเลก็เกนิไป ไมเ่หมาะสม 
กบัขนาดของอวยัวะเพศ ในบางพืน้ที ่เช่น ชนบทไกลจากตวัเมอืงไมม่ถุีงยางอนามยัครบทุกขนาดใหเ้ลอืก  

บางคนไมไ่ดใ้ชเ้พราะไมไ่ดเ้ตรยีมตวั ไมไ่ดเ้ตรยีมถุงยางอนามยัไปดว้ย เพราะไมค่าดคดิมาก่อนว่า
จะมเีพศสมัพนัธ ์แค่คดิจะไปเทีย่วเท่านัน้ แต่กลบัไดคู้่นอนมากเ็ลยตอ้งมอีะไรกนัโดยไมม่ถุีงยางอนามยัใช ้
บางคนบอกว่าลมืตวั เคลบิเคลิม้ บรรยากาศพาไป  

บางคนบอกว่าอาจจะเกดิจากความเมาเหลา้หรอืยาเสพตดิแลว้ขาดสติ  
บางคนเชื่อใจเชื่อคาํพดูของคู่นอนว่าไมเ่คยมอีะไรกบัใครเลย จงึไมใ่ชถุ้งยางอนามยั หรอืคู่นอนไม่

ชอบใชถุ้งยางอนามยั ตนเองมคีวามเกรงใจ ความวติกกงัวลว่าคู่จะเสยีความรูส้กึจงึไมใ่ชถุ้งยางอนามยั   
 
 
 
 
 
บางคนกล่าวว่ามคีนจาํนวนมากทีไ่มส่่ถุงยางอนามยั เพราะมพีฤตกิรรมชอบ “เสยีบสด”  

“บางคนยงัไมรู่เ้ลยว่าถุงยางคอือะไร มปีระโยชน์อะไรกบัตวัเรา ผมเหน็คนทีเ่พิง่ยา้ยมาอยูท่ี่
พทัยา ยงัไมม่คีวามรู้เรือ่งถุงยางอนามยัเ และคดิว่าคงยงัไมเ่คยใชเ้ลย” 

                                                                            ฮง้ - พทัยา  
 

“เรายงัมคีนทีเ่รารกัอยูร่อบตวั เช่น หลานๆ คุณไมค่ดิถงึคนทีอ่ยู่ขา้งหลงับา้งหรอื” 
“ถา้เราอายสุัน้ เป็นอะไรไป แลว้พ่อแมจ่ะอยูอ่ยา่งไร ใครจะดแูล” 

                                                                                                                                     แคท - สงขลา  

“ทแีรก ป้องกนั..กใ็ช้ พอเป็นแฟนกนันานๆ เคา้กจ็ะบอกว่า คุณคดิอะไร ไมไ่วใ้จชัน้หรอื” 
“รกักนัแลว้กลวัทาํไม ตดิกต็ดิดว้ยกนั ไมต่อ้งกลวัอะไร ตวัเคา้ไมรู่ ้เราไมรู่ ้ต่างคนต่างมัน่ใจ 

ต่างฝา่ยต่างยอม โดยส่วนตวัคดิว่ามนัผดิ” 
 
 



54 

 
 
สาเหตุทีบ่างคนไมไ่ดใ้ชเ้ป็นเพราะ พบคนทีถู่กสเปค หล่อมาก จนใจอ่อนไมม่ถุีงยางอนามยักย็อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกลุ่มทีเ่ป็นพนกังานบรกิารระบุว่ายอมไมใ่ชถุ้งยางอนามยั เพราะถูกต่อรองดว้ยเงือ่นไขพเิศษ  
บางคนกล่าวว่าไมม่โีอกาสไดใ้ชเ้พราะถูกขม่ขนืหรอือยูใ่นสถานการณ์คบัขนั   
ค่านิยมของสงัคมทีม่องว่าการใชถุ้งยางอนามยัไมเ่ป็นธรรมชาต ิหรอืแสดงถงึความไมไ่วว้างใจกนั  

ถา้ใครพกถุงยางอนามยัแสดงว่า “มัว่” 
ไมไ่ดใ้ชเ้พราะไมรู่จ้กัถุงยางอนามยั เพราะไมม่ขีอ้มลู ไมรู่จ้กัวธิกีารใช ้ไมม่ปีระสบการณ์การใช้  

ถุงยางอนามยั และไมรู่จ้กัแหล่งทีแ่จกถุงยางอนามยัฟรี 
 บางคนทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยัเพราะเป็นฝา่ยรกุและเขา้ใจว่าตนเองไมม่คีวามเสีย่ง ผูท้ีเ่ป็นฝา่ยรบั
เท่านัน้ทีม่คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้โรค 
 บางคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่ป็นพนกังานบรกิารยงัมคีวามเชื่อเรือ่งโชคลาง คดิว่าการพกถุงยาง
อนามยัอาจจะทาํใหโ้ชคไมด่ ีไมม่ลีกูคา้ ดงันัน้ การใหบ้รกิารจงึอาจจะไมม่ถุีงยางอนามยัใช้  
 

 6. คณุสมบติัของถงุยางอนามยัท่ีช่ืนชอบและอยากใช้มากท่ีสดุ 

เมือ่ใหแ้สดงความเหน็ว่าถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนอะไร มผีูร้ะบุว่าเหมอืนยาหรอืวคัซนีป้องกนัโรค 
เป็นเหมอืนบตัรเครดติหรอืบตัรประชาชนทีต่อ้งพกตดิตวัตลอดเวลา เหมอืนกุญแจรถมอเตอรไ์ซคท์ีต่อ้งหยบิ
ก่อนจะออกจากบา้น เป็นเหมอืนเสือ้เกราะหรอืหมวกกนัน๊อคทีคุ่ม้ครองความปลอดภยั  
 คุณสมบตัขิองถุงยางอนามยัทีต่อ้งการ ขอใหม้กีารตรวจสอบควบคุมคุณภาพ มมีาตรฐานทีด่ ีแสดง
วนัหมดอายทุีช่ดัเจน จะใหด้ขีอใหใ้ชเ้ทคนิคทีท่าํใหซ้องเปลีย่นสเีมือ่ถุงยางอนามยัหมดอายแุลว้  

ถุงยางอนามยัควรมหีลากสแีละหลายกลิน่ เช่น กลิน่สตรอเบอรรี ่กลว้ยหอม มขีนาดทีเ่หมาะสมกบั
ทุกคน บางคนกล่าวว่าถา้เป็นไปได ้น่าจะทาํใหเ้ป็น free size ขนาดเดยีวแต่ใชไ้ดก้บัอวยัวะทุกขนาด มี
ลกูเล่น เช่น ผวิขรขุระ เป็นปุม่ มหีงอนออกมาขา้งนอก กะเปาะทีเ่กบ็น้ําอสุจใิหม้ขีนาดใหญ่เพื่อใหเ้กบ็น้ําได้
หมด มกีารเน้นยํา้เรือ่งสารหล่อลื่นโดยอาจจะเคลอืบตดิอยูก่บัถุงยางอนามยั หรอืละลายออกมาเมือ่มี
เพศสมัพนัธ ์หรอืแบบแยกซองกไ็ด้ 

“ถา้ไมม่ถุีงยาง ณ เวลานัน้เรากไ็มม่อีะไรกนั ทัง้ทีเ่รารูว้่าถา้ชัน้ไม่ไดก้นัวนัน้ี แลว้ถา้วนัหลงัเคา้
ไมโ่อเค แลว้ชัน้ไมอ่ดหรอื แต่กเ็ลีย่งนิดนึง ทาํ small sex ไปก่อน วนัหลงัค่อยมาสานต่อ ทีจ่รงิก็

หาถุงยางไดไ้มย่าก เดีย๋วนี้ที ่7 – 11 กม็ถุีงยางขายเยอะมาก” 
      อูด – สงขลา 

 

“หล่อแค่ไหน กต็อ้งใส่ถุงยางอนามยั เดีย๋วนี้มคีนหล่อๆ เยอะ หางา่ย ไมต่อ้งงอ้ ไมใ่ส่ไมเ่อา” 
         นทั – ขอนแก่น 
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บรรจภุณัฑค์วรออกแบบใหด้งึดดูใจ น่าใช ้อาจเปลีย่นเป็นตุ๊กตากิบ๊เก๋ ใหแ้ลดเูหมอืนของสะสมของเล่น 

 
7.  ประสบการณ์การใช้ถงุยางอนามยั  การเข้าถึงถงุยางอนามยั  

ความรูส้กึเมือ่ใชถุ้งยางอนามยั มผีูก้ล่าวว่าตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัมากกว่าความรกั และ
การใชถุ้งยางอนามยัทาํใหป้ลอดภยั สบายใจ ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งการตดิโรค 

บางคนกล่าวว่าใชถุ้งยางอนามยัแลว้รูส้กึเหมอืนไมม่อีสิระ มนัรดับบีโคนอวยัวะเพศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
มกีารกล่าวถงึถุงยางอนามยัทีไ่ดร้บัแจกฟรจีากหน่วยงานสาธารณสุขว่ามคีวามมัน่ใจว่าคุณภาพด ีใช้

ป้องกนัโรคได ้แต่บางคนกไ็มม่ัน่ใจกงัวลว่าเกรดจะดมีคีุณภาพเท่ากบัของทีม่ยี ีห่อ้หรอืไม่   
 สถานทีห่าถุงยางอนามยัใชไ้ดส้ะดวกและรูจ้กักนัดมีากทีสุ่ด คอื หน่วยงานสาธารณสุขทีแ่จกถุงยาง
อนามยัฟร ีแต่เดก็รุน่ใหมอ่าจจะไมคุ่น้เคย ไมรู่จ้กัแหล่งทีแ่จก หรอืรูก้็ ไมก่ลา้ไปขอ  น่าจะมจีดุบรกิารตูห้ยอด
เหรยีญทีต่ดิตัง้ในหอ้งน้ําใหม้ากขึน้ เคยเหน็ตามหา้งสรรพสนิคา้ ไปหาซือ้ทีร่า้น 7-eleven กส็ะดวกดแีต่
ถุงยางจะอยูท่ีเ่คาน์เตอร ์ 

ความรูส้กึหนึ่งทีเ่กดิขึน้เมือ่ตอ้งไปซือ้ถุงยางอนามยั คอื การเผชญิกบัความอายเพราะสงัคมยงัไม่
ยอมรบั ยิง่ถา้ชายกบัชายไปยนืซือ้ถุงยางอนามยั ทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ อาย ตอนซือ้จะตอ้งคอยสงัเกตว่ามใีครมอง
อยูห่รอืไม่  

 

“อยากไดส้ารหล่อลื่นเยอะๆ จะไดไ้มเ่จบ็ เพราะถุงยางอนามยัทีม่เีอาไปใช้ 
กบัทวารหนกัตอ้งเตมิสารหล่อลื่นอยูเ่รือ่ยๆ” 

                                            หนุ่ม – พmัยา 

“เพื่อนบอกว่าตอนทาํ Oral sex สารทีใ่ชห้ล่อลื่นไมด่เีลย เพื่อนเคยเป็นคออกัเสบ ให้
ระมดัระวงัเรือ่งสารหล่อลื่นทีใ่ชก้บัถุงยาง คนขายบรกิารตอ้งทาํ  Oral sex ทุกวนัมนักส็ะสม” 
        หมดั – สงขลา 

“เหมอืนใส่เสือ้ผา้ตกน้ํา สมัผสัไดว้่าไมใ่ชส้นุกกว่า มนัรูส้กึไดเ้ลยว่าสวมอะไรเขา้ไป 
มเีพศสมัพนัธม์นัจะรูส้กึไมธ่รรมดา” 

      เบริด์ – พทัยา 
 

“ถา้ทาํออรลัเซก็ส ์ไมใ่ส่กบัใส่ต่างกนัเยอะมาก แฟนบอกมนัไมไ่ดอ้ารมณ์” 
                  นาเดีย – สงขลา 

“เวลาไปซือ้กลวัคนคดิว่าหมกมุน่ บางทกีซ็ือ้ที่รา้นขายยา บางป ัม๊มตีูห้ยอดเหรยีญใน
หอ้งน้ํา ซือ้ไดส้ะดวกดไีมม่ใีครเหน็ เป็นหอ้งน้ําผูช้าย ผูช้ายดว้ยกนั ไมอ่ายอยูแ่ลว้แต่

เสยีดายทีม่น้ีอยไปหน่อย” 
                                             อู๊ด – สงขลา 

 



56 

 
 
 

8. จะพดูหรือท าอย่างไรให้พวกเรารู้สึกดีๆ และใช้ถงุยางอนามยั 

ความเหน็ของกลุ่มระบุว่าควรเริม่พดูคุยเรือ่งการใชถุ้งยางอนามยัตัง้แต่เยาวชนยงัอยูใ่นระบบ
การศกึษา ครคูวรสอนใหรู้จ้รงิๆ ไม่ใช่สอนตามตํารา เช่น มกีารยกตวัอยา่งจากสถานการณ์จรงิใน
ชวีติประจาํวนัของเดก็ เพื่อใหรู้ส้กึใกลต้วัเดก็มากขึน้ “ในหอ้งนี้มใีครเป็นแฟนกนับา้ง” เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัคดิและ
เตรยีมตวัก่อนพบกบัสถานการณ์จรงิ 

บางคนคดิว่าน่าจะเน้นยํา้เรือ่งความปลอดภยั เพราะถา้ไมป้่องกนั อายุจะสัน้ลงได ้ชวีติมคี่าน้อยลง 
บางคนเน้นเรือ่งสุขภาพและการตระหนกัในคุณค่าของตนเอง ป้องกนัไวด้กีว่า  ก่อนรกัใคร ตอ้งรกั

ตวัเองก่อน 
 
 

 
 

 
 
 
บางคนเน้นเรือ่งค่านิยมสงัคมทีย่อมรบัถุงยางอนามยั  

 
 
      
 
บางคนเน้นใหท้บทวนความซื่อสตัยข์องคู่  
 
 
 
 

9. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ถงุยางอนามยั 

ความรกัตวัเองเป็นประเดน็ทีม่กีารกล่าวถงึมากทีสุ่ด  

 
 

 

“ถุงยางอนามยัไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ คนทีใ่ชถุ้งยาง คอื คนปกต ิคนทีร่กัตวัเอง” 
“คนสะอาดถงึใชถุ้งยาง” 

       นทั – ขอนแก่น 

“ลองใชห้รอืยงั ตอ้งคดิเสมอว่าผูช้ายไมไ่ดม้เีราคนเดยีว แมว้่าเราจะมเีขาเพยีงคนเดยีว 
กอ็าจทาํใหเ้ราตดิโรคได้” 

        แจค็ – ขอนแก่น 

“รกักนัแค่ไหนกต็อ้งใส่ ต่างคนกต่็างใส่ ผมมถุีงยางอยูห่วัเตยีงเสมอ เป็นอุปกรณ์เมือ่มี
เพศสมัพนัธ ์ถา้สองคนป้องกนั กนัและกนั ใส่ถุงยางเป็นเรือ่งปกติ ไมต่อ้งถาม ผมคบ
กบัแฟนมอีะไรกนัครัง้แรกก็ใชถุ้งยาง เมือ่ไหรก่ถุ็งยาง...ผมไมรู่ว้่าเคา้เคยมอีะไรกบัคน

อื่นแบบไมใ่ส่ถุงยางหรอืเปล่า แต่กบัผมตอ้งใส่อยูแ่ลว้” 
                                                                     นทั – ขอนแก่น 

 

“หล่อแค่ไหน กต็อ้งใส่ถุงยางอนามยั เดีย๋วนี้มคีนหล่อๆ เยอะ หางา่ย ไมต่อ้งงอ้ 
ไมใ่ส่ไมเ่อา ปลอดภยัไวก่้อนดกีว่า” 

                         ขวญั – สงขลา 
 

 

“ก่อนจะมอีะไรกนั ไมต่อ้งอายทีจ่ะชวนเขาใส่ถุง เขาอาจจะอยากใส่อยูแ่ลว้ แต่ไมก่ลา้พดู เราชวนเลย” 
         ไตเติ้ล – กรุงเทพฯ 
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บางคนเน้นว่าตอ้งมกีารสื่อสารกบัคู่ใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนัว่าตอ้งใชถุ้งยางอนามยัเสมอ  
ส่วนความคดิทีม่ผีลต่อการใชถุ้งยางอนามยัทีม่กีารกล่าวถงึ ไดแ้ก่ ถุงยางช่วยยดืชวีติ ช่วยป้องกนั

โรค “ปลอดภยั ไมต่อ้งระแวงอะไรแลว้ ไมส่ะดุด เตม็ทีไ่ปเลย” “ถุงยางอนามยัคุม้ครองความปลอดภยัของ
คุณ”  “การใชถุ้งยางอนามยัทาํให้รูส้กึสะอาดขึน้ สะอาดกนัทัง้สองคน ทัง้กบัเคา้และกบัตวัเรา” “ดกีบัตวัเรา
เองดว้ย”  

 
 
 

 
 
บางคนใชว้ธินึีกถงึสถานการณ์ทีค่นใกลต้วั เพื่อนฝงู มกีารเจบ็ปว่ยลม้ตายดว้ยโรคเอดสม์ากขึน้  
 

 
 
 
 
 

10.  ช่องทางท่ีจะท าให้ได้รบัข้อมลูเร่ืองถงุยางอนามยัมากท่ีสดุ  

มคีวามเหน็พอ้งกนัว่าตอ้งเริม่ใหค้วามรูเ้รือ่งการใชถุ้งยางอนามยัป้องกนัใหแ้ก่เยาวชนตัง้แต่ยงัอยูใ่น
โรงเรยีน แต่ตอ้งพฒันาวธิกีารสอนและเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และวถิชีวีติของเยาวชนในปจัจบุนั 
ผูร้ว่มสนทนาทีเ่ป็นเยาวชนวจิารณ์ว่าหลกัสตูรเพศศกึษาทีส่อนในโรงเรยีนยงัไมส่ามารถนํามาใชใ้น
ชวีติประจาํวนัไดจ้รงิ ขอ้มลูทีใ่ชไ้ดจ้รงิไดร้บัมาจากรุน่พี ่หรอืหน่วยงานสาธารณสุขหรอืองคก์รเอกชนทีเ่ขา้
ไปจดักจิกรรมพเิศษ การใหค้วามรูด้ว้ยการสอนไมไ่ดผ้ล ตอ้งจดัเป็นกจิกรรม เล่นเกม หรอืเป็นการเขา้ค่ายที่
มผีูม้ปีระสบการณ์จดักจิกรรมใหเ้ดก็เรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม และสนุกสนาน ใหเ้ดก็สนใจและจดจาํขอ้มลูไดด้ี 

บางคนกล่าวว่าในหน่วยบรกิารสาธารณสุขกเ็ป็นช่องทางทีเ่ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารไดด้ ีเช่น การตดิ
โปสเตอร ์การแจกแผ่นพบัหรอืหนงัสอื แต่มผีูแ้ยง้ว่าคนทีไ่ดร้บัแจกเอกสารมกัจะไมอ่่าน ควรทาํเป็นหนงัสัน้
จะดกีว่า  หรอืตดิโบรชวัร ์โปสเตอร ์ในหอ้งน้ํา หอ้งน้ําสาธารณะ คนจะไดข้อ้มลูโดยไมต่ัง้ใจ แต่จะไดจ้ากการ
อ่านฆา่เวลา  

มผีูแ้สดงความเหน็ว่า ควรเขา้ไปจดักจิกรรมการใหข้อ้มลูแก่พนกังาน ในสถานบรกิารบนัเทงิ 
 
 
 
 
 

“ตอนน้ีเพื่อนทีอ่ยูใ่กลต้วัเรา รว่งไปหลายคนแลว้ ณ วนัน้ี มนัใกลเ้ขา้มา เริม่หนกัขึน้ทาํใหต้อ้งใช้
ถุงยางทุกครัง้ ถา้ไมอ่ยากมเีพศสมัพนัธ ์กอ็ยา่ไปสรรหามนั เรือ่งผูช้ายน้อยคนจะรกัเราตลอด

ชวีติ “พอตรวจเลอืดรูว้่าเราสะอาดปลอดภยักค็ดิไว้เลยว่านบัจากนี้ เราจะไมม่ัว่อกีแลว้” 
        อูด๊ – สงขลา 

“ตอ้งยืน่คาํขาด ตอ้งพดูใหทุ้กคนเขา้ใจว่าตอ้งใส่ ตอ้งพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ไมใ่ส่ไมเ่อา 
ณ เวลานัน้ ไมใ่ช่เวลาทีจ่ะมาพดูกนันาน ตอ้งรบีเชค็บิล พดูสัน้ๆ “ตอ้งใส่ ไมใ่ส่ไมเ่อา” 
หรอืพดูว่า “คุณจะมคีวามสุขแค่ชัว่โมงนี้ หรอือยากจะมคีวามทุกขไ์ปอกีครึง่ค่อนชวีติ” 

                                                        แคท – สงขลา 
 

“แต่ไมค่วรไปในช่วงทีค่นกําลงัเขา้ไปรบับรกิาร (กนิเหลา้ เตน้) เพราะไปขดัจงัหวะ เคา้ไม่
อยากฟงั ไปใหค้วามรู ้100 คนฟงัรบัไดแ้ค่ไดส้กั 10 ตอ้งตดิต่อกบัเจา้ของรา้นเขาจะจะแจง้
ใหล้กูน้องรู ้ไปตอนเวลาทีย่งัไมเ่ขา้งานมาก่อนเวลางาน คนไปไดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้ง บางคนก็

เตม็ใจมาฟงั 100% บางคนกม็าเพราะถูกบงัคบั แต่กย็งัดเีพราะเขาจะไดข้อ้มลูดว้ย” 
                                                         วนิลา่ – ขอนแก่น 
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การเผยแพรท่างวทิย ุโทรทศัน์ กไ็ดร้บัการกล่าวถงึ แต่เสนอใหป้รบัใหด้นู่า กลวัลดลง แต่ มผีู้
โตแ้ยง้ว่า ถา้บอกเป็นเอดสแ์ลว้รกัษ าได ้คนกจ็ะไมแ่คร ์ไมก่ลวั  

มผีูเ้สนอว่าช่องทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยม ใชเ้ป็นช่องทางใหข้อ้มลูมกีารถาม
ตอบปญัหาได ้ หรอือาจจะใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) เพราะสามารถส่งต่อเผยแพรก่นัอยา่งกวา้งขวางได ้หาก
ตอ้งการใหน่้าสนใจตอ้งมคีลิป๊ลงไปดว้ย เผยแพรผ่่านเฟซบุ๊คยอดนิยม เช่น HiJack Club รวมทัง้มผีูเ้สนอให้
ใชโ้ซเซยีลมเีดยีเพื่อกระจายขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 
 
 
 

 
มผีูเ้สนอใหจ้ดับรกิารโทรศพัทส์ายด่วน HOTLINE โทรฟร ีและนิตยสารเกย ์เช่น MAX, Attitude, 

Out in Thailand Magazine นอกจากนัน้ควรพมิพค์าํว่า “ระวงัเอดส”์ ทีซ่องถุงยางอนามยั 
มขีอ้เสนอใหส้อดแทรกความรูไ้ปกบัการบนัเทงิ เช่น เวทกีารแสดงหมอลาํซึง่ไดร้บัความนิยมอยา่งสงู

ในกลุ่มชายชอบชายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  

เรือ่งเนื้อหาสารมผีูแ้สดงความเหน็ว่า ตอ้งสื่อใหเ้หน็ว่าถุงยางอนามยัเป็นสญัลกัษณ์ของการป้องกนั
เปลีย่นมมุมองและทศันะเรือ่งถุงยางอนามยักบัผูใ้หญ่ใหย้อมรบัว่าการพกถุงยางอนามยัและการใชถุ้งยาง
อนามยัทุกครัง้เมือ่มเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรือ่งปกตแิละธรรมชาต ิ  

การสื่อสารขอใหค้รอบคลุมคนทุกกลุ่มไมจ่าํเป็นตอ้งเน้นเฉพาะกลุ่มชายชอบชายเท่านัน้ เพราะทุก
คนมคีวามเสีย่งดว้ยกนัทัง้สิน้ถา้มเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยั และขอใหโ้ฆษณาอยา่งต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีน่อกเมอืงซึง่เขา้ไมถ่งึขอ้มลูมากเท่ากบัพืน้ทีใ่นเมอืง  
  

“ พอรบัรูข้อ้มลูมา กส็่งต่อไปบอกเพื่อน บอกคนใกลเ้คยีง บอกต่อไดม้ากกว่า 10 คนขึน้ไปได้
เยอะ หรอืทาํเป็นตวัการต์ูนน่ารกั ไป post คนกจ็ะกอ็ปป้ีและส่งต่อ ๆ กนัไป ” 

                                                        ก๊อลฟ์ – กรงุเทพฯ 
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อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 แมว้่ามาตรการการต่อสูก้บัปญัหาโรคเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์นกลุ่มประชากรชายชอบ
ชาย ไดด้าํเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์น
ประชากรกลุ่มน้ียงัอยูใ่นระดบัทีไ่มน่่าพอใจ สบืเน่ืองมาจากการมพีฤตกิรรมทีไ่มป้่องกนั ซึง่การศกึษาวจิยัครัง้
น้ีมุง่เน้นการคน้หาปจัจยัสาเหตุทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการมพีฤตกิรรมป้องกนัทัง้ทีเ่กดิจากตวับุคคล ครอบครวั 
คนใกลช้ดิ ชุมชน สงัคม และระบบบรกิารสุขภาพ  
 

กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นชายชอบชาย อาย ุ15-35 ปี ซึง่จาํแนกออกเป็น 6 ประเภท 
เพื่อใหค้รอบคลุมลกัษณะการดาํเนินชวีติและพฤตกิรรมทีห่ลากหลายทีม่ผีลต่อการรบัเชือ้เอชไอวแีละ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1. ชายชอบชายทัว่ไป (General MSM : Gen. MSM)  
2. ชายชอบชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ (MSM Sex worker : MSMSW)    
3. ชายชอบชายทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี(MSM Positive : MSM+) 
4. สาวประเภทสอง (General Transgender : Gen. TG)  
5. สาวประเภทสองทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ (TG Sex worker : TGSW) 
6. สาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี(TG Positive : TG+) 
 

 ประชากรในการศกึษาวจิยัเป็นกลุ่มทีเ่ขา้ถงึไดย้าก และมจีาํนวนมากทีย่งัไมเ่ปิดเผย จงึตอ้ง
ประยกุตใ์ชว้ธิกีารสุ่มเลอืกโดยกระบวนการใหป้ระชากรทีม่ลีกัษณะตรงกบักลุ่มเป้าหมายเป็นผูแ้นะนําใหผู้ท้ ี่
ถูกเลอืกเขา้มารว่มในกระบวนการ (Respondent Driven Sampling : RDS) เป็นจาํนวน 820 ราย พืน้ทีใ่น
การศกึษาวจิยัครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย โดยการสุ่มแบบเลอืก 1 จงัหวดัในแต่ละภาคทีม่ ีDrop in 
center ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการกองทุนโลก  (Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria: 
GFATM)  ใน 43 จงัหวดั ทีจ่ดับรกิารดา้นการอนามยัเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นมติรกบักลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย 
ซึง่เป็นจดุทีม่คีวามเหมาะสมต่อการสรา้งเครอืขา่ยขยายผลการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายตามจาํนวนทีเ่หมาะสม
กบัการสาํรวจใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด พืน้ทีด่าํเนินการจะสุ่มเลอืกเพื่อใหค้รอบคลุมทัง้ 4 ภาค และกทม. 
รวมทัง้ปรมิณฑล  (นนทบุร ีปทุมธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร นครปฐม)  (ดรูายละเอยีดในหน้าที ่17-20) 
 

ผลการศกึษาพบว่า รอ้ยละ 45.5 ของครอบครวัผูต้อบแบบสอบถาม มทีศันคตเิป็นกลางต่อความเป็น
ชายชอบชายของสมาชกิในครอบครวั รอ้ยละ 35.4 ของผูต้อบแบบสอบถามทีร่ะบุว่าครอบครวัยอมรบั มี
เพยีงรอ้ยละ 8.4  ทีม่คีวามรูส้กึต่อตา้น และมปีระมาณรอ้ยละ 10.7 ของกลุ่มตวัอยา่งทีย่งัไมก่ลา้เปิดเผย
สถานะความเป็นชายชอบชายของตนต่อครอบครวั และพบว่ากลุ่มทีเ่ป็นพนกังานบรกิาร (MSMSW) มอีตัรา
ของการไมก่ลา้เปิดเผยมากทีสุ่ด  และกลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี (TG+) เป็นกลุ่มทีร่ะบุว่าถูก
ครอบครวัต่อตา้นมากทีสุ่ด 
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กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ มกีารศกึษา ในระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 3 5.9 รองลงมาเป็น ระดบั ปวช.
และปวส รอ้ยละ 32. 2 ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 21.7 และน้อยทีสุ่ด คอื ระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 9. 9 เมือ่
แยกตามระดบัรายไดพ้บว่า  กลุ่มทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กลุ่มที่ มรีะดบัรายได ้5,001 – 9,999 บาท รอ้ย
ละ 29.0  รองลงมาคอื 10,000-14,999 บาท รอ้ยละ  26.5 ผูท้ีร่ะบุว่ามรีายได้ สงูกว่า 15,000 บาท รอ้ยละ 
23.2 ผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 5,000 และผูท้ี่ ยงัไมไ่ดท้าํงาน รอ้ยละ 21.2  และในจาํนวนน้ีเป็นกลุ่มอาย ุ15-19 ปี 
มากทีสุ่ด เพราะส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทีย่งัอยูใ่นระบบการศกึษา  เมือ่แยกตามอาชพี พบว่ารอ้ยละ 30.2 มี
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป ซึง่ส่วนหน่ึงทาํงานในสถานบรกิารและสถานบนัเทงิ  รอ้ยละ 25.2 ระบุว่าเป็นพนกังาน
บรกิาร  และรอ้ยละ 21.4 เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา เมือ่แยกตามประเภทพบว่ารอ้ยละ 26.0 ของ ชายชอบชายที่
ตดิเชือ้เอชไอวแีลว้ และรอ้ยละ 22.3  ของสาวประเภทสองทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ระบุว่าเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา  
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมดมี ประสบการณ์ทาง เพศแลว้ พบว่า รอ้ยละ  34. 9 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่อายนุ้อย
กว่า 14 ปี และรอ้ยละ 5. 0 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่อายนุ้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่พบว่ามเีพศสมัพนัธอ์าย ุ
15-18 ปี รอ้ยละ 4 7.4 และพบว่ารอ้ยละ 20.1 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกดว้ยความไมส่มคัรใจ คู่นอนคนแรกทีม่ ี
การระบุถงึมากทีสุ่ดคอื เพื่อนชาย รอ้ยละ 7 6.2 รองลงมาเป็น เพื่อนหญงิ รอ้ยละ 10. 0 และพบว่าส่วนใหญ่
แสดงบทบาทในการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นฝา่ยรบัทุกครัง้ รอ้ยละ 41.3 เมือ่ถามถงึพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์น
รอบ 6 เดอืน ส่วนใหญ่ระบุว่ามคีู่นอนมากกว่า 4 คนขึน้ไป รอ้ยละ 61.5 และคู่เพศสมัพนัธท์ีร่ะบุถงึมากทีสุ่ด 
คอื เพื่อนชาย รอ้ยละ 77.3 ส่วนจาํนวนครัง้ในการมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 6 เดอืน พบว่า รอ้ยละ 3 5.2 ระบุว่าม ี
6-10 ครัง้ และ 11-20 ครัง้ รอ้ยละ 3 4.1 ตามลาํดบั เมือ่ใหป้ระเมนิว่าตนเองมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวเีพยีงใด รอ้ยละ 5 4.9 ระบุว่าเสีย่งปานกลาง และรอ้ยละ 30.7 ระบุว่า
ไมเ่สีย่งเลยในขณะทีม่กีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้เพยีงรอ้ยละ 40.3 และรอ้ยละ 5 9.0 เคยตรวจหาการตดิ
เชือ้เอชไอว ีและรอ้ยละ 4. 6 เคยตรวจโดยไมร่บัทราบผลว่าตดิเชือ้หรอืไม ่และรอ้ยละ 2 5.0 เคยมี
ประสบการณ์ตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ในขณะที ่รอ้ยละ 2 3.8 ไมแ่น่ใจว่าตนเองเคยตดิโรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธห์รอืไม ่  

 
ในประเดน็น้ีมขีอ้มลูทีช่ีช้ดัว่า เยาวชนส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทางเพศแลว้ และเยาวชนทีอ่ยูใ่น

ระบบการศกึษาบางคนใหข้อ้มลูว่ามกีารประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรกิารทางเพศ ดงันัน้ ทาํใหเ้หน็ว่าการ
สื่อสารเพื่อสรา้งความตระหนกัและหล่อหลอมพฤตกิรรมการป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิจากการมเีพศสมัพนัธใ์น
ระบบการศกึษาเป็นเรือ่งทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งเขม้ขน้ แทนทีจ่ะมทีศันคตวิ่าเยาวชนในระบบการศกึษาไม่
จาํเป็นตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งเพศ  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การดาํเนินชวีติทางเพศของเยาวชนในปจัจบุนั 
ดงัทีม่คีวามคดิเหน็ของผูท้ีเ่ขา้รว่มสนทนากลุ่มระบุว่า “หลกัสตูรเพศศกึษาในโรงเรยีนยงัไมส่ามารถใชไ้ดใ้น
ชวีติจรงิ” และจากรายงานสถานการณ์เสนอต่อ UNGASS (National AIDS Committee. UNGASS Country 
Progress Report: Thailand. 2012) ระบุว่ากลุ่มประชากรกลุ่มอาย ุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มทีม่สีดัส่วนการตดิเชือ้
เอชไอวสีงูสุดถงึ รอ้ยละ 45 และช่วงเวลาของการไดร้บัเชือ้เกดิขึน้ในช่วงทีเ่ป็นเยาวชนและวยัรุน่ และ
รายงานของสาํนกัโรคเอดสฯ์ ระบุว่าประชากรกลุ่มอาย ุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มทีม่อีตัราการตดิเชือ้โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธส์งูสุด และชายชอบชาย อาย ุ15-24 ปี มอีตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 8.83 (รายงานสรปุสถานการณ์
ผูป้ว่ยเอดสฯ์ สาํนกัระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข. 2555)  
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นผูเ้ริม่เสนอใหใ้ชถุ้งยางอนามยั  รอ้ยละ 60.6 ซึง่ถอืว่าเป็นจดุเริม่ตน้
ทีด่ขีองการมพีฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั ดว้ยการสื่อสารสรา้งขอ้ตกลงและความเขา้ใจรว่มกนัระหว่างคู่ 
ดงัทีม่กีารระบุในการสนทนากลุ่ม “ก่อนจะมอีะไรกนั ไมต่อ้งอายทีจ่ะชวนเขาใส่ถุง เขาอาจจะอยากใส่อยูแ่ลว้ 
แต่ไมก่ลา้พดู เราชวนเลย ”  การใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกรอ้ยละ 43.5  สอดคลอ้งกบั 
นนัทวนั  ยนัตะดลิก (2554) พบว่า รอ้ยละ 44 ของทหารใหมใ่นศูนยฝึ์กทหารใหมท่ีเ่คยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ใช้
ถุงยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใชถุ้งยางอนามยัขึน้อยูก่บัประเภทของคู่นอนดว้ย ซึง่ทาํ
ใหเ้หน็ว่ากลุ่มเป้าหมายยงัมคีวามล่อแหลมต่อการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และน่าจะเป็นขอ้มลูที่
ชีใ้หเ้หน็ว่า กลุ่มเป้าหมายยงัไมต่ระหนกัเรือ่งการป้องกนั ควรตอกยํา้การใชถุ้งยางอนามยัตัง้แต่ครัง้แรกทีม่ ี
เพศสมัพนัธเ์ลย  และเมือ่ถามถงึการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในการมเีพศสมัพนัธ ์มผีูร้ะบุว่าใชทุ้กครัง้รอ้ยละ 
40.3  ซึง่อยูใ่นอตัราทีต่ํ่ากว่าขอ้มลูทีร่ะบุในการศกึษาของ Frits Van Grinsven et al. ทีศ่กึษาในกลุ่มชาย
ชอบชาย อาย ุ18 ปี ขึน้ไป จาํนวน 1,744 ราย ทีอ่าศยัในกรงุเทพมหานคร ในช่วงปี 2549-2555 ซึง่ระบุว่า
ใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์รอ้ยละ 54 ซึง่แสดงใหเ้หน็แนวโน้มในระดบัทีล่ดลงของพฤตกิรรม
การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในกลุ่มเป้าหมาย และควรสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่การรณรงคส์่งเสรมิการใช้
ถุงยางอนามยัของกลุ่มชายชอบชาย ซึง่สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกดิจากทั ศนคตทิีเ่ป็น เชงิลบและเป็น อุปสรรค
ขดัขวางการใชถุ้งยางอนามยั  เช่น กลวัว่าถุงยางอนามยัจะแตกขาดรอ้ยละ 49.8 และกงัวลว่าถุงยางอนามยั
ไมม่คีุณภาพ  รอ้ยละ 31.8 ไมก่ลา้ซือ้ถุงยาง รอ้ยละ 30.5 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริภทัร หลงกุล และ
คณะ (2555) ซึง่ศกึษาในกลุ่มชายชอบขายในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า สาเหตุของการไมใ่ชถุ้งยางอนามยั คอื 
การไมไ่ดเ้ตรยีมและไมพ่ก และการสาํรวจพฤตกิรรมผูท้ีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยัของกองรงัสแีละเครือ่งมอืแพทย ์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2556) และเวบ็ไซต ์ Top Ten Thailand.com ทีร่ะบุว่า
สาเหตุหนึ่งทีไ่มใ่ชถุ้งยางอนามยั คอื อายไมก่ลา้ซือ้  
  

ความเหน็ทีเ่ป็นเชงิบวกสนบัสนุนการใชถุ้งยางอนามยัว่าไมใ่ช่เรือ่งน่ารงัเกยีจ รอ้ยละ 92.3 และ  
รอ้ยละ 91.8 คดิว่าใครๆ กเ็สีย่งตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ดถ้า้ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั รอ้ยละ 89.3 คดิ
ว่าการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืว่าประมาท รอ้ยละ 89.0 คดิว่าคนพกถุงยางอนามยัเป็นคน
รอบคอบ ซึง่ทศันคตทิีเ่ป็นเชงิบวกเหล่านี้ถอืว่าเป็นการประเมนิคุณค่าของการใชถุ้งยางอนามยัและผูใ้ช้
ถุงยางอนามยั เพราะทศันคตเิป็นลกัษณะทางจติใจทีส่อดคลอ้งและเป็นตวัชีนํ้าพฤตกิรรมของบุคคล (ประภา
เพญ็ สุวรรณ. 2526) สามารถนําขอ้ความเหล่านี้มาใชใ้นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชถุ้งยาง
อนามยัอยา่งสมํ่าเสมอได ้  
 

ส่วนความคดิทีเ่ป็นเชงิลบและเป็นอุปสรรคต่อการใชถุ้งยางอนามยั  ไดแ้ก่ การใชถุ้งยางอนามยัเป็น
การลดความสุขทางเพศ  รอ้ยละ 65.7 คนทีพ่กกถุงยางอนามยัมกัถูกมองในแงล่บ รอ้ยละ 62.4 การไมใ่ช้
ถุงยางอนามยัเป็นการแสดงความรกัต่อคู่นอน รอ้ยละ 56.1 การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงว่าไมไ่วใ้จคู่
นอน รอ้ยละ 56.1 ความเป็นชายชอบชายทาํใหไ้มก่ลา้ซือ้ถุงยางอนามยั รอ้ยละ 48.6 คนมเีพศสมัพนัธโ์ดย
ไมใ่ชถุ้งยางอนามยัถอืเป็นคนกลา้หาญ 38.9  ประเดน็เหล่านี้ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยด่วนเพื่อใหม้กีารสรา้ง
การรบัรูท้ีด่ต่ีอถุงยางอนามยัและผูท้ีใ่ชถุ้งยางอนามยั 
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เมือ่ถามถงึการมเีพศสมัพนัธแ์ละใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีม่เีพศสมัพนัธด์ว้ยในรอบ 6 
เดอืนทีผ่่านมา พบว่า มกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็น หญงิบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 70.1  กบั
หญงิทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ รอ้ยละ 63.9 กบัชายรกัชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 62.1 กบั ชายที่
พบกนัโดยบงัเอญิ กบัเพื่อนชาย รอ้ยละ 59.2 กบัเพื่อนหญงิรอ้ยละ 52.3 ส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัคู่รกัในปจัจบุนัยงัตํ่ากว่าคู่นอนทุกประเภทโดยระบุว่ามกีารใชร้อ้ยละ 50.8 

 
เมือ่ถามถงึความวติกกงัวลในการใชถุ้งยางอนามยั พบว่า กลวัขาด รอ้ยละ 49.9 รองลงมา  

เป็นไมแ่น่ใจในคุณภาพ รอ้ยละ 31.8 เป็นประเดน็ทีห่น่วยงานดา้นสาธารณสุขตอ้งสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง
โดยการเน้นยํา้เรือ่งการกําหนดมาตรฐานของถุงยางอนามยัและการตรวจสอบคุณภาพก่อนทีจ่ะขายหรอื
กระจาย ควรนําเสนอขอ้มลูรายละเอยีดเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ใหเ้หน็ขัน้ตอนการผลติ การ
ทดสอบคุณภาพ และตอ้งทาํควบคู่กบัการสรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการใชถุ้งยางอนามยั
อยา่งถูกตอ้งดว้ย เพราะยงัมกีลุ่มตวัอยา่งมากกว่า รอ้ยละ 10 ทีร่ะบุว่ากลวัใชไ้มถู่กวธิ ี  
 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายทีร่ะบุว่ามคีวามกงัวลว่ากลวัถุงยางขาดมากทีสุ่ด คอื กลุ่มชายชอบชายทัว่ไป  
(Gen.MSM) รอ้ยละ 69.0 กลุ่มทีร่ะบุว่าไมแ่น่ใจในคุณภาพของถุงยางมากทีสุ่ด คอื กลุ่มสาวประเภทสอง
บรกิารทางเพศ (TGSW) รอ้ยละ 39.0 กลุ่มทีม่คีวามวติกกงัวลไมแ่น่ใจว่าถุงยางอนามยัจะป้องกนัโรคได ้คอื 
กลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีลว้ (TG+) รอ้ยละ 21.5 และทีร่ะบุว่ากลวัใชไ้มถู่กวธิ ีคอื กลุ่มสาว
ประเภทสองทัว่ไป (Gen.TG) รอ้ยละ 14.1 

 
ถามถงึแหล่งทีส่ามารถหาถุงยางอนามยัมาใชไ้ด ้มกีารระบุถงึรา้นสะดวกซือ้เป็นลาํดบัแรก  

รอ้ยละ 73.8 รองลงมาเป็น ตูจ้าํหน่ายถุงยางอนามยัอตัโนมตั ิรอ้ยละ 27.4 และรา้นคา้ในป ัม๊น้ํามนั  รอ้ยละ 
26.2   อื่นๆ ไดแ้ก่ สถานบรกิารตน้สงักดัของผูต้อบแบบสอบถาม หรอืผูม้าใชบ้รกิารเป็นผูเ้ตรยีมมาเอง  
วธิกีารเตรยีมถุงยางอนามยัใหพ้รอ้มใชง้านไดใ้นทุกสถานการณ์ คอื ซือ้ดว้ยตวัเอง รอ้ยละ 71.9 รองลงมา
เป็นคู่นอนเตรยีมให ้รอ้ยละ 53.7 ขอ้มลูนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบการหา
ถุงยางอนามยัมาใชด้ว้ยการซือ้เอง แต่ยงัคงมคีวามรูส้กึเขนิอายทีจ่ะตอ้งเผชญิหน้ากบัผูข้ายหรอืลกูคา้ทีอ่ยู่
แวดลอ้มระหว่างการซือ้ถุงยางอนามยั จงึตอ้งมุง่เน้นการสื่อสารสรา้งค่านิยมทางสงัคมว่าถุงยางอนามยัเป็น
ของใชท้ีจ่าํเป็นในชวีติประจาํวนัของทุกคนทีย่งัมกีจิกรรมทางเพศ พยายามสรา้งความคุน้เคยทาํใหเ้รือ่งของ
ถุงยางอนามยัเป็นเรือ่งปกติ ดงัทีเ่คยมกีารรณรงคเ์รือ่ง “ยดือก พกถุง” ในปี 2550 จนสามารถสรา้งกระแส
การสื่อสารพดูคุยเรือ่งถุงยางอนามยัอยา่งกวา้งขวาง และในปี 2554 มคีาํขวญัในการรณรงคว์่า “รกัปลอดภยั
ถุงยางอนามยัเอาอยู”่ คาํขวญัทัง้สองนี้มุง่เน้นการสื่อสารกบับุคคลทีต่อ้งใชถุ้งยางอนามยั แต่ยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนในเรือ่งการสื่อสารเพื่อสรา้งค่านิยมสงัคมและทาํใหบุ้คคลรอบขา้ง ผูท้ีต่อ้งการใชถุ้งยางอนามยัมี
ความรูส้กึเชงิบวกกบัผูใ้ชถุ้งยางอนามยั จงึยงัตอ้งหาแนวทางการสื่อสารกบัสงัคมเพื่อสรา้งพลงัอํานาจใหแ้ก่
ผูท้ีต่อ้งการใชถุ้งยางอนามยัใหม้คีวามมัน่ใจในการพกและใชถุ้งยางอนามยั  
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เมือ่ถามว่าคดิว่าถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนอะไร รอ้ยละ 39.9 ระบุว่าเหมอืนอาวุธป้องกนัตวั  
รอ้ยละ 19.8 ระบุว่าเหมอืนเสือ้หรอืรม่ชชูพี  ซึง่ตามขอ้เทจ็จรงิเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการป้องกนัอุบตัเิหตุที่
อาจจะเกดิขึน้โดยไมค่าดคดิ ซึง่สามารถนํามาใชใ้นการสื่อถงึสญัลกัษณ์ของถุงยางอนามยัว่าเป็นเครือ่งมอื
ป้องกนัภยัหรอืสรา้งสุขภาวะทางเพศ สอดคลอ้งกบัทีม่กีารกล่าวถงึในรายงานเรือ่งถุงยางอนามยักบัการ
ดาํเนินชวีติทางเพศในสงัคมไทยทีร่ะบุว่า ตอ้งสรา้งความหมายของถุงยางอนามยัขึน้มาใหม ่ใหเ้ป็นเครือ่งมอื
ในการสรา้งเสรมิสุขภาวะทางเพศ (อา้งถงึ นิวตัร  สุวรรณพฒันา และกาญจนา  แถลงกจิ, 2555. หน้า 211) 
และเมือ่ถามถงึเหตุผลทีท่าํใหมุ้ง่มัน่ในการใชถุ้งยางอนามยัไดแ้ก่ สุขภาพ รอ้ยละ 56.2 รองลงมา อนาคต  
รอ้ยละ 47.6 รกัตวัเอง รอ้ยละ 40.7 และครอบครวั รอ้ยละ 37.9 คู่รกัรอ้ยละ 32.4 และคุณภาพชวีติ  รอ้ยละ 
31.7 และเมือ่ถามถงึคนทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคมากทีสุ่ด โดยรวมพบว่าผูท้ีม่อีทิธพิลที่
ไดร้บัการระบุถงึมากทีสุ่ดคอื พ่อแม ่รอ้ยละ 41.1 รองลงมา เป็นคู่รกั รอ้ยละ 31.6 เพื่อน รอ้ยละ 19.3 
สามารถใชข้อ้ความเหล่านี้ในการออกแบบสารเพื่อการสื่อสารโน้มน้าวใจใหเ้หน็คุณค่าของถุงยางอนามยั 
คุณค่าของตนเอง และสรา้งแรงจงูใจใหม้พีฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้  
 
 พบว่าการประเมนิความเสีย่งและการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่ถอืว่าเป็นตวัชีว้ดัสะทอ้นใหเ้หน็
การรบัรูค้วามเสีย่งของตนเองยงัไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั มผีูป้ระเมนิว่าตนเองมคีวาม
เสีย่งในระดบัปานกลางรอ้ยละ 54.9 และคดิว่ามคีวามเสีย่งน้อยรอ้ยละ 30.7 ควรสื่อสารเชญิชวนใหไ้ปรบั
บรกิารใหค้าํปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้โดยสมคัรใจ เพื่อใหรู้ส้ถานะการตดิเชือ้และตระหนกัในการดแูล
ป้องกนัตนเองและสามารถเขา้สู่ระบบบรกิารสุขภาพทีม่รีองรบัอยูเ่พื่อใหผู้ต้ดิเชือ้แลว้มคีุณภาพชวีติทีด่ ี 
 

ช่องทางการสื่อสารทีค่ดิว่าเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดด้ทีีสุ่ด พบว่าสอดคลอ้งกบัช่องทางทีไ่ดร้บัขอ้มลู
ขา่วสาร รอ้ยละ 64.1 คอื อนิเตอรเ์น็ต รองลงมาเป็น นิตยสารเฉพาะชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย  รอ้ยละ 45.6 
และโซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ 43.0 ผูท้าํงานดา้นสุขภาพรอ้ยละ 33.9 และเพื่อน รอ้ยละ 32.1  
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กลยทุธใ์นการส่ือสาร  
 เพื่อใหก้ารสื่อสารสรา้งภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยั และการส่งเสรมิพฤตกิรรมการใชถุ้งยาง
อนามยัในกลุ่มชายชอบชายประสบความสาํเรจ็ควรดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 

            แผนภมิูท่ี 11 ขัน้ตอนการด าเนินการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั 

 

1. ระบพุฤติกรรมท่ีต้องการ หมายถงึ  

1.1 การเตรยีมถุงยางอนามยัใหม้พีรอ้มใชเ้สมอ 

1.2 การสื่อสารต่อรองใหม้กีารใชถุ้งยางอนามยั 

1.3 การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์

1.4 ใหค้วามรว่มมอืในการสรา้งกระแสเรือ่งพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มเพื่อน 

ระบุพฤตกิรรมทีต่อ้งการ (What) 

คน้หาตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย (Why not) 

พฒันารปูแบบการใชป้จัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทีต่อ้งการ (How) 

สรา้งแนวทางการสื่อสารเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม (How) 

สรา้งกรอบการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์(Who, When, Where) 
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2. ค้นหาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย หมายถงึ 

2.1 ความรูส้กึว่าผูพ้กและใชถุ้งยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ 

2.2 ความรูส้กึเป็นห่วงผูเ้ป็นทีร่กัและเคารพ เช่น พ่อแม ่คู่รกั 

2.3 ความรูส้กึตอ้งการมสีุขภาพด ี

2.4 ความคาดหวงัถงึอนาคตทีด่ ี

2.5 ความรูส้กึรกัตวัเองและครอบครวั 

2.6 การใชถุ้งยางอนามยัลดความวติกกงัวลได ้

3. พฒันารปูแบบการใช้ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีต้องการ หมายถงึ 

3.1 การสรา้งบทละครสัน้จากสถานการณ์จรงิ 

3.2 สกู๊ปทีแ่สดงใหเ้หน็ขอ้ดขีองพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั 

3.3 สกู๊ปทีแ่สดงใหเ้หน็ผลกระทบของพฤตกิรรมการไมใ่ชถุ้งยางอนามยั 

3.4 สรา้งคาํขวญัทีน่่าประทบัใจและใหจ้ดจาํงา่ย 

3.5 การสรา้งคลปิวดิโีอ 

3.6 การใชก้จิกรรมแสดงบทบาทสมมต ิ

3.7 การจาํลองสถานการณ์ 

3.8 การสาธติกลวธิกีารสื่อสารต่อรอง 

3.9 กรณศีกึษา 

3.10  การสอดแทรกในสื่อต่างๆ หรอืกจิกรรมพเิศษ 

4. สร้างกรอบการส่ือสารประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ 

กําหนดแผนงานการประชาสมัพนัธท์ีค่รอบคลุมถงึ ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร เน้ือหาสาร ช่องทางการสื่อสาร ผูส้่งสาร การตดิตามประเมนิผล  

5. สร้างแนวทางการส่ือสารเพ่ือปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หมายถงึ 

การเลอืกใชส้ื่อและช่องทางการสื่อสารประชาสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้น้ี ตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมสี่วนรว่มในการดาํเนินการทุกขัน้ตอน 

 

 

 
 
 

         
  แผนภมิูท่ี 12  แนวคิดการส่ือสาร เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั 
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เนื่องจากการสรา้งภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยั มคีวามเกีย่วขอ้งกบัคนซึง่เป็นผูใ้ชถุ้งยางอนามยั

โดยตรง บุคคลใกลช้ดิ เช่น พ่อแม ่พีน้่อง ครอบครวั เพื่อน คู่รกั และชุมชนสงัคม รวมทัง้สภาพแวดลอ้ม ซึง่

ลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรม ใชห้รอืไมใ่ชถุ้งยางอนามยั ดงันัน้ การสื่อสารจงึจาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้ง

กบัทุกระดบัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อสรา้งทศันคตทิีย่อมรบัและมพีฤตกิรรมสนบัสนุนการใชถุ้งยางอนามยั 

แนวทางการสื่อสารขา้งทา้ยจะแสดงใหเ้หน็ว่า ตอ้งทาํอะไร ดว้ยวธิใีด กบัใครบา้ง  

1. กลยทุธก์ารสร้างเน้ือหาสาร  
กลยทุธใ์นการสื่อสาร เพื่อมุง่เน้นการสื่อสารภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยัใหเ้กดิการรบัรู ้ตระหนกั 

และยอมรบัจนนําไปสู่การปฏบิตัโิดยมพีฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์  ทีไ่ดม้าจาก
การสงัเคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนํามาสรปุ ไดด้งันี้    

1.1 สลายความเช่ือ ค่านิยม มายาคติ ท่ีไม่ถกูต้อง เช่น 

 ใชถุ้งยางอนามยัแลว้ไมเ่ป็นธรรมชาต ิไมแ่น่ใจว่าถุงยางอนามยัป้องกนัโรคได ้ฯลฯ 

  วิธีแก้ไข  – ใหข้อ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิในเชงิกวา้ง ใหเ้กดิการรบัรูถ้งึการควบคุมคุณภาพและ

ประสทิธภิาพของถุงยางอนามยั  อาจใชว้ธิกีารนําสื่อมวลชนไปเยีย่มชมขัน้ตอนการผลติถุงยาง

อนามยั การควบคุมคุณภาพ การทดสอบประสทิธภิาพของถุงยางอนามยั เพื่อใหนํ้าขอ้มลูมา

ผลติบทความพเิศษ ( Scoop) หรอื จดัทาํคลปิวดิโีอสัน้เผยแพรท่างยทูปู หรอื สื่อสงัคม (Social 

Media)  

 ความวติกกงัวลดา้นสงัคม เช่น ไมก่ลา้ซือ้ อายทีจ่ะพกพา เกรงว่าคนจะมองตนเองในแงล่บ  

วิธีแก้ไข  – สื่อสารสรา้งการยอมรบัในระดบัสงัคม และสรา้งทศันคตวิ่า ถุงยางอนามยัเป็น

เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นชวีติประจาํวนัทีเ่ปรยีบเสมอืนวคัซนี  ทีส่ามารถป้องกนัมนุษยจ์ากการตดิ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์นอกจากทาํใหสุ้ขภาพกายปลอดภยัแลว้ยงัช่วยทาํใหสุ้ขภาพจติดี

ดว้ย เพราะไมต่อ้งวติกหรอืหวาดระแวงเรือ่งความเสีย่งจากการตดิเชือ้โรคต่างๆ และสรา้ง

ค่านิยมว่าคนทีพ่กพาหรอืใชถุ้งยางอนามยัเป็นคนรอบคอบ 

 ความกงัวลทีเ่กดิจากคู่ เช่น กลวัคู่นอนคดิว่าไมไ่วว้างใจ หรอืคดิว่าตดิเชือ้แลว้  

วิธีแก้ไข  – สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ตวับุคคลว่า คนทัว่ไปมคีวามรูค้วามเขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะใช้

ถุงยางอนามยัในการป้องกนัตวัเองและคู่ และตอ้งคดิเสมอว่าถุงยางอนามยัเป็นสญัลกัษณ์ที่

สื่อสารเรือ่ง ความรกัทีม่ต่ีอตนเองและคู่เสมอ 

1.2 สร้างความเช่ือถือ ศรทัธา และช่ืนชมถงุยางอนามยั 

 ความรืน่รมย ์โดยการสรา้งรปูลกัษณ์ถุงยางใหส้ื่อถงึความรกัความสมัพนัธท์ีอ่่อนโยน การ

ห่วงใยดแูลกนั 
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 สุนทรยีทางเพศ คอื การสรา้งความรูส้กึว่า ถุงยางอนามยัช่วยสรา้งสรรคบ์รรยากาศ  ใน

กรณกีารมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกั มผีูร้ะบุว่าช่วยทาํใหก้ารมเีพศสมัพนัธน์ัน้เป็นไปดว้ย

ความสะอาด สะดวก ราบรืน่ และเพศรสทีท่าํใหม้คีวามสุขทางเพศมากขึน้ 

 ความสบายใจ โดยเน้นความรูส้กึว่าถุงยางอนามยัเป็นเกราะคุม้กนัภยั ทาํใหผู้ส้วมใส่และคู่

ไมต่อ้งหวาดระแวงหรอืวติกกงัวลในการมเีพศสมัพนัธแ์ต่ละครัง้ สามารถขจดัความวติก

กงัวลถงึผลกระทบทางลบทีจ่ะเกดิขึน้ และใหค้วามคดิเหล่าน้ีซมึลกึและฝงัอยูใ่นใจ

กลุ่มเป้าหมาย 

 ความสุขของตนเองและผูใ้กลช้ดิ โดยการตอกยํา้คุณค่าชวีติของแต่ละคนทีม่คีวามสาํคญั

ต่อตนเองและผูใ้กลช้ดิ หมายรวมถงึ พ่อแม ่ครอบครวั คนรกั พีน้่อง เพื่อนฝงู เพื่อน

รว่มงาน ซึง่จะทาํใหเ้กดิความระมดัระวงั ป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัไมส่รา้งความทุกขใ์จ

ใหแ้ก่ตนเองและผูใ้กลช้ดิดงักล่าว 

1.3 สร้างคณุค่าของผูมี้พฤติกรรมใช้ถงุยางอนามยั 

 สรา้งบุคลกิผูพ้กพา + ผูใ้ชถุ้งยางอนามยั โดยสื่อสารว่าผูพ้กถุงยางอนามยัเป็นคนทนัสมยั 

รอบคอบ และมพีฤตกิรรมสุขภาพ มกีารวางแผนเพื่อใหต้นเองและคู่ปลอดภยัอยูเ่สมอ  

และตอ้งพยายามเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยักบับุคลกิของผูพ้กพาหรอืผูใ้ชใ้ห้

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

 ผูใ้ชถุ้งยางอนามยัเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ ดแูลห่วงใยตนเองและคู่ 

 ผูใ้ชถุ้งยางอนามยัเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ เป็นคนมุง่เน้นอนาคต และการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี 

 
กลยทุธด้์านช่องทางการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แผนภมิูท่ี 13 ธรรมชาติการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารของมนุษย์  
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 จากแผนภมูทิี ่9 ไดส้ื่อความหมายใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองขัน้ตอนการเลอืกของมนุษยใ์นการ
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร ตัง้แต่ เลอืกเปิดรบัช่องทางการสื่อสารทีม่อียูห่ลากหลาย จะเหน็ว่าบางคนชอบดู
โทรทศัน์เพราะคดิว่า เหน็ทัง้ภาพและไดย้นิเสยีงพรอ้มๆกนั ในขณะทีบ่างคนอาจะเลอืกทีจ่ะฟงัวทิย ุเพราะ
คดิว่า สามารถทาํกจิกรรมอื่นไปพรอ้มๆกบัการฟงัวทิยไุด ้หรอืบางคนชอบอ่านหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสาร
เพราะคดิว่าเป็นสื่อสิง่พมิพท์ีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถเกบ็ไวไ้ดน้านและสามารถนํามาอ่านไดอ้กีเมือ่ใดก็
ไดท้ีต่อ้งการ บางคนชอบทีจ่ะหาขอ้มลูขา่วสารจากอนิเตอรเ์น็ต เพราะมเีนื้อหาและแหล่งขอ้มลูหลากหลาย 
แต่บางคนอาจจะไมม่เีครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้นการรบัขา่วสารจากอนิเตอรเ์น็ตหรอืใชไ้มเ่ป็น แมก้ระทัง่ผูท้ีช่ ื่นชอบ
การเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารทางโทรทศัน์หรอืฟงัวทิย ุกย็งัเลอืกสถานีหรอืรายการทีจ่ะเปิดรบัขอ้มลู เช่น บางคน
สนใจรายการบนัเทงิ บางคนสนใจรายการขา่ว รายการกฬีา สารคด ีซึง่ถอืว่าเป็นการเลอืกสนใจ และ
ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่ปีระสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มจะตคีวามหมายของเนื้อหาสารทีไ่ดร้บัแตกต่างกนั
ตามประสบการณ์ ความเชื่อ หรอืสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัหรอืสามารถใชค้าํว่า มกีรอบความคดิ ( Frame 
of reference) ทีต่่างกนั จงึพบว่าบ่อยครัง้ที ่แมว้่าจะไดย้นิขอ้ความเดยีวกนั แต่กย็งัมคีวามเขา้ใจทีแ่ตกต่าง
กนัได ้นอกจากนัน้ แมว้่าจะไดร้บัขอ้มลูมาแลว้ มคีวามเขา้ใจดแีลว้ กย็งัเลอืกทีจ่ะจดจาํขอ้มลูบางส่วนที่
ตอ้งการจะจาํเท่านัน้ 
 คาํอธบิายขา้งตน้น้ี ตอ้งการใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน  เรือ่ง การสื่อสาร เพื่อใหม้นุษยไ์ดร้บัรูแ้ละจดจาํได ้
จาํเป็นจะตอ้งใชก้ระบวนการและวธิกีารทีส่ามารถครอบคลุมการเลอืกทัง้ 4 ระดบัน้ีใหไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 
ดงันัน้ แนวทางการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพจงึตอ้งใชช้่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย ซึง่ขอ้มลูจาก
แบบสอบถามไดร้ะบุว่าช่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื อนิเตอรเ์น็ต โซเชยีลมเีดยีและนิตยสาร
เฉพาะกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ซึง่ตอ้งนํามาใชแ้ต่ตอ้งสรา้งกลวธิทีีส่อดคลอ้งกบัการรบัรูแ้ละจดจาํของ
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ด ้ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่งทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัถุงยางอนามยั แรงจงูใจทีท่าํใหมุ้ง่มัน่ใชถุ้งยาง
อนามยั บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมป้องกนั  พบว่า มขีอ้มลูทีร่ะบุว่าผูส้่ง สารควรมาจากบุคคลหรอื
หน่วยงานเหล่านี้ 

1. บุคคลใกลต้วั เช่น  คู่รกั พ่อแม ่เพื่อน ฯลฯ 
2. บุคคลสาธารณะทีม่อีทิธพิลทางความคดิ ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มเฉพาะนี้ เช่น  
   ดารา นกัรอ้ง ดเีจ นกักฬีา ฯลฯ 
3. สถาบนัหรอืองคก์รทีส่งักดั เช่น สถาบนัการศกึษา ทีท่าํงาน สถานบรกิาร ฯลฯ 

 

 แผนกลยทุธก์ารสื่อสาร ทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถ นํามาดดั แปลงเป็นแผนกจิกรรมได้  ดงั
รายละเอยีดในตารางที ่28 ขา้งทา้ยน้ี 
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ตารางท่ี 28 กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ถงุยางอนามยัในกลุ่มชาย ชอบชาย 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ระดมสมองจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อคน้หาเน้ือหาสาร ถอ้ยคาํทีใ่ช้
ในการสื่อความหมาย วธิกีารสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

        

2. ออกแบบเนื้อหาและรปูแบบการสื่อสาร         
3. ทดสอบประสทิธภิาพของสื่อก่อนผลติจรงิ         
4. ผลติสื่อในรปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัช่องทางการสื่อสาร         
5. เผยแพรส่ื่อในช่องทางการสื่อสารทีก่ําหนด         
6. ควบคุมกํากบัการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน         
7. ประเมนิผลการจดักจิกรรมและผลกระทบทีเ่กดิจากการสื่อสาร         
 
 การออกแบบสื่อควรใชก้ลยทุธท์ีเ่น้นอารมณ์ขนัและหกัมมุใหเ้กดิความรูส้กึว่าคาดไมถ่งึ   
(Anti-Climax) และสรา้งความรูส้กึสนุกสนานจนตอ้งการนําไปเผยแพรต่่อ 
 รปูแบบการสื่อสารทีเ่หมาะสมและไมส่ิน้เปลอืงงบประมาณ ไดแ้ก่  

1. การจดัทาํคลปิวดิโีอความยาวไมเ่กนิ 30 วนิาท ีประมาณ 3 เรือ่ง โดยนําเนื้อหาจากสถานการณ์

จรงิทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพรท่างโซเชยีลมเีดยี และมุง่หวงัผลใหม้กีระแสความ

นิยมสงูจนมกีารเผยแพรผ่่าน Youtube หรอืในรายการโทรทศัน์และวทิยุ 

2. การทาํสื่อสิง่พมิพใ์นรปูแบบโปสเตอร ์สติก๊เกอรเ์พื่อเผยแพรใ่นพืน้ทีท่ีชุ่มนุมของกลุ่มเป้าหมาย 

(Point 0f Service) เช่น ซาวน่า รา้นสปา สถานบนัเทงิ ฯลฯ 

3. การจดักจิกรรมใหข้อ้มลูขา่วสารสอดแทรกกบักจิกรรมบนัเทงิ ( Edutainment) เช่น  เวทคีอน

เสริต ์เวทหีมอลาํ โดยเลอืกใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละพืน้ที ่ 

4. จดัทาํ Web blog เฉพาะสาํหรบักลุ่มเป้าหมาย หรอืดาํเนินการรว่มกบั เวบ็ไซตท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัของ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น Adam’s love ฯลฯ 

5. จดัทาํสกู๊ปพเิศษ ทีค่ดัสรรคเ์น้ือเรือ่งทีน่่าสนใจจากมมุมองของกลุ่มเป้าหมาย เผยแพรใ่น

นิตยสารเกยท์ีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มเป้าหมาย    

การประเมินผลการส่ือสาร 
 เพื่อใหท้ราบประสทิธภิาพของการสื่อสารประชาสมัพนัธจ์งึตอ้งมกีารประเมนิผล และประเดน็ในการ
ประเมนิผล ควรประกอบไปดว้ย 

1. ทรพัยากรในการดาํเนินงาน (Input) 

- คุณภาพ - ความเพยีงพอ - การจดัสรรไดต้รงต่อเวลาทีต่อ้งใชง้าน - ความคุม้ค่า 
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2. กระบวนการ (Process) 

- ครบถว้น  - ตรงเวลา  - มกีารควบคุมกํากบัตดิตาม  - มกีารแกไ้ขปญัหา  - มกีารพฒันา

เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพ 

3. ผลผลติ (Output) 

- ออกแบบ  - ทดสอบก่อนนําไปใช ้ - พฒันาใหเ้หมาะสม  - ผลติ  - เผยแพรค่รบถว้นตาม

แผนงาน 

4.  ผลลพัธ ์(Outcome) 

- การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  - การรบัรูข้องกลุ่มเป้าหมาย  - การปรบัทศันคตแิละพฤตกิรรม   

- การสรา้งกระแสสงัคม  
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ตวัอย่างส่ือส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามยั 
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