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The aims of this research are as follows: (1) sexually transmitted disease (STD)
health literacy among men who have sex with men and who used dating applications in
Bangkok; (2) the factors affected decision-making about unprotected sex among men who
have sex with men and use dating applications in Bangkok. The data were collected from men
who have sex with men and who use dating applications in Bangkok. A total of 400
participants provided information with a questionnaire and 20 in-depth interviews. The
research found the following: (1) most of the participating respondents were self-searching via
the internet and online media as the most accessible medium for the majority of respondents;
(2) the respondents had understanding overall STDs average point was 9.56; (3) selfmanagement of STDs and It was found that the majority of respondents were able to follow
advice from time to time; (4) most of the respondents made the right decision on the issue of
STDs but were unable to recommend that their friends to use condoms; and (5) the knowledge
of STDs among men who have sex with men who use dating applications in Bangkok found no
difference between sex dating group and no-sex dating group; and (6) factors affecting
decision-making about unprotected sex among men who have sex with men who use dating
applications in Bangkok is personal tastes, trust in partners, personal emotions that make
unprotected sex and fulfilling the emotional needs of partners.

Keyword : Men who have sex with men, Sexually transmitted diseases (STDs), Dating
applications
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
การสื่ อสารถื อว่าเป็ นพฤติกรรมพื น้ ฐานของมนุษย์ ที่ใช้ แลกเปลี่ย นข้ อมูลระหว่าง
บุคคล องค์กร หรื อระดับกลุ่มคนจานวนมาก ผ่านช่องทางการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง
สาร (ณั ฏ ฐชา หน่ อ ทอง, 2551) และเป็ น ตัวกลางในการสื่ อ เพื่ อ แลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิ ด
ตลอดจนวัฒ นธรรม ที่มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ เสมอจึ งกล่าวได้ ว่า การสื่อสารไม่ มีจุดเริ่ มต้ นและ
จุดสิ ้นสุด (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2557)
ปั จจุบนั มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายผ่านช่องทางการสื่อสารทัง้ สื่อเก่ าและสื่อ
ใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ หนังสือ จดหมาย และอินเตอร์ เน็ต ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
ใหม่ได้ ถูกจัดทาให้ มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้ งาน โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์ เน็ต ที่มีจุดเด่น
ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันได้ สะดวกและรวดเร็วและยังเป็ นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลขนาดใหญ่อีก
ด้ วย โดยผู้ส่งสารสามารถโต้ ตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น แบ่งปั นข้ อมูล กับผู้รับสาร รวมถึง
สร้ างข้ อมูลแล้ วเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนได้ ง่ายและรวดเร็วผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้ อีกด้ วย
(ณั ฏ ฐชา หน่ อ ทอง, 2551) ท าให้ ผ้ ูรับ สารสามารถส่ง สารได้ ด้ วยหรื ออาจเรี ย กได้ ว่า เป็ น การ
สื่อสารสองทาง (Two-way Communication) จึงทาให้ ช่องทางสื่อใหม่โดยการใช้ อินเตอร์ เน็ตมี
ความนิยมใช้ งานมากเป็ นอันดับต้ นๆ เห็นได้ ชดั จากสถิติการใช้ อินเทอร์ เน็ตของประชาชนไทยใน
ทุกช่วงวัยเฉลี่ยปี 2561 พบว่าประชาชนไทยมีค่าเฉลี่ยการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต ต่อวัน จานวน 10
ชัว่ โมง 5 นาที ซึ่งจานวนชัว่ โมงการใช้ งานมากกว่าปี 2560 ถึง 3 ชัว่ โมง 41 นาที โดยในแต่ละวันมี
การใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 3 ชั่วโมง 30 นาที (สานักยุทธศาสตร์ สานักพัฒ นาธุรกรรม
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม, 2562) ท าให้ สื่ อ สัง คมออนไลน์
สามารถสร้ างปรากฏการใหม่ๆให้ กบั วงการสื่อทัว่ โลกได้ อย่างมากมายไม่เว้ นแม้ แต่ในประเทศไทย
จนอาจกล่าวได้ ว่าบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยจานวน
มาก (ชุติสนั ต์ เกิดวิบลู ย์เวช, 2558)
สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) หรื อสื่อสังคม (Social Media) สองคานีม้ ี
ความหมายเดียวกันโดยมีผ้ ใู ห้ ความหมายเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี ้
ราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554 บัญญัติคาว่า “Social Media” ไว้ ว่า “สื่อสังคม”
หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นสื่อกลางที่ให้ บุคคลทั่วไป สามารถมีส่วนร่ วมในการสร้ างและ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตได้ สื่อเหล่านีเ้ ป็ นของบริ ษัทที่ให้ บริ การผ่านเว็บไซต์
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
Churchill F. (Churchill, 2012, อ้ างถึงใน อรวรรณ วงศ์แก้ วโพธิ์ทอง, 2553) ได้ ให้ คา
จากัดความ สื่อสังคม (Social Media) เป็ นสื่อดิจิ ทัลที่ สามารถทางานบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต
และยัง เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางสัง คมที่ จัด ท าขึ น้ ผู้ ส่ ง สารสามารถจัด ท าเมื่ อ พบเจอเรื่ อ งราว หรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ เป็ นบทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอ หรือเพลง และนาเอาข้ อมูลเหล่านันมา
้
แบ่งปั นกับผู้ใช้ บนสื่อออนไลน์ภายในเครือข่ายของตนให้ ได้ รับรู้และมีการใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว
สื่อสังคม (Social Media) เป็ นช่องทางสื่อสารในสังคมผ่านอินเตอร์ เน็ตหรื อโปรแกรม
ที่พัฒ นาขึน้ ใหม่ บ นสื่ อต่ างๆ และมี การเชื่ อมต่อผ่านเครื อข่ายอิน เตอร์ เน็ ต โดยพัฒ นาขึน้ จาก
แนวคิดพื ้นฐานที่ว่ามนุษย์ต้องการสื่อสารหรือมีปฏิสมั พันธ์กนั จึงเกิดการสนทนาที่เป็ นการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือแชท (Chat) และได้ ถกู พัฒนาต่อไปเป็ นแอปพลิเคชันที่
สามารถนาไปใช้ งานบนอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่สามารถ
ทางานบนอุปกรณ์ สื่อสารเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นโดยมีตัวช่วยในการทางานของผู้ใช้ งาน
ผ่านตัวกลางที่สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ (User Interface) (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล , 2555) ข้ อดี
ของการใช้ แอปพลิเคชันคือ มีความรวดเร็ วในการส่งต่อข้ อมูลหรื อ การสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อนามา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ งาน อีกทังยั
้ งช่วยเอื ้ออานวยให้ การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในทางธุรกิจเป็ นไปได้ ง่ายและมีสะดวกมากขึน้ แต่ยังมีข้อจากัดบาง
ประการของการใช้ แอปพลิเคชัน ในเกี่ยวกับเรื่ องของความปลอดภัยในข้ อมูลส่วนตัว เช่นการทา
ธุ รกรรมทางการเงิน หรื อ ข้ อมูล ที่ ผ้ ูใช้ ไม่ ต้อ งการเปิ ดเผย รวมถึง ต้ องมี ความพร้ อมในเรื่ องของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตตลอดเวลา
จากผลการส ารวจพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
(Thailand Internet User Profile 2018) พบว่าสื่อสังคมที่เป็ นที่นิยมในประชากรชาวไทย 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ ยูทูป ไลน์ และเฟสบุ๊ค ตามลาดับ และยังมีสื่ออื่นๆที่นิยมเช่นกัน ได้ แก่ เฟสบุ๊คแมสเซ็น
เจอร์ (โปรแกรมที่เชื่อมต่อผู้ใช้ งานเฟสบุ๊คเข้ าด้ วยกันโดยมี การสนทนาผ่านกล่องสนทนาส่วน
บุคคล) อินสตาแกรม เว็บไซต์พันทิป ทวิตเตอร์ และไลน์คอล (การใช้ เสียงในการสนทนากันผ่าน
ระบบแอปพลิเคชันไลน์) เป็ นต้ น ดังแสดงในภาพที่ 1 (สานักยุทธศาสตร์ สานักพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
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ภาพประกอบ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของประชาชนไทยแบ่งตามประเภทของสื่อ
ที่มา: กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ งานแอปพลิ เ คชั น บนอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Mobile
Application) ในหลายด้ าน เช่น
1. ด้ า นธุ รกิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ รองรั บ งานขายและงานบริ ก ารลูก ค้ า (Mobile
Application for Real Estate)
2. ด้ านงานขายเพื่ อส่งข่าวสาร โปรโมชั่น รับ คาสั่ง ซื อ้ ติด ตามสถานการณ์ จัดส่ง
สินค้ า และการรับชาระเงิน (Mobile Application for Sales)
3. ด้ านการประชาสัมพันธ์ แนะนา ส่งเสริ มสถานที่ท่องเที่ยว (Mobile Application
for Tourism)
4. ด้ านธุรกิจร้ านอาหาร ใช้ งานรองรับการบริ การสัง่ อาหาร เมนูอาหาร ข่าวสารต่างๆ
(Mobile Application for Restaurant)
5. ด้ า นธุ รกิ จ ขายสิ น ค้ า ส่ ง ในระบบตัว แทนจ าหน่ า ยหรื อ ผู้ ค้ า รายใหญ่ (Mobile
Application for Retail or Wholesale)
6. ด้ านการศึกษา (Mobile Application for Education)
7. ด้ านการบริการทางการแพทย์ (Mobile Application for Healthcare)
8. ด้ านนันทนาการเพื่อการผ่อนคลายสุขภาพและจิตใจ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูป
ไลน์ อินสตาแกรม และแอปพลิเคชันหาคู่หรื อเพื่อน เช่น ในประเทศไทยพบว่ากลุ่มผู้ใช้ แอปพลิเค
ชันบีทอล์ก (Beetalk) เข้ าใช้ งานแอปพลิเคชัน วันละ 2-3 ครัง้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลาย
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ความตึงเครี ยด เพื่อความบันเทิง พบปะเพื่อนใหม่และพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไป (ขวัญจิรา ดล
ปัญญาเลิศ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2560)
การหาคู่ผ่านสื่อสังคมโดยการใช้ งานผ่านระบบที่เรี ยกว่า แอปพลิเคชันที่สามารทางาน
ร่วมกับอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ทาให้ สามารถเลือกสื่อสารกับบุคคลที่อยู่
ใกล้ เคียงได้ โดยใช้ ตาแหน่งบนอุปกรณ์ สื่อสารเป็ นตัวกาหนดระยะทางของบุคคลที่เราจะสื่อสาร
ด้ วย สามารถแสดงรู ปภาพ ประวัติส่วนตัวและคาแนะนาตนเองอย่างย่อได้ ทาให้ การหาคู่โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่เป็ นที่นิยมอย่างมากเห็นได้ จาก
สถิติของการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ (Dating Applications) พบว่าในปี พ.ศ.2559 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อการหาคู่ถึงร้ อยละ 15 (Smith & Anderson,
2016) และผลการวิจัย ในปี พ .ศ.2561 พบว่า กลุ่ม วัย รุ่ น ที่ มี อ ายุ ระหว่า ง 18-25 ปี ในประเทศ
ส ห รั ฐ อ เม ริ ก าใช้ แ อ ป พ ลิ เค ชั น ห าคู่ ร้ อ ย ล ะ 39.5 (Sawyer, Smith, & Benotsch, 2017)
นอกจากนันผลการวิ
้
จยั ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศยังพบว่ากลุม่ ชายรักร่วมเพศในสหรัฐอเมริกานิยมใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ มีการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนัดพบและมีเพศสัมพันธ์กับคู่สนทนาร้ อยละ 38
(Goedel & Duncan, 2015) กลุ่มชายรักร่วมเพศในประเทศจีนใช้ แอปพลิเคชันหาคู่จานวนมากถึง
ร้ อยละ 57.9 และส่งผลถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
มากถึงร้ อยละ 25.4 และมีเพียง 1 ใน 3 ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันในประเทศจีนที่
มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการติดเชื ้อเอชไอวีของตนกับคู่สนทนา (Weiming Tang et al., 2016)
สาหรับในประเทศไทยผลการวิจยั พบว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศใช้ งานแอปพลิเคชันหาคู่ถึงร้ อยละ 73
และมีการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ ร้ อยละ 77 และในกลุ่มชายรักร่วมเพศ
บางรายมีการใช้ สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน แอปพลิเคชันที่มีความนิยมใช้
งานในประเทศไทย 5 แอปพลิเคชัน พบว่ามีดงั ต่อไปนี ้ตามลาดับ Hornet, Jack’d, Grindr, Tinder
แ ล ะ PlanetRomeo (Smith Boonchutima & Watsayut Kongchan, 2017) ดั ง แ ส ด ง ใ น
ภาพประกอบที่ 2
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แอปพลิ เ คชั นหาคู่ ในกลุ่ มชา ยรั กร่ วมเพศที่ นิ ย มใช้ ใน
ประเทศไทย
Hornet 48 %

Jack'd 43 %

Grindr 34.4 %

Tinder 18.7 %

PlanetRomeo 13.7 %
13.7
18.7

48

34.4

43

ภาพประกอบ 2 แอปพลิเคชันหาคู่ในประเทศไทยที่กลุม่ ชายรักร่วมเพศที่นิยมใช้ งาน
ที่มา: Smith Boonchutima and Watsayut Kongchan (2017)
การมี เพศสัม พั น ธ์ แ บบไม่ ป้ อ งกัน ท าให้ มี โอกาสสัม ผัส สารคัด หลั่ง ที่ เกิ ด จากการมี
เพศสัม พัน ธ์ และอาจท าให้ ผ้ ูสัม ผัส สารคัด หลั่งมี โอกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชือ้ เอชไอวี (HIV หรื อ
Human Immunodeficiency Virus) ห รื อ โรค ติ ด ต่ อ ท างเพ ศ สั ม พั น ธ์ (STD ห รื อ Sexually
Transmitted Disease) อื่นๆ เช่น โรคหนองใน โรคแผลริ มอ่อน โรคซิฟิลิส โรคหูดหงอนไก่ โรคเริ ม
ที่อวัยวะเพศ โรคหูดข้ าวสุก เชื ้อราช่องคลอด เชื ้อเอชไอวี (HIV หรื อ Human Immunodeficiency
Virus) เป็ น ไวรั ส ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรคเอดส์ ( AIDS หรื อ Acquired Immune Deficiency Syndrome )
หรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า โรคภูมิ ค้ ุม กัน บกพร่ อ งซึ่ง เป็ น ระยะสุด ท้ ายของผู้ติ ด เชื อ้ เอชไอวีท าให้ ระบบ
ภูมิค้ มุ กันในร่ายกายบกพร่องจนร่างกายไม่สามารถต้ านทางโรคต่างๆได้ เช่น วัณโรค ท้ องร่วง เยื่อ
หุ้มสมองอักเสบและมะเร็ง เป็ น โดยสาเหตุของการติดเชือ้ เอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบ
ไม่ ป้ อ งกัน , การใช้ ส ารเสพติ ด , ไม่ ท ราบสาเหตุที่ แ น่ ชัด , จากแม่ สู่ลูก และจากการได้ รับ เลื อ ด
ตามลาดับ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
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สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคติ ด ต่ อทางเพศสั ม พั น ธ์
เพศสัมพันธ์ 80 %

การใช้ สารเสพติด 9 %

จากแม่สลู่ กู 3 %

การรับเลือด 0.01 %

ไม่ทราบสาเหตุ 7 %

0.01
7

3

9

80

ภาพประกอบ 3 แสดงสาเหตุของการติดเชื ้อเอชไอวี
ที่มา: สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
ส านัก โรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสัม พั น ธ์ กรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้ รายงานถึงสถานการณ์ การเพิ่มขึน้ ของจานวนผู้ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในปี พ.ศ.
2562 พบว่ากลุ่ม ชายรักร่ วมเพศติ ดเชือ้ เอชไอวีจ านวน 406 ราย จากจ านวนผู้ติดเชือ้ รายใหม่
ทังหมด
้
1,190 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของผู้ติดเชื ้อรายใหม่ทงหมดในปี
ั้
2562 โดยข้ อมูลจากระบบ
การเฝ้าระวังการติดเชื ้อเอชไอวีและพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื ้อเอชไอวีปี 2559 พบความชุก
ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศมากถึงร้ อยละ 21.6 และผลการเฝ้าระวังการติดเชือ้ เอชไอวีปี 2561 พบ
ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มชายรักร่วมเพศจานวนร้ อยละ 20.5 โดยแบ่งเป็ นสองกลุ่ม
ดัง นี ้ กลุ่ม ชายรั ก ร่ ว มเพศในพื น้ ที่ เสี่ ย งพบความชุก ร้ อยละ 13.5 และกลุ่ม ชายรั ก ร่ ว มเพศใน
สถานศึกษาร้ อยละ 7 (ส านักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
จากข้ อมูลที่ได้ กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ นนี ้ แสดงให้ เห็นว่าการแพร่กระจายของเชื ้อเอชไอวี
ในกลุ่มชายรักร่วมเพศมีจานวนเพิ่มขึน้ และยังมีสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องที่ทาให้
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เพิ่มอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มชายรักร่วมเพศในหลายประเทศตามที่ปรากฏในผลการวิจัย
ดังกล่าว งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักร่วม
เพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่น
ที่นดั พบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศ
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของการวิจัย เรื่ อง การรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ในกลุ่มชายรักร่วมเพศ
ที่ใช้ แอพพลิเคชัน่ หาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนือ้ หาในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ การรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันกับคู่สนทนาโดยการนัดพบผ่าน
แอปพลิเคชันหาคู่
ขอบเขตด้ านประชากร
การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ กาหนดประชากร คือ กลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเค
ชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลา 23 เดือน (สิงหาคม 2562 - มิถนุ ายน 2564)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. พฤติกรรมในการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
2. ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและ

ความรู้เท่าทันสุขภาพ
ด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การรู้เท่าทันสื่อ
3. ความรู้ความเข้ าใจ
4. การจัดการตนเอง

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งป้องกัน

5. ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ

ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
ข้ อมูลการรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่
ป้องกันกับบุคคลอื่น ในกลุ่ม ชายรักร่ วมเพศที่ ใช้ แอปพลิเคชัน หาคู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะ
นาไปสู่ก ารวางแผนการสื่ อ สารของหน่ วยงานที่ มี หน้ าที่ ให้ ค วามรู้ และควบคุม การระบาดของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชายรักร่ วมเพศ นิยามอัตลักษณ์ ทางเพศ (Humphreys, 1970, อ้ างถึงใน ปุรินทร์
นาคสิ งห์ , 2558) จัดประเภทของชายรัก ร่ วมเพศตามองค์ ความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ และจิ ตเวช
ศาสตร์ ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1.1 ชายที่มีความสัมพันธ์ ทางเพศกับชายเนื่องจากเหตุผลหรื อข้ อจากัดในชีวิต
(Trade) คือ ชายในกลุ่มนีไ้ ม่ได้ มีความรู้สึกรักร่ วมเพศแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการมีเพศสัมพันธ์
อาจด้ วยเหตุผลบางประการเท่านัน้
1.2 ชายรั ก สองเพศ (Ambisexual หรื อ Bisexual) หมายถึ ง ชายที่ ส ามารถมี
ความรู้สกึ ทางเพศได้ กบั เพศชายและเพศหญิง
1.3 เกย์ (Gay Guys) หมายถึง ชายในกลุ่มนี ้มีความเป็ นชายและใช้ ชีวิตแบบรัก
ร่วมเพศอย่างเปิ ดเผยในสังคม
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1.4 เกย์ที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็ นเกย์ (Closet Queens) คือ ชายในกลุ่มนีจ้ ะไม่
ยอมรับว่าตัวเองเป็ นเกย์และพยายามปิ ดบังความรักร่วมเพศของตนเองเอาไว้
2. แอปพลิเคชัน (Application) หรื อโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) คือ
โปรแกรมบนอุปกรณ์ สื่อสารที่ใช้ ช่วยทางาน โดยสามารถใช้ งานผ่านเครื่ องมือที่เรี ยกว่า อุปกรณ์
สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Mobile) หรื อ อุป กรณ์ สื่ อ สารที่ ใช้ ในการพกพาที่ มี น า้ หนัก เบา ใช้ พ ลัง งาน
ค่อนข้ างน้ อย ขนาดไม่ใหญ่และสะดวกต่อการพกพา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟน แท็ บ
เล็ต เป็ นต้ น
3. การรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ความรู้ ความและเข้ าใจ
รวมถึงทักษะทางสังคมที่ทาให้ เกิดความสามารถเฉพาะบุคคลและทาให้ บุคคลนัน้ เข้ าถึงและทา
ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถใช้ ข้อมูลเพื่อให้ เกิดสุขภาพที่ดี ได้ ในการศึกษาวิจัยนีผ้ ้ ูวิจัยได้ แบ่ง
ออกเป็ น 4 หัวข้ อ ดังนี ้
3.1 การเข้ าถึงข้ อมูล (Access) และการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
3.2 ความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive)
3.3 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
3.4 การจัดการตนเอง (Self-Management) และทักษะการตัดสินใจ (Decision
Skill)
4. การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน คือ การเลือกตัดสินใจด้ วยตนเองหรื อ
ถูกชักจูงให้ ไม่ใช้ วิธีใดเลยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ ถุงยางอนามัย การ
ทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี เป็ นต้ น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมี
เพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจยั ได้ กาหนด แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health Belief Model)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสุขภาพ (Health Literacy)
3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อใหม่ (New Media)
4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexual Transmitted Disease, STD)
5. งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health Belief Model)
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ คือความเชื่อหรื อความเข้ าใจของบุคคลต่อสิ่ง
ความเชื่อทางด้ านสุขภาพซึ่งอาจจะทาให้ ส่งผล ทาให้ มี แนวโน้ มที่จะปฏิบัติตามความเชื่อหรื อ
ความเข้ าใจนัน้ แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ มีผลต่อความเจ็บป่ วยและการรักษาโรคของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน และพฤติกรรมหลังการเจ็บป่ วยก็แตกต่างกันไปด้ วยขึ ้นอยู่กบั หลายสาเหตุ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับโรคนันๆ
้ อาการและการรักษา ความเชื่อ ความสนใจ และค่านิยม
Irwin M Rosenstock, 1974, อ้ างถึ ง ใน จั ก รพั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ (2561) ได้ อธิ บ าย
เกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพว่า การรับรู้ ของแต่ละบุคคลเป็ นตัวบอกถึงพฤติกรรมที่
บุคคลนันจะเลื
้
อกแสดงพฤติกรรมหรื อเข้ าหาสิ่งที่ตนเองพึงพอใจและคิดว่าต้ องเกิดผลไปในทางที่ดี
ต่อตนเอง รวมถึงหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดผลร้ ายกับตนเอง พฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากโรคเป็ นเพราะ
บุ ค คลนัน้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค และโรคที่ เกิ ด ขึ น้ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ชีวิตประจาวัน แต่การปฏิบตั ิพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ
ดังนี ้ อุปสรรค การเงิน และความสะดวกในการปฏิบตั ิตน และได้ องค์ประกอบของแบบแผนความ
เชื่อด้ านสุขภาพเป็ นครัง้ แรก ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึง ความ
เชื่อของแต่ละคนมีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพทัง้ ในขณะที่ร่างกาย
ปกติและเกิดการเจ็บป่ วยขึ ้น แต่ละบุคคลจะมีความเชื่อไม่เท่ากัน เพราะฉะนันจึ
้ งเกิดการหลีกเลี่ยง
การเป็ นโรคด้ วยการปฏิบตั ิ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญต่างกันในการป้องกันและรักษาสุขภาพ
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การประเมินโอกาสของการเกิดซ ้าของโรคมีการวิจัยหลายเรื่ อง สนับสนุนความเชื่อต่อโอกาสเสี่ยง
ของการเป็ นโรคว่าสัมพันธ์ กันกับพฤติกรรมทางบวกในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้เชียวชาญ
เช่น เมื่อป่ วยเป็ นโรค ความรู้สึกที่ว่าตนเองจะมีโอกาสป่ วยเป็ นโรคนันซ
้ ้าได้ อีกครัง้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
2. การรับรู้ ความรุ นแรงของโรค (Perceived Severity) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินความรุนแรงของโรค ที่เกิดจากปั ญหาสุภาพหรื ออาจเกิดจากผลกระทบของสุขภาพ
และการเกิดโรค การประเมินความรุนแรงนี ้จะขึ ้นอยู่กบั ระดับของการกระตุ้นโดยการเจ็บป่ วยของ
บุคคลนัน้ ซึ่งในแต่ละบุคคลอาจมองความรุนแรงหรื อรับรู้ความรุนแรงของโรคหรื อการเจ็บป่ วยนัน้
ไม่ เท่ากัน ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับ อาการเจ็ บ ป่ วย ความอัน ตรายต่อชี วิต ผลกระทบต่อการท างาน ซึ่ง มี
การศึกษาหลายการศึกษาที่พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ กบั การป้องกันโรค
เช่น การรับรู้ว่ามะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง มะเร็งกระจายออกนอกอวัยวะที่ตรวจพบในครัง้ แรก
หรือมะเร็งที่พบใหม่หลังจากเสร็จสิ ้นการรักษา
3. การรั บ รู้ ประโยชน์ ข องการป้ อ งกั น และรั ก ษาโรค (Perceived Benefits)
หมายถึง การทราบถึงคุณ ประโยชน์ ในการป้องกันและรักษาโรคนัน้ ๆ ทาให้ บุคคลนัน้ หายจาก
โรคภัยไข้ เจ็บที่เป็ นอยู่หรื อมีอาการดีขึ ้น รวมถึงการป้องกันก่อนการเกิดโรคซึ่งมักจะมีสิ่งสนับสนุน
การกระทานัน้ ๆ ความเชื่อว่าโรคนีจ้ ะรักษาหายด้ วยวิธีนีแ้ ละอาการของโรคจะดีขึน้ ได้ ด้วยการ
ปฏิบัติตนแบบนี ้ การปฏิบตั ิตามคาแนะนาจะขึน้ อยู่กับข้ อดีข้อเสีย เช่น การลดทานอาหารรสจัด
เพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรื อการออกกาลังกายและงดทานอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อ
ป้องกันการเกิดเส้ นเลือดในสมองแตก
4. การรับรู้อปุ สรรคในการป้องกันและรักษาโรค (Perceived Barriers) หมายถึง
การคาดคะเนว่าจะมีอุปสรรคต่อการป้องกันหรื อรักษาโรคล่วงหน้ า ว่าอาจจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญได้ ด้ วยเหตุผลบางประการ เช่น การเดินทางไกลทาให้ ไม่สามารถ
เข้ ามารับบริ การตามวันเวลาที่แพทย์นัดหมาย การรักษาหรื อป้องกันโรคต้ องใช้ ทุนทรัพย์จานวน
มากจึ ง ท าให้ ไม่ ส ามารถเข้ ารับ การรั กษาได้ ต ามกาหนด เพราะฉะนัน้ การรั บ รู้ อุป สรรคในการ
ป้องกันและรักษาโรคจึงเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ ทราบว่าบุคคลนัน้ ให้ ความร่วมมือใน
การป้องกันหรือรักษาโรคนันๆหรื
้ อไม่
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การรับรู้ของบุคคล
(Individual Perception)

ปัจจัยร่วม
(Modifying Factor)
ตัวแปรเกี่ยวกับ อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ตัว
แปรด้านจิตวิทยาสังคม
บุคลิกภาพ กลุ่มเพื่อน
และผู้ที่ได้อ้างอิง

การรับรู้ความรุนแรง
และโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรค

การรับรู้ถึงภาวะของโรค
สิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรม เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต และสื่อต่างๆ
คำแนะนำจากบุคคลอื่นหรือผู้ที่
มีประสบการณ์

การปฏิบัติ
(Likelihood Action)

การับรู้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
และรับรู้ถึงอุปสรรคใน
การปฏิบัติ
การปฏิบัติตามคำแนะนำ
เพื่อให้ภาวะของสุขภาพดี
ขึ้น

ภาพประกอบ 4 แสดงแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพกับการป้องกันโรค
ที่มา: Becker อ้ างถึงใน ศุภกานต์ นุสรณ์รัมย์, 2557
Irwin M Rosenstock et al., 1988, อ้ างถึ ง ใน อั ง ศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง (2560) ได้
ปรับปรุ งแบบแผนความเชื่อ ด้ านสุขภาพ โดยมีการเพิ่มเติมปั จจัยร่ วมและปั จจัยการกระตุ้นการ
ปฏิบตั ิเพิ่มเข้ าไป ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility)
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity)
3. การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันและรักษาโรค (Perceived Benefits)
4. การรับรู้อปุ สรรคของการป้องกันและรักษาโรค (Perceived Barriers)
5. แรงจูงใจด้ านสุขภาพ (Health Motivation) หมายถึง อารมณ์ ที่เกิดขึน้ กับบุคคล
หรื อระดับความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความสนใจที่อยากจะรักษาสุขภาพ หรื อการหลีกเลี่ยงจาก
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การเจ็บป่ วย แรงจูงใจบางอย่างอาจก่อให้ เกิดจากความใส่ใจและความสนใจเกี่ยวกับ สุขภาพ
โดยทั่วไปเป็ นปกติ หรื อเกิดจากการกระตุ้นความเชื่อ บางอย่างที่มีต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
หรื อความเชื่อบางอย่างที่มีต่อความรุนแรงของโรค ความเชื่อ บางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรม รวมทังสิ
้ ่งเร้ าภายนอกอื่นๆ เช่น แหล่งสื่อ บุคคลที่มีอิทธิพลด้ านความเชื่อนันๆ
้ ข่าวสาร
หรื อคาแนะนาจากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ร้ ู หรื อผู้ที่มีประสบการณ์ ที่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจ
ด้ านสุขภาพได้
6. ปัจจัยร่วมอื่นๆ (Modifying Factors)
ปั จจัยร่วมอื่นๆ อาจจะมีหรื อไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพ แต่อาจจะเป็ นปั จจัยที่
นาไปสูพ่ ฤติกรรมหรือการรับรู้ทางสุขภาพได้ เช่น
6.1 ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องในเรื่ อ งของประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ เป็ นต้ น
6.2 ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยาทางสังคม เช่น บรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพทาง
สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ ซึ่ง อาจทาให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคที่แตกต่างกัน ได้ ในแต่ละ
บุคคล
6.3 ปั จจัยด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน เช่น ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคและการ
เจ็บป่ วย ประสบการณ์ในการเป็ นโรคด้ วยตนเอง เป็ นต้ น
7. การรั บ รู้ ค วาม สาม ารถของต น เอ ง (Self-efficacy) ห ม าย ถึ ง การตั ด สิ น
ความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถในการปฏิบตั ิพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคมากหรื อน้ อย
เพียงใด หรื อสามารถที่จะปฏิบัติพ ฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคได้ สาเร็ จในระดับใด การที่บุคคลจะ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมได้ จ ะต้ อ งมี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตนเองว่ า จะสามารถกระท า
พฤติกรรมนันได้
้ แต่ถ้ามีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่าหมายความว่าการรับรู้ ว่าตนเองไม่มี
ความสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ จะส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั น้ ไม่ ป ฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมนั น้ ตามมา การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการเริ่ มต้ นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก
ป้องกันโรคและยังเป็ นปั จจัยที่ช่วยในเรื่ องของการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ต้องการส่งเสริมให้ เกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เหมาะสม
2. การรู้ เท่ าทันสุขภาพ (Health Literacy)
Health Literacy หรื อที่เรี ยกในภาษาไทยได้ หลายคา เช่น ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
การรู้เท่าทันสุขภาพหรือความฉลาดทางสุขภาพ
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World Health Organization, 1998, อ้ างถึงใน อังศิ นันท์ อินทรกาแหง (2560) ได้ ให้
คาจากัดความไว้ ว่า เป็ นกระบวนการทางปั ญญาและทักษะทางสังคมที่ก่อเกิดแรงจูงใจ และเป็ น
ความสามารถของปั จเจกบุคคลที่จะเข้ าถึง เข้ าใจและใช้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริ มและดารงรักษา
สุขภาพที่ดี
Zarcadoolas, Pleasant, and Greer (2005) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความว่ า เป็ นทั ก ษะที่
ครอบคลุม ความสามารถของบุคคลในการประเมิ นข้ อมูลข่าวสารด้ านสาธารณสุขและการน า
แนวคิดที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพและทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น
Kickbusch I. & Maag D., as cited in Pleasant and Kuruvilla (2008) ได้ ให้ คาจากัด
ความว่าเป็ นความสามารถในการตัดสินใจด้ านสุขภาพในชีวิตประจาวันและมีความสามารถใน
การเสาะแสวงหาข้ อมูลเพื่อดูแลสุขภาพได้ ด้วยตนเอง
Pleasant and Kuruvilla (2008) ได้ ให้ คาจากัดความว่าเป็ นความสามารถในการค้ นหา
ทาความเข้ าใจวิเคราะห์และสามารถใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อช่วยตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ มีสขุ ภาพดีและไม่ทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพ
Hirono Ishikawa, Kyoko Nomura, Mikiya Sato, and Eiji Yano (2008) ได้ ให้ คาจากัด
ความว่าเป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลนันๆ
้ ในการเข้ าถึง การเข้ าใจและนาข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ไปใช้ เพื่อตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ในมติการประชุม ผู้บ ริ หารระดับ สูงของกระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ. 2560 ได้ ให้ คาจากัดความว่าเป็ นความรอบรู้และความสามารถด้ านสุขภาพ
ของบุคคลในประเมิ น และสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถเลือกใช้
บริการหรือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้ เหมาะสม
Nutbeam (2000) ได้ ให้ ค วามหมายของการรู้ เท่ าทัน สุข ภาพไว้ ว่า เป็ น ความรู้ ความ
เข้ าใจและทักษะทางสังคมที่กาหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคล ในการเข้ าถึง ทาความ
เข้ าใจและใช้ ข้อมูลเพื่อให้ เกิดสุขภาพที่ดี รวมทังการพั
้
ฒนาความรู้และทาความเข้ าใจด้ านสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจ เพื่อก่อให้ เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้ วยตนเอง ที่
สามารถเข้ าถึงและเข้ าใจวิธีการประเมินด้ วยการใช้ ความรู้ และสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศด้ าน
สุขภาพ ได้ แบ่งการรู้เท่าทันสุขภาพออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. การรู้เท่าทันสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน (Functional Health Literacy) ประกอบไปด้ วย ทักษะ
พืน้ ฐานด้ านการ ฟั ง พูด อ่านและเขียน ที่จาเป็ นต่อความเข้ าใจและการปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
เป็ นความสามารถด้ านการอ่านและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับจานวนและตัวเลข (Numeracy Skill)
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เช่ น การอ่ านปริ ม าณการรับ ประทานยา การอ่านวัน ที่ ในใบนัด พบแพทย์ การอ่ านใบ ยิ นยอม
(Consent Form) ก่อนลงลายมือชื่อกากับ การอ่านฉลากยา (Medical Label) เป็ นต้ น
2. การรู้ เท่ า ทั น สุ ข ภาพขั น้ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Communicative/Interactive Health
Literacy) ได้ แก่ทกั ษะพื ้นฐานและการมีพทุ ธิปัญญา (Cognitive) รวมถึงทักษะทางสังคม (Social
Skill) ที่ใช้ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ รู้ จักเลือกใช้ ข้อมูลข่าวสารทางด้ านสุขภาพ และสามารถ
แยกแยะลั ก ษณะการสื่ อ สารที่ แ ตกต่ า งกั น รวมทั ง้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อมู ล ข่ า วสารใหม่ เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพ
3. การรู้ เท่ า ทัน สุข ภาพขัน้ วิ จ ารณญาณ (Critical Health Literacy) ได้ แ ก่ ทัก ษะทาง
ปั ญ ญาและสังคมที่สูงขึน้ สามารถประยุกต์ ใช้ ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและ
จัดการกับสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันสุขภาพระดับวิจารณญาณในขันนี
้ ้ จะเน้ นการ
กระทาของแต่ละบุคคล (Individual Action) และการมีส่วนร่วมทาให้ สงั คมไปพร้ อมกันจึงเป็ นการ
เชื่อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุขภาพเข้ าด้ วยกัน
แนวคิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพของ Nutbeam D. (Nutbeam, 2008) เป็ น แนวคิดที่ถูก
พัฒนามาจากการดูแลรักษาผู้ป่วยทางคลินิกซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความเสี่ยงของที่ทาเกิดโรค หาก
มีความรอบรู้ทางด้ านสุขภาพในระดับต่า จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการจัดการตนเองด้ านสุขภาพ
โดยมีพื ้นฐานมาจากการรู้หนังสือ 6 ด้ าน ดังนี ้
1. การเข้ าถึงข้ อมูล (Access)
2. ความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive)
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
4. การจัดการตนเอง (Self-Management)
5. การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
6. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Skill)
แนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นสุข ภาพของ Zarcadoolas C., Pleasant A. และ Greer D.S.
(Zarcadoolas et al., 2005) ได้ เสนอองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ 4 อย่าง ดังนี ้
1. ความรู้ พื น้ ฐาน เป็ นระดับความสามารถในการอ่านและเขียน รวมถึ งการแปล
ความหมายของตัวเลข
2. ความรู้ ด้ านวิท ยาศาสตร์ เป็ นความสามารถด้ านวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รวมถึงการรับรู้ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บางส่วน ประกอบด้ วย
2.1 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
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2.2 ความสามารถในการเข้ าใจความซับซ้ อนทางเทคนิค
2.3 ความเข้ าใจเทคโนโลยี
2.4 ความเข้ าใจความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. การอ่ านออกเขีย นได้ เป็ น ความสามารถที่ ท าให้ บุ ค คลนัน้ ตระหนัก ถึ ง ปั ญ หา
สุขภาพและมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
3.1 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
3.2 ความรู้ในกระบวนการประชาสังคมและภาครัฐ
3.3 การรับรู้ ว่าการตัด สินใจสุขภาพของแต่ละบุคคลสามารถส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ
4. ความรู้ทางวัฒ นะธรรม เป็ นความสามารถในการรับรู้ และใช้ ความเชื่อทางสังคม
ทาให้ ตีความและดาเนินการกับข้ อมูล ด้ านสุขภาพ รวมถึงการรับรู้และใช้ ทกั ษะการสื่อสารสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจทางวัฒนธรรมสุขภาพ
แนวคิด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (วชิระ เพ็งจันทร์ , 2560, อ้ างถึงในอังศินนั ท์
อิ น ทรก าแหง, 2560) ก าหนดกรอบแนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นสุข ภาพ V Shape Model และใช้
แนวคิดนีเ้ พื่อเป้าหมายที่จะทาให้ ประชาชนไทยมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 25 ในปี
2564 โดยกาหนดกรอบแนวคิดไว้ 6 ด้ าน ดังนี ้
1. การเข้ าถึง
2. ความเข้ าใจ
3. การตอบโต้ ซักถาม แลกเปลี่ยน
4. การตัดสินใจ
5. การเปลี่ยนพฤติกรรม
6. การบอกต่อ
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แนวทางการจาแนกระดับ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยแนวทางการจาแนกนี ้
ใช้ แนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพของ Nutbeam D. และ แนวคิ ด กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข
ตาราง 1 แสดงแนวทางการจาแนกระดับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
คุณลักษณะ
การเข้ าถึง
ความเข้ าใจ
การตอบโต้
ซักถาม
แลกเปลี่ยน
การตัดสินใจ

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขันพื
้ ้นฐาน
ขันการมี
้
ปฏิสมั พันธ์
ขันวิ
้ จารณญาณ
เลือกแหล่งข้ อมูล รู้จกั
สามารถสืบค้ นข้ อมูล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
วิธีสืบค้ นข้ อมูล
ที่ถกู ต้ อง
ของข้ อมูล
มีความรู้และจดจาสิ่ง เข้ าใจและปฏิบตั ิได้ วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ
สาคัญ
อย่างถูกต้ อง
อย่างมีเหตุผล
สามารถสื่อสารด้ วยการ สามารถสื่อสารให้ สามารถสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าว
พูด อ่าน เขียน
บุคคลอื่นเข้ าใจ
ใจผู้อื่น
กาหนดทางเลือกหรือ
เลี่ยงปฏิบตั ิได้

การเปลี่ยน
พฤติกรรม

เลือกหรื อเลี่ยงปฏิบตั ิ

การบอกต่อ

แนะนาผู้อื่นได้

ที่มา : วัชราพร เชยสุวรรณ, 2560

ใช้ เหตุผลวิเคราะห์ เลือกหรื อเสนอทางเลือกที่
ข้ อดีข้อเสียเพื่อนาไป เกิดผลกระทบทังต่
้ อตนเอง
เลือกหรื อเลี่ยงปฏิบตั ิ
และผู้อื่นให้ น้อยที่สดุ
ใช้ เหตุผลในการเลือก เลือกปฏิบตั ิโดยใช้ เหตุผล
ปฏิบตั ิ
และพิจาณาถึง
คุณประโยชน์ของพฤติกรรม
นัน้
แนะนาผู้อื่นให้ ทาใน แนะนาผู้อื่นและบอกกล่าว
สิ่งที่ถกู ต้ อง
ผลที่จะเกิดขึ ้น
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3. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) และสื่อใหม่ (New Media)
ภิ เษก ชัย นิ รัน ดร์ , 2553, อ้ า งถึ ง ใน จิ ราภรณ์ ศรี น าค และ ขวัญ ฟ้ า ศรี ป ระพั น ธ์
(2557) ได้ นิยามความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) เป็ นสื่อที่
แพร่ กระจายด้ วยปฏิสมั พันธ์ เชิงสังคม ทัง้ นีส้ ื่อสังคมออนไลน์อาจจะอยูในรู ปของเนือ้ หา รู ปภาพ
เสียงหรือวิดีโอ
กานดา รุ ณ นะพงศา สายแก้ ว (2014) ได้ นิ ย าม โซเซี ย ล (Social) ไว้ ว่ า เป็ น การ
แบ่งปั นในสังคมซึง่ อาจจะเป็ นการแบ่งปันเนื ้อหา ไฟล์ รสนิยม ความคิดเห็น หรือการปฏิสมั พันธ์ใน
สังคม (รวมกันเป็ นกลุ่ม ) และมีเดีย (Media) หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ ในการสื่อสาร ปั จจุบันการ
แพร่ กระจายของสื่ อ สามารถเกิดขึน้ ได้ ง่ายด้ วยการแบ่ งปั นเนื อ้ หา (Content Sharing) และสื่ อ
สังคมออนไลน์ยังเป็ นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิม ที่เป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-to-Many)
เป็ นการสนทนาที่มีผ้ เู ข้ าร่วมได้ หลายคน (Many-to-Many) การเป็ นสื่อสังคมคือ การมีปฏิสมั พันธ์ ท่ี
เกิดขึน้ จะเป็ นการรวมกลุ่มพูดคุย หรื อสนทนาในหัวข้ อเรื่ องที่สนใจร่ วมกัน หรื อการวิจารณ์ สินค้ า
หรื อบริการต่างๆ และไม่มีการควบคุมเนื ้อหาของการสนทนา ผู้ผลิตเนื ้อหาหรือผู้สง่ สารไม่สามารถ
ควบคุมเนื ้อหาได้ เพราะผู้ที่ได้ รับสารมีสิทธิที่จะเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือแก้ ไขเนื ้อหาได้ ด้วยตัวเอง
อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นสื่อที่เปลี่ยนจากผู้บริ โภคเนื ้อหาเป็ นผู้ผลิตเนื ้อหาและผู้สง่ สารไปยังผู้รับสารคน
อื่นได้
แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ได้ นิยาม สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ รูปแบบการ
สื่อสารที่ทางานบนอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อนุญาตให้ แต่ละบุคคลเข้ าถึงเพื่อ
แลกเปลี่ ย น สร้ างเนือ้ หา และสื่ อสารกับบุคคลอื่นและการเข้ าร่ วมเครื อข่ายออนไลน์ ต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบนั บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีการนามาใช้ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ จึงทาให้ สื่อสังคมออนไลน์เข้ าไปมีบทบาทในชีวิตประจาวันของประชาชนเพิ่มขึ ้น แต่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ เป็ นไปตามกระแสความนิยมของกลุม่ ผู้ใช้
และความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สื่อสัง คมออนไลน์ มี ทัง้ ข้ อดีและ
ข้ อด้ อย รวมทังอาจส่
้
งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความมัน่ คงทัง้
ในแง่บวกและแง่ล บ แต่หากนาข้ อดีและผลที่เกิดขึน้ ในแง่ดีม าใช้ ในการสื่อสารและลดข้ อด้ อย
รวมทัง้ หาแนวทางการป้อ งกัน ผลด้ า นลบ สื่ อ สัง คมออนไลน์ จ ะเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
สนั บ สนุ น สื่ อ หลัก ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ได้ เป็ นอย่ า งดี แ ละสร้ างประโยชน์ ใ ห้ สื่ อ สาธารณะและเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มได้ มากขึน้ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ได้ แบ่งกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ 4
ชนิด ดังนี ้
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1. บล็อก (Blog) คือ ประเภทของระบบการจัดการเนือ้ หาที่อานวยความสะดวก
ให้ ผ้ ูเขียนเพื่อเผยแพร่และแบ่งปั นบทความของตนเอง โดยบทความที่นามาลงลงบล็อกเป็ นการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งจุดเด่นของบล็อก คือการสื่อสารถึงกันอย่างเป็ นกันเองระหว่าง
ผู้เขีย นและผู้ อ่ า นด้ วยการแสดงความคิ ด เห็ น (Comment) ปั จ จุบัน มี ก ารใช้ ง านบนเว็ บ ไซต์ ที่
เรียกว่า Blogger เป็ นเว็บไซต์ที่ผ้ คู นนิยมเข้ าไปสร้ างบล็อก
2. ไมโครบล็อก (Microblog) คือ บล็อกที่มีการจากัดขนาดของการใส่เนือ้ หาใน
แต่ละครัง้ ซึ่งทวิตเตอร์ (Twitter) จัดเป็ นไมโครบล็อกที่จากัดการใส่เนือ้ หาได้ ไม่ เกิน ครัง้ ละ 140
ตัวอักษร ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นที่นิยมใช้ งานเพราะใช้ งานง่ายและใช้ เวลาไม่มาก รวมทัง้ เป็ นที่
นิยมขององค์กรต่างๆที่ใช้ ในการแจ้ งกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของธุรกิจอีกด้ วย
3. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เว็บ ไซต์ ที่ค นทั่วไปสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ เพื่ อ นทัง้ ที่ ร้ ู จัก อยู่แ ล้ ว หรื อ รู้ จัก ผ่ า นทางออนไลน์ ซึ่ง เว็บ ไซต์ เครื อ ข่ ายสัง คม
ออนไลน์แต่ละเว็บไซต์มีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่มีลกั ษณะเหมือนกัน คือ โปรไฟล์หรือการ
แสดงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ การเชื่อมต่อหรื อการสร้ างความสัมพันธ์ กับคนที่ร้ ู จักและไม่ร้ ู จักและ
การส่งข้ อความ เว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยม คือ Facebook ปั จจุบันยังเกิดช่องทางการสื่อสารบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อีกมากมายโดยมีการพัฒ นาจากเว็ บไซต์ แอปพลิเคชัน เป็ นโมบายแอป
พลิเคชัน เป็ นการใช้ ซอฟต์แวร์ เข้ ามาช่วยเป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในรูปแบบที่
เรี ยกว่า โมบายแอปพลิ เคชัน (Mobile application) โดยมี โมบายแอปพลิเคชัน เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่ นิ ย มในปั จ จุบัน คื อ Line, WeChat, Badoo, Beetalk, Jack’D, Grindr, Hornet และ
อื่นๆอีกมากมาย
4. การแบ่งปั นสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ ผ้ ูใช้ สามารถ
ทาการลงข้ อมูล (Upload) เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลแก่ผ้ ูใช้ ทวั่ ไป ซึ่งในปั จจุบนั เว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยม
คือ ยูทปู (Youtube)
สุภาวรรณ์ นวลนิล (2014) ได้ แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้
6 ชนิด ดังนี ้
1. บล็อก (Blog) มาจากคาว่าวีบล็อก (Weblog) เป็ นระบบจัดการเนื ้อหารูปแบบ
หนึ่งซึ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเขียนบทความแล้ วทาการเผยแพร่ ได้ ง่าย สาหรับการมีบล็อกขึน้ มาเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ คนที่มีความสามารถด้ านต่างๆ สามารถเผยแพร่ ความรู้ ด้วยการเขียนได้ อย่างไม่มี
ขีดจากัด ทาให้ เกิดบล็อกขึ ้นมาจานวนมาก เครื่องมือที่สาคัญคือ การอนุญาตให้ เพื่อนแสดงความ
คิดเห็นได้
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2. ทวิตเตอร์ (Twitter) และไมโครบล็อก(Microblog) คือ บล็อกที่จากัดตัวอักษร
ของการโพสต์แต่ละครัง้ ที่ 140 ตัวอักษรโดยแรกเริ่ มผู้ออกแบบ Twitter ต้ องการให้ ผ้ ูใช้ งานเขียน
เรื่ องราวของผู้ใช้ งาน แต่ทวิตเตอร์ ถูกนาไปใช้ ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างการบอกต่อ การเพิ่ม
ยอดขาย สร้ างแบรนด์หรื อ การใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ า (CRM) ใช้
เป็ นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้ อีกด้ วย จึงทาให้ ทวิตเตอร์ เป็ นที่นิยมขึ ้นอย่างรวดเร็ว
3. เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) คือ เครื อข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลายๆ
คน จนเป็ นสังคมโดยผู้ใช้ จะเริ่ มต้ นสร้ างตัวตนในสื่อออนไลน์ ในส่วนของประวัติส่วนตัว (Profile)
ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลส่วนตัว (Info) รู ป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรื อการใส่วิดีโอ (Video)
และอื่นๆ นอกจากนี ้เครื อข่ายสังคมยังมีเครื่องมือสาคัญในการสร้ างจานวนเพื่อนให้ มากขึ ้น คือ ใน
ส่วนของการชักชวนเพื่อน (Invite Friend) และ ค้ นหาเพื่อน (Find Friend) รวมถึงการหาเพื่อนจาก
เพื่อนของเพื่อนอีกด้ วย อาจจะอยูในรูปแบบเกมส์หรื อ แอปพลิเคชันต่างๆ จนสามารถรวมกลุ่มกัน
ขึ ้นได้
4. การแบ่งปันสื่อ (Media Sharing) คือ เว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้ สามารถอับโหลด
รูปหรื อวีดีโอเพื่อ แบ่งปั นให้ กบั เพื่อนๆหรื อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งปั จจุบนั ไม่จาเป็ นต้ องทุ่มทุน
ในการสร้ างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูงอาจจะใช้ เพียงแค่กล้ องดิจิตอลราคาถูก ถ่ายทอดความคิด
เป็ นรู ป แบบวิ ดี โ อแล้ วน าขึ น้ เว็ บ ไซต์ ป ระเภทแบ่ ง บั น สื่ อ (Media Sharing) เช่ น Youtube,
Pinterest, Shutterstock หรือ Flickr
5. Social News และ Bookmarking เป็ นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรื อ
เนือ้ หาในอินเตอร์ เน็ตโดยผู้ใช้ เป็ นผู้ส่งและเปิ ดโอกาสให้ คะแนนและทาการโหวตได้ เสมือนช่วย
กลั่นกรองว่าบทความหรื อเนือ้ หาใดเป็ นที่น่าสนใจที่สุด Social Bookmarking นัน้ เปิ ดโอกาสให้
สามารถท าบัน ทึก เว็ บ ไซต์ (Bookmark) ที่ ชื่ น ชอบโดยสามารถบัน ทึก ได้ จ ากคอมพิ วเตอร์ ห รื อ
อุปกรณ์ สื่อสารคลื่อนที่และเชื่อมโยงไปยังเครื อข่ายออนไลน์ ทาให้ สามารถทางานผ่านออนไลน์
และเนื ้อหาที่บนั ทึกไว้ นนสามารถที
ั้
่จะแบ่งปันให้ คนอื่น ๆ ได้ ด้วย
6. Online Forum คือ รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สดุ เป็ นเว็ บไซต์ที่มี
คนเข้ ามาพูดคุยในหัวข้ อที่สนใจเหมือนกัน เช่น เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การ
ลงทุน การจาหน่ายสินค้ า ประสบการณ์ ต่างๆ การแนะนาสินค้ า การแนะนาธุรกิจ และอื่นๆอีก
มากมาย โดยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนะนาสินค้ าได้ ด้วย
หรื อบริ การต่างๆเว็บไซต์ประเภทฟอร์ ม นี ้ อาจเปิ ดให้ แลกเปลี่ยนความคิดโดยเฉพาะหรื ออาจจะ
เป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นนๆเพื
ั ้ ่อแยกแสดงเนื ้อหาต่างๆออกเป็ นกลุม่ ตามความสนใจ
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พสนันท์ ปั ญญาพร (2555) ได้ นิยามสื่อใหม่ไว้ ว่า เป็ นสื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกหรือสื่อดังเดิ
้ ม มาเป็ นระบบดิจิทลั ทาหน้ าที่สง่ สารได้ หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้ อความไปพร้ อมกัน
Rogers E.M., 1995, อ้ างถึงใน สุรีรักษ์ วงษ์ ทิพย์ (ม.ป.ป.) ได้ นิยามความหมายของ
สื่อใหม่ว่า เป็ นเทคโนโลยีสื่อที่อานวยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวน
มากผ่านระบบการสื่อสารที่มีคอมพิวเตอร์ เป็ นศูนย์กลางและเห็นได้ ชดั เจนว่าจากยุคดัง้ เดิม มนุษย์
สื่อสารตัวต่อตัวโดยใช้ คาพูดและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ต่อมาการมีการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยียงั
ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาการทางการสื่อสารมากขึ ้น ทาให้ เกิดการสื่อสารกันผ่านสื่อมวลชน (Mass
Media) มากขึ น้ จึ ง เกิ ด สื่ อ มวลชนขึ น้ มาหลายประเภท เช่ น ทยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้ น ส่วนใหญ่ ปัจจุบันการสื่อสารได้ มุ่งเน้ นเฉพาะเจาะจงบุคคลมากขึน้ แต่ก็มี
ความหลากหลายจึ งสามารถเรี ยกการสื่อสารรู ปแบบนีว้ ่า สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online
Social Media)
Robert K., 2010, อ้ า งถึ ง ใน กาญจนา แก้ วเทพ (2555) ได้ นิ ย ามสื่ อ ใหม่ (New
Media) ว่ า เป็ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถกระจายข่ า วสารไปได้ รวดเร็ ว และ
กว้ างไกล ตัวอย่างเช่น เครื อข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆที่ได้ รวมเอาเสียง ข้ อความ และภาพ
ไว้ ในสื่อเดียวกัน และสื่อใหม่อาจจะไม่ใช่สื่อที่เกิดขึ ้นมาใหม่แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของสื่อเดิมที่มีอยู่ ได้ จาแนกลักษณะของสื่อใหม่ 15 ประการ ดังนี ้
1. สื่ อใหม่ เป็ นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) สื่อใหม่ ที่เกิ ด
ขึน้ มาสามารถเอือ้ ให้ ผ้ ูรับสารเกิดปฏิ กิริยาต่อทัง้ ตัวข่าวสารและผู้ส่งข่าวสารได้ การสื่อสารใน
รูปแบบนีจ้ ะทาให้ เกิดการสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสามารถเกิดขึ ้นได้ ทงั ้ ในรูปแบบของ
ภาพและเสี ยง ท าให้ ผ้ ูรับ สารสามารถทดสอบความน่ าเชื่ อ ถื อของข้ อมูล ข่าวสารได้ เช่ น การ
สอบถามกลับไปยังผู้ส่งสาร การสื่อสารสองทางมีมาบ้ างในอดีตเช่นการเขียนจดหมายโต้ ตอบแต่
อิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ อี เมล์ เข้ า มามี บ ทบาทในการสื่ อ สารสองทางโดยสามารถส่ ง รู ป ภาพ เสี ย ง
ข้ อความ และสามารถส่งข้ อมูลได้ รวดเร็วกว่าในอดีต
2. สื่ อใหม่ ง่ายต่อการเข้ าถึงและแพร่ กระจายสารสนเทศ (Ease of Access to
and Dissemination of Information) ผู้รับสารสามารถเลือกการเข้ าถึงและการควบคุมสารสนเทศ
ได้
3. สื่อใหม่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continuous Learning) ผู้ใช้ สื่อใหม่จะ
เกิดความเข้ าใจเพราะการมีปฏิสมั พันธ์กบั สารสนเทศตลอดเวลา
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4. สื่ อใหม่ มี การวางตัวในแนวเดียวกัน และเอือ้ ต่ อการบูรณาการ (Alignment
and Integration)
5. สื่อใหม่เอื ้อต่อการสร้ างชุมชน (Creation of community)
6. ลื่อใหม่มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ ายและพกพาได้ สะดวก (Portability)
7. สื่อใหม่มีลกั ษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence)
8. สื่อใหม่มีลกั ษณะปฏิบตั ิงานร่วมกันได้ (Interoperability)
9. สื่ อ ใหม่ มี ค วามสามารถที่ จ ะประมวลเนื อ้ หาจากหลายแห่ ง มาไว้ ร วมกั น
(Aggregation of Content)
10. สื่อใหม่เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก (Variety Choice Long Tail)
11. การหวนคื น กลับ มาประสานกัน ครั ง้ ใหม่ ร ะหว่ า งผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สาร
(Reintegration of Consumer & Producer)
11. สื่อใหม่มีลกั ษณะส่งเสริมการรวมกลุม่ กันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซ
เบอร์ (Social Collectivity & Cyber-cooperation)
13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ (Remix Culture)
14. การเปลี่ยนจากผลผลิตมาสูก่ ารบริการ (Form Products to Services)
15. สื่ อ ใหม่ เ ป็ นที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ รั บ สารเปลี่ ย นแปลงเนื อ้ หา (User-based
Transformation of New Media)
แอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่มชายรักร่วมเพศ จัดเป็ นสื่อใหม่ตามคุณลักษณะของสื่อใหม่
15 ประการ โดยสามารถสื่อสารสองทางโดยผู้ใช้ งานสามารถสื่อสาร สนทนา โต้ ตอบกันได้ สามาร
สร้ างเนือ้ หาเพื่อส่งต่อกับผู้ใช้ งานได้ ง่ายต่อการเข้ าถึง เคลื่อนย้ ายและพกพาสะดวกด้ วยการใช้
งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อโมบาย สามารถรวมกลุ่มทางสังคม รวมถึงการใช้ ประโยชน์จากแอป
พลิ เ คชัน เหล่ า นี ท้ างการค้ า และการบริ ก ารสิ น ค้ า ต่ า งๆ และเพิ่ ม ทางเลื อ กในการใช้ งานได้
หลากหลายอีกด้ วย
4. โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ (Sexual Transmitted Disease, STD)
โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ คือ กลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมี
เพศสัมพันธ์ บางโรคอาจติดต่อกันด้ วยการสัมผัสหรื อ การถ่ายทอดจากแม่สลู่ กู ขณะตังครรภ์
้
ได้ แก่
เอดส์ ซิฟิลิส หนองใน แผลริ มอ่อน เริ มอวัยวะเพศ เป็ นต้ น อาจแบ่งตามลักษณะอาการ 4 ชนิด
ดังนี ้
1. แผล ได้ แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ
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2. ฝี ได้ แก่ กามโรคของต่อมและท่อน ้าเหลือง (ฝี มะม่วง)
3. หนองใน ได้ แก่ หนองใน หนองในเทียม
4. อืน่ ๆ ได้ แก่ โรคเอดส์ หูดหงอนไก่ หูดข้ าวสุก พยาธิช่องคลอด เชื ้อราช่องคลอด
โรคเอดส์ และเชือ้ เอชไอวี
เอชไอวี HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็ นเชือ้ ไวรัสที่ท าลายระบบ
ภูมิ ค้ ุม กันของคนคือ เซลล์ เม็ ดเลื อดขาวซีดีโฟร์ (CD4 cells) หรื อทีเซลล์ (T cells) ซึ่งท าหน้ าที่
ป้อ งกัน ร่ างกายจากการติด เชื อ้ เมื่ อเชือ้ ไวรั ส HIV ท าลายเม็ ด เลือ ดขาว CD4 จนมี ป ริ ม าณไม่
เพียงพอ เป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการภูมิค้ มุ กันบกพร่อง
เอชไอวี คื อ เชื อ้ ไวรั ส ที่ ท าให้ เกิ ด โรคเอดส์ (AIDS) ซึ่ง ย่ อ มากจาก (Acquired
Immunodeficiency Syndrome) ซึ่ง เอชไอวี และโรคเอดส์ ไม่ ใช่ สิ่ ง เดี ย วกัน ผู้ติ ด เชื อ้ เอชไอวีไ ม่
จ าเป็ น ต้ อ งป่ วยเป็ น โรคเอดส์ เสมอไป หากมี การติ ด เชือ้ เอชไอวีเชื อ้ จะอยู่ในร่ างกายตลอดไป
ปัจจุบนั ยังไม่มีวิธีรักษาการติดเชื ้อเอชไอวีให้ หายขาด ในปัจจุบนั สามารถทานยาต้ านไวรัสและเมื่อ
ผู้ติดเชือ้ เข้ าสู่กระบวนการรักษาได้ เร็ วและทานยาต่อเนื่องสม่าเสมอสามารถจะทาให้ ผ้ ูติดเชือ้ มี
สุขภาพที่แข็งแรงเป็ นระยะเวลายาวนาน และช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื ้อไวรัสนี ้ไปยังผู้อื่น
ด้ วย
เชื ้อเอชไอวีจะมีอยู่ใน น ้าอสุจิ น ้าหล่อลื่นในช่องคลอด เลือด และนา้ นม โดยเชือ้
ไวรัสจะเข้ าสูร่ ่างกายผ่านทางบาดแผลหรื อผ่านเนื ้อเยื่ออ่อน เช่น ภายในช่องคลอด ทวารหนัก หรื อ
รูเปิ ดของอวัยวะเพศชาย เราสามารถติดเชือ้ เอชไอวีได้ จากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด หรื อ
ทวารหนัก โดยไม่ได้ สวมถุงยางอนามัย หรื อไม่ป้องกันโรคติดต่อ การใช้ เข็มฉีดยาร่วมกัน ใช้ เข็มสัก
เข็มเจาะร่างกายร่วมกัน โดนเข็มตาโดยเข็มนัน้ มีเลือดที่ติดเชือ้ เอชไอวีปนเปื อ้ นอยู่ เลือด น ้าอสุจิ
หรื อน ้าหล่อลื่นในช่องคลอดที่มีเชื ้อเอชไอวีปนเปื อ้ นอยู่ การสัมผัสกับบาดแผลเปิ ดบนร่างกาย เชื ้อ
เอชไอวีสามารถติดต่อผ่านการมี เพศสัมพันธ์ ด้วยการมี เพศสัมพันธ์ แบบไม่ ป้องกัน ได้ ม ากที่สุด
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
สถิติท่เี กี่ยวข้ องกับการติดเชือ้ เอชไอวีในประเทศไทย
สถิติที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุของการติดเชื ้อเอชไอวีพบว่าในปี 2555-2559 เกิดจาก
การมี เพศสัม พัน ธ์ ระหว่างชายรักร่ วมเพศถึงร้ อยละ 48.2 และคาดการว่าในปี 2560-2564 จะ
เพิ่ มขึน้ เป็ นร้ อยละ 53.6 ดังแสดงตามแผนภูมิ ที่ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ มุ่งเน้ นไปที่การ
รณรงค์และส่งเสริ มการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการใช้ ถงุ ยางอนามัยในกลุ่มเยาวชน
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อายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราการติดเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สงู สุด (สานัก
โรคเอดส์วณ
ั โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
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ภาพประกอบ 5 แสดงสาเหตุของการติดเชื ้อเอชไอวีระหว่างปี 2555-2559 และคาดการณ์ระหว่าง
ปี 2560-2564
ที่มา: สานักโรคเอดส์วณ
ั โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
อาการของผู้ติดเชือ้ เอชไอวี
การติดเชือ้ เอชไอวีจะมีลกั ษณะอาการในแต่ละระยะของการติดเชือ้ แตกต่างกัน
ออกไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกายก็แตกต่างกันอีกด้ วย โดยลักษณะอาการและการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้ านร่ างกายขึน้ อยู่กับปริ ม าณเชือ้ เอชไอวีในร่ างกายและระดับภูมิ ค้ ุม คุ้ม กัน
(เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดี โฟร์ หรื อ CD4 cells) จึงมาการแบ่งลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายของผู้ติดเชื ้อออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะแรกเริ่ ม ของการติ ด เชื อ้ เอชไอวี (Primary HIV Infection หรื อ Acute
Retroviral Syndrome) การนับช่วงเวลาของระยะแรกเริ่ ม ของการติดเชือ้ เอชไอวีจะเริ่ ม จากการ
ได้ รับ เชื อ้ เอชไอวี เข้ า สู่ร่ า งกายจนถึ ง การเริ่ ม สร้ างภู มิ ต้ า นทาน ระยะเวลา 7-42 วัน หรื อ 1-6
สัปดาห์ ลักษณะของอาการหลังจากได้ รับเชือ้ เอชไอวี คือ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ มีผื่นขึน้
ตามร่างกาย ต่อมนา้ เหลืองโตบริ เวณคอ และอาจจะมีอาการอื่นได้ อีก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่าย
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เหลว นา้ หนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว อาการเหล่านีม้ ักจะแสดงอาการในระยะเวลา 7-14 วัน บาง
ราย 2-3 วัน หรื อบางรายอาจจะกินระยะเวลาถึง 14 สัปดาห์ หลังจากนันอาการดั
้
งกล่าวเหล่านี ้จะ
หายไปเอง ดังนันการติ
้
ดเชื ้อในระยะแรกเริ่ มของการติดเชื ้อเอชไอวีนี ้ ผู้ที่ มีเชื ้อเอชไอวีส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้ รับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในระยะนี ้ ทาให้ ผ้ ูติดเชือ้ บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น
อาการสมองอักเสบหรื อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เนื่องจากอาการเริ่ ม แรกที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ มี
ลักษณะคล้ ายกับอาการของไข้ หวัดใหญ่ เมื่อไม่ได้ รับการวินิจ ฉัยจึงไม่ได้ เข้ าสู่กระบวนการรักษา
และต่อมาอาจทาให้ ระดับภูมิค้ มุ คุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ หรื อ CD4 cells) ลดลงต่ากว่า
200 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และอาจทาให้ เกิดการติดเชือ้ ฉวยโอกาสอันเป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวิตในผู้ติดเชื ้อเอชไอวี
ระยะการติดเชือ้ แบบไม่มีอาการ ผู้ติดเชือ้ เอชไอวีในระยะการติดเชือ้ แบบไม่ มี
อาการนีจ้ ะไม่ มี อาการหรื อมี อาการเพี ยงเล็กน้ อยจนไม่ สามารถสังเกตตนเองได้ แต่เมื่ อ ตรวจ
วินิจฉัยทางห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ จะพบว่ามีเชื ้อเอชไอวีในร่างกายและพบภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อ
ในร่างกายด้ วย ผู้ติดเชื ้อในระยะนี ้หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันสามารถแพร่เชื ้อไปสู่บุคคลอื่น
ได้ หรื อที่เรี ยกว่า พาหะของโรค (Carrier) โดยในระยะนี ้แม้ ไม่พบอาการเจ็บป่ วยแต่เชื ้อเอชไอวียัง
สามารถแบ่งตัวเพิ่มจานวนโดยอาศัยร่างกายของผู้ติดเชื ้อเป็ นแหล่งพึง่ พาอาศัย และปริมาณเชื ้อที่
เพิ่มขึ ้นจะนาไปสู่การทาลายภูมิค้ มุ คุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ หรื อ CD4 cells) จนทาให้ มี
ระดับลดลง โดยเฉลี่ยแล้ วจะลดลงได้ ปีละ 50-75 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ซึ่งระดับภูมิค้ มุ คุ้ม
กัน (เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ หรื อ CD4 cells) ในผู้ที่ไม่ติดเชื ้อจะมีปริ มาณ 600-1,000 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ระยะการติดเชือ้ ที่มีอาการ หรื อระยะที่มีอาการสัมพันธ์ กบั เอดส์ (AIDS Related
Complex) ในระยะนีจ้ ะแบ่งลักษณะอาการตามจานวนภูมิค้ มุ คุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์
หรือ CD4 cells) ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. อาการเล็กน้ อย ผู้ติดเชือ้ เอชไอวี ระยะนี จ้ ะมี จานวนภูมิค้ ุมคุ้มกัน (เซลล์
เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ หรื อ CD4 cells) 500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรขึ ้นไป ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีจะมี
อาการ ดังต่อไปนี ้ ต่อมน ้าเหลืองที่คอโต โรคเชื ้อราที่เล็บ แผลร้ อนใน ผิวหนังอักเสบมีเกล็ดรังแคที่
ไรผม ข้ างจมูก ริ มฝี ปาก ฝ้าขาวข้ างลิ ้น (Hairy Leukoplakia) ซึ่งเกิดจากเชื ้อไวรัสอีบีวี (EpsteinBarr Virus/EBV) และโรคสะเก็ดเงินที่เคยเป็ นอยู่เดิมกาเริ บ
2. อาการปานกลาง ผู้ติ ดเชือ้ เอชไอวีจ ะมี จ านวนภูมิ ค้ ุม คุ้ม กัน (เซลล์เม็ ด
เลือดขาวซีดีโฟร์ หรื อ CD4 cells) 200-500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผู้ติดเชือ้ เอชไอวีอาจจะมี
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อาการ เช่น โรคงูสวัดโดยจะมีอาการกาเริ บตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป หรื ออาจพบ 2 บริ เวณในร่ างกาย
พ้ อมกัน เริมที่ริมฝี ปากหรื ออวัยวะเพศโดยพบได้ บ่อย พบเชื ้อราในช่องคลอด หรื อเชื ้อราในปาก มี
อาการท้ องเสียบ่อยครั ง้ ติดต่อกัน 1 เดือน มีอาการไข้ สูงเกิน 37.8 องศาเซลเซียสติดต่อกันทึกวัน
เกิน 1 เดือ น อาการต่อมน า้ เหลื องโตมากกว่า 1 บริ เวณในร่ างกายหรื อในบริ เวณที่ ไม่ มี ค วาม
ใกล้ เคี ยงกัน มี แผลเรื อ้ รัง น า้ หนักลดโดยไม่ ท ราบสาเหตุเกิน ร้ อยละ 10 ของนา้ หนักตัวเดิม มี
อาการปวดข้ อหรื อกล้ ามเนื ้อโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการเกี่ยวกับเยื่อบุภายในช่องปาก มีอาการใน
ทางเดินหายใจ เช่น ไซนัสอักเสบเรือ้ รัง รวมถึงอาการปอดอักเสบจากการติดเชื ้อแบคทีเรีย
3. ระยะป่ วยเป็ นโรคเอดส์ ในระยะนี ้ระบบภูมิค้ มุ กันของผู้ป่วยจะลดลงเหลือ
น้ อยมาก ทาให้ เกิดภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง พบว่ามีจานวนภูมิค้ มุ คุ้มกัน (เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดี
โฟร์ หรื อ CD4 cells) ลดลงต่ า กว่ า 200 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เมตร ส่ ง ผลให้ ร่ า งกายไม่ มี
ภูมิค้ มุ กันหรือเหลือภูมิค้ มุ กันจานวนที่น้อยมาก จนไม่สามารถต่อสู้กบั เชื ้อไวรัสเอชไอวีในร่างกาน
ของผู้ติดเชื ้อได้ ทาให้ เชื ้อโรคต่างๆจากภายนอกที่ปกติไม่ก่อให้ เกิดโรคหรือหากเกิดโรคได้ ในผู้ที่ไม่
ติดเชือ้ อาจจะมีอาการไม่รุนแรง เชือ้ เหล่านีจ้ ะเข้ ามาทาร้ ายร่างกายของผู้ติดเชือ้ ได้ โดยง่าย เช่น
เชื ้อรา ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว วัณโรค เป็ นต้ น และเกิดโรคแทรกซ้ อนได้ หลากหลายโรคเนื่ องจาก
ร่างกายขาดภูมิค้ มุ กันจึงเรี ยกกลุ่มโรคนี ้ว่า โรคติดเชื ้อฉวยโอกาส (Opportunistic Infections) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นการติดเชื ้อที่รักษาค่อนข้ างยากและอาจติดเชื ้อชนิดเดิมซ ้าหรื อติดเชื ้อชนิดใหม่ หรื อ
ติดเชื ้อหลายชนิดร่วมกัน ในระยะนี ้ผู้ติดเชื ้อจะมีอาการหลากหลายตามโรคติดเชื ้อฉวยโอกาสนันๆ
้
เช่น เหงื่อออกมากตอนกลางคืน ไข้ หนาวสัน่ หรือไข้ สงู เรื อ้ รังติดต่อกันหลายสัปดาห์ ไอเรือ้ รัง หรื อ
หายใจหอบเหนื่ อ ยจากวัณ โรคปอด หรื อ ปอดอัก เสบ ท้ อ งเสี ย เรื อ้ รั ง จากเชื อ้ ราหรื อ โปรตัว ซัว
น ้าหนักลด รูปร่างผอมแห้ ง และอ่อนเปลี ้ยเพลียแรง ปวดศี รษะรุนแรง ชัก สับสน ซึม หรื อหมดสติ
จากการติดเชื ้อในสมอง ปวดท้ อง คลื่นไส้ อาเจียน กลืนลาบาก หรื อเจ็บเวลากลืน เนื่องจากหลอด
อาหารอักเสบจากเชือ้ รา สายตาพร่ ามัวมองไม่ชัด ตกขาวบ่อย มีผื่นคันตามผิวหนัง ผิวซีด มีจุด
แดงจา้ เขียวหรื อเลือดออกจากภาวะเกล็ดเลือดต่า สับสน ความจาเสื่อม หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ
พฤติกรรมผิดแปลกไปจากเดิมเนื่องจากความผิดปกติของสมอง อาการของโรคมะเร็ งที่อาจเกิด
แทรกซ้ อ นได้ เช่ น มะเร็ ง ของผนัง หลอดเลื อ ดที่ เรี ย กว่า Kaposi's sarcoma (KS) มะเร็ ง ต่ อ ม
น ้าเหลืองในสมอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก เป็ นต้ น
การติดเชือ้ เอชไอวีในเด็กระยะแรกอาจมีอาการนา้ หนักตัวไม่ขึน้ ตามเกณฑ์ เมื่อ
โรคลุกลามมากขึน้ ก็อาจมีอาการเดินลาบากหรื อพัฒ นาการทางสมองช้ ากว่าปกติและเมื่ อเป็ น
เอดส์เต็มขัน้ นอกจากมีโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสแบบเดียวกับผู้ใหญ่แล้ ว ยังพบว่าหากเป็ นโรคที่พบ
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ทัว่ ไปในเด็ก (เช่น หูชนกลางอั
ั้
กเสบ ปอดอักเสบ ทอนซิลอักเสบ) ก็มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่า
ปกติ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2552)
สถานการณ์ โรคเอดส์ ในกรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานครมี จ านวนประชากรในพื น้ ที่ 5,676,648 คน เป็ นเพศชาย
2,679,453 คน เพศหญิ ง 2,997,195 คน เป็ นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,520,331 คน
เพศชาย 777,568 คน เพศหญิ ง 742,763 คน ในปี 2562 คาดการณ์ ว่าจากจานวนประชากรใน
พื น้ ที่ ทัง้ หมด มี จ านวนกลุ่ม ประชากรที่ เข้ าถึง ยากและเป็ น กลุ่ม เสี่ยงที่มี โอกาสติ ดเชื อ้ เอชไอวี
มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ได้ แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 78,045 คน (จาแนกเป็ นกลุ่มเสี่ยงสูง
43,879 คนและกลุม่ เสี่ยงต่า 34,166 คน) ชายขายบริการทางเพศ 6,404คน กลุ่มสาวประเภทสอง
32,380 คน พนักงานบริ การทางเพศหญิง 21,778 คน ผู้ใช้ สารเสพติดชนิดฉีด 3,189 คน ปั จจุบนั
กรุงเทพมหานครได้ ทาการประมาณว่ามีผ้ ูติดเชื ้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2562 จานวน 77,558คน
เป็ น ผู้ติ ด เชื อ้ เอชไอวีรายใหม่ จ านวน 1,190 คน ในจ านวนผู้ติ ด เชื อ้ เอชไอวีรายใหม่ เป็ น กลุ่ม
เยาวชนที่มี อายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 628 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 52.8) และมี ผ้ ูเสียชีวิตภายในปี
2562 จ านวน 1,877 คน ส านัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่ ง ชาติ พ บว่า ในปี 2561 มี ผ้ ู ที่ ท ราบ
สถานะการติดเชื ้อเอชไอวี และมีชีวิตอยู่จานวน 70,747 คน ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีได้ รับยาต้ านไวรัสและ
มี ชี วิ ต อยู่ จ านวน 55,123 คน ผลการเฝ้ า ระวั ง ความชุ ก ของการติ ด เชื อ้ เอชไอวี ใ นพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครปี 2561 พบว่ากลุ่มพนักงานบริ การทางเพศหญิงในสถานบริ การ (FSW-Venue)
ติดเชือ้ เอชไอวีร้อยละ 0.2 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ร้ อยละ 6 และกลุ่มผู้ใช้ สาร
เสพติ ด ชนิ ด ฉี ด (PWID) ร้ อยละ 16.6 ในขณะที่ ก ารติ ด เชื อ้ เอชไอวี ก ลุ่ม หญิ ง ตัง้ ครรภ์ (ANC)
ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชือ้ เอชไอวี ร้ อยละ 0.8 ในปี 2561 ทาการเฝ้า
ระวังในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายพบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพัน ธ์กับชาย (MSM-Hot Spot) ติด
เชือ้ เอชไอวีร้อยละ 13.5กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ กับชาย (MSM-สถานศึกษา) ร้ อยละ 7 กลุ่มชาย
ขายบริการ (MSW) ร้ อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้ อยละ 17.3 (สานักโรคเอดส์ วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
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ภาพประกอบ 6 แสดงร้ อยละความชุกของการติดเชื ้อเอชไอวีในแต่ละกลุม่ และจานวนผู้ติดเชื ้อราย
ใหม่ ในกรุงเทพมหานครในปี 2562 แยกตามกลุม่ ประชากร
ที่มา: สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
การเฝ้ าระวังโรคเอดส์ ในประเทศไทย
การเฝ้าระวังโรคเอดส์และการติดเชือ้ เอชไอวีในประเทศไทย มีกลุ่มงานระบาด
วิทยาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ น
หน่วยงานที่ดูแลและมีการพัฒ นารู ปแบบการเฝ้าระวังหลายรู ปแบบโดยแต่ละรู ปแบบ มีจุดเด่น
และจุดด้ อยแตกต่างกันออกไป และได้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
โรค ณ ขณะนันๆ
้ โดยมีวิวฒ
ั นาการของการเฝ้าระวังโรคเอดส์และการติดเชื ้อเอชไอวี 7 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพบผู้ติดเชื ้อเอชไอวีในระยะแรก พบผู้ติดเชื ้อรายแรกในปี พ.ศ.
2527 เนื่องจากเป็ นโรคติดเชือ้ ใหม่ในช่วงเวลานัน้ มีรูปแบบการรายงานผลผู้ติดเชือ้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ แพทย์และหน่วยบริ การสาธารณสุข
ทุ ก หน่ ว ยรายงานผู้ ติ ด เชื อ้ เอชไอวี แ ละผู้ ป่ วยโรคเอดส์ ทุ ก รายที่ ต รวจพบ เนื่ อ งจากมี จ านวน
ทรัพยากรบุคคลและเครื่ องมือที่ยงั ไม่พร้ อมมากนัก จึงยัง ต้ องรายงานข้ อมูลของผู้ติดเชื ้อและผู้ป่วย
อย่างละเอียดทุกราย เพื่อนาเอาข้ อมูลที่ได้ ไปประกอบการวินิจฉัย โดยในระยะแรกนีป้ ฏิบตั ิตาม
คาแนะนาขององค์กรอนามัยโลกที่ได้ กาหนดนิยามต่างๆเกี่ยวกับหลักการตรวจและวินิจฉัยผู้ติด
เชื ้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ไว้ เมื่อช่วงระยะเวลาผ่านไปเริ่ มมีการพัฒนาการตรวจวินิจฉันและ
การรัก ษาที่ ดี ขึ น้ เนื่ อ งจากในระยะแรกผู้ติ ด เชื อ้ จะสามารถเข้ ารั บ การตรวจ และวิ นิ จ ฉัน ได้ ที่
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สถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้ อมทางด้ านเครื่ องมือทางการแพทย์เท่านัน้ การรายงานจึง
ถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภทเช่ นกัน คือ ผู้ติดเชื อ้ เอชไอวี ผู้ที่ เป็ นโรคเอดส์ แต่ก็ยังพึ่งพาการ
รายงานข้ อมูลรายละเอียดของผู้ป่วยทุกราย รายละเอียดทางระบาดวิทยาจึงเป็ นข้ อมูลสาคัญใน
การรักษา ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล พฤติกรรมเสี่ยง อาการและช่วงเวลาที่มีอาการป่ วย
โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส ระยะเวลาที่เข้ ารั บการรักษา เมื่อใช้ รูปแบบการสืบสวนโรคดังกล่าวทาให้
ทราบว่า รูปแบบนี ้ไม่เหมาะสมกับผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์เนื่องจาก การเฝ้าระวังโรคนี ้อาจจะ
ต้ อ งใช้ เวลานานประกอบการการด าเนิ น โรคค่ อ นข้ า งใช้ ระยะเวลานาน จึ ง ท าให้ ได้ ข้ อ มูล ไม่
ครบถ้ วนและมีการติดตามการระบาดของโรคได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพเพียงช่ วงระยะเวลาสัน้ ๆ
ประมาณ 5-10 ปี แรก ระหว่าง พ.ศ. 2527-2537 และมีรายงานจานวนผู้ติดเชือ้ และผู้ป่วยเพียง
100 ราย ณ ขณะนัน้ จึงไม่ทราบการระบาดที่แท้ จริ งและทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับความ
รุนแรงของโรค
ระยะที่ 2 การแสดงจานวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เป็ นสิ่งที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก จึงมีการขยายการทางานของระบบเฝ้าระวังโดยอ้ างอิง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ ายแรง ที่กล่าวว่าให้ หน่วยบริ การสุขภาพทุกแห่งรวมถึงห้ องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์ ต้ อ งรายงานผู้ ติ ด เชื อ้ เอชไอวี ด้ ว ย แม้ จะยั ง ไม่ ป รากฏอาการใดๆก็ ต าม การ
ดาเนินการเช่นนี ้ส่งผลให้ มีการค้ นหาผู้ติดเชื ้อได้ จานวนที่มากขึ ้นและมีการส่งเสริมหน่วยออกตรวจ
ตามประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ติดสารเสพติด ผู้ที่ทาอาชีพขายบริ การ
ทางเพศ นักโทษ การตรวจในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ ยงในครัง้ นีพ้ บว่ามีการระบาดในกลุ่มเสี่ยง
หลายกลุ่มแล้ ว และยังพบอีกว่ามีจานวนผู้ติดเชื ้อหลายหมื่นราย เนื่องจากว่าระบบการค้ นหาผู้ติด
เชื ้อมีข้อจากัดอยู่หลายประการจึงทาให้ การค้ นหาผู้ติดเชื ้อไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ พบ
จานวนผู้ติดเชือ้ ไม่คงที่และขึน้ อยู่กับการค้ นหาในกลุ่มเสี่ยงเท่านัน้ จึงกล่าวได้ ว่าไม่สามารถหา
ข้ อมูลของการระบาดในประเทศไทยได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากการค้ นหาจากัดอยู่ในวงแคบ เช่น
ชายรักร่วมเพศในสถานบันเทิง นักโทษในเรือนจา จึงทาให้ เกิดภาพจาว่าผู้ติดสารเสพติดและกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศมักจะเป็ นกลุ่ม เสี่ยง และพบว่าเกิดปั ญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้ อมูลจึงทา
ให้ มีการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง โดยให้ รายงานเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์และให้ มีการใช้ รหัสแทนชื่อ
ผู้ป่วยเพื่อเก็บข้ อมูลของผู้ป่วยให้ เป็ นความลับ
ระยะที่ 3 ระบบเฝ้าระวังผู้ติดเชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ มีการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานด้ านต่างๆของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2532 มีการเสนอให้ เพิ่มเติมการเฝ้าระวังเฉพาะพื ้นที่ โดยให้ แต่ละจังหวัดสารวจและเฝ้าระวังผู้ติด
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เชือ้ ในพืน้ ที่ของจังหวัดตนเองอย่างเป็ นระบบและมี มาตรฐานในการปฏิบัติงานเช่นเดี ยวกันทั่ว
ประเทศ และมี ข้ อมู ล การรายงานที่ ส ม่ า เสมอในเดื อ นมิ ถุ น ายนและธั น วาคมของทุ ก ปี
กลุม่ เป้าหมายในการสารวจจะประกอบไปด้ วย ผู้ติดสารเสพติด ผู้ที่ใช้ บริการทางเพศ ผู้ที่ให้ บริการ
ในสถานประกอบการอาบอบนวด ห้ องอาหาร และสถานบันเทิง ผู้ที่เข้ ารับบริ การคลินิกกามโรค
หญิ งตัง้ ครรภ์และผู้ที่เข้ ารับการบริ จาคโลหิต โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายเหล่านีม้ ากลุ่มละ 100200 คน โดยการสุ่ม ตรวจหาเชื อ้ เอชไอวี โดยค านึ งถึ ง ความปลอดภัย ของผู้เข้ ารั บ บริ ก ารโดย
กาหนดการรายงานสถานะการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยรหัส ข้ อมูลที่คาดว่าจะได้ รับจากการสารวจนี ้คือ
อัตราการติอในประชากรแต่ละกลุ่มเมื่อดาเนินการเช่นนี ้ จะทาให้ ทราบข้ อมูลทางระบาดวิทยา
อย่างรวดเร็ วมากขึน้ และทาให้ มองเห็นแนวโน้ มการแพร่ กระจายของเชือ้ ทัง้ ประเทศ ทัง้ ยังทาให้
สามารถมองเห็ น สถานการณ์ ก ารติ ด เชื อ้ ระดับ จัง หวัด โดยในปี พ.ศ. 2532 มี ก ารด าเนิ น การ
ทัง้ หมด 73 จังหวัด ผลการดาเนินการได้ ถูกนาไปใช้ อ้างอิงและใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการ
ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ
ระยะที่ 4 ในขณะที่ทุกหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง
โรคเอดส์ มีการปรับปรุ งแก้ ไขเกณฑ์การรายงานผู้ติดเชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประกอบกับ
การสอบสวนโรคที่อาจส่งผลให้ เกิดผลเสียหลายประการจึงมีประกาศให้ ยกเลิกการสอบสวนโรคใน
ปี พ.ศ. 2534 และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในการรายงานผู้ติดเชือ้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ ดี
ขึน้ โดยมี การประกาศใช้ อ ย่ างเป็ น ทางการเมื่ อ เดื อนตุล าคม ปี พ .ศ. 2536 โดยประกาศว่าให้
รายงานเฉพาะเป็ นผู้ติดเชื ้อเอดส์ที่มีอาการและเป็ นผู้ป่วยเอดส์เท่านัน้
ระยะที่ 5 ระบบเฝ้าระวังผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระยะนี ้ พบข้ อควร
ปรับปรุ งของการรายงานการเฝ้าระวังบางประการ เนื่องจากข้ อมูลในภาพรวมยังมีความไม่คงที่
และต้ องการทราบสถานการณ์ ของการติดเชือ้ ที่เร็ วยิ่งขึ น้ จึงมีการติดตามและเฝ้าระวังข้ อมูลใน
ส่ว นของพฤติ ก รรมเสี่ ย ง การป้ อ งกัน ตนเองของประชาชน ดัง นัน้ กองระบาดวิท ยาจึ ง มี ก าร
ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในปี พ.ศ. 2538 โดยได้ เตรี ยมรวบรวมแรวความคิดที่เกี่ยวข้ อง
กับโรคเอดส์ วิธีการทางระบาดวิทยา และการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งมีการดาเนินโครงการใน 20
จังหวัดทั่วประเทศไทยและเปิ ดรับผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมโครงการ อายุ 15-29 ปี เป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ด้ วยฐานะทางสังคมด้ วยการสอบถาม ทาให้ ทราบถึงสถานการการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับเพศสัมพันธ์ และการเปลี่ยนคู่นอน รวมถึงการป้องกั นตนเองและการมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย
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ระยะที่ 6 มีการปรับปรุงระบบการเฝ้ารวังผู้ติดเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ เป็ น
การปรับปรุงครัง้ ที่ 4 ในปี พ.ศ. 2536 นอกจากการพบผู้ป่วยเอดส์แล้ วยังพบผู้ป่วยที่มีอาการของ
โรคแทรกซ้ อนอีกจานวน 25 โรค ซึ่งโรคเหล่านีม้ ีอาการที่บ่งบอกว่าภูมิค้ มุ กันของผู้ติดเชือ้ เอชไอวี
เริ่มมีความบกพร่อง และเริ่มมีการกาหนดอาการในการตรวจวินิจฉัยที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นในผู้ติดเชื ้อ
เด็กและทารก มีการเริ่มใช้ ประกาศคาแนะนาโรคโดยกระทรวงสาธารณสุขนี ้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2536 เพื่ อให้ ก ารตรวจวินิ จ ฉัย เป็ น ไปได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพมาขึน้ ในปี พ.ศ. 2547 จึ ง มี การ
ประกาศใช้ คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผู้ติดเชื ้อเด็กและทารกครอบคลุมอาการแสดง
ของเด็กและทารก รวมถึงยังคงให้ ทกุ หน่วยงานรายงานผู้ป่วยเอดส์อย่างละเอียด
ระยะที่ 7 เนื่องจากประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่
เพิ่มขึ ้น รวมถึงการเข้ าถึงยาต้ านไวรัสค่อนข้ างดีขึ ้นจึงได้ นายาต้ านไวรัสมาใช้ เพื่อช่วยลดการติดต่อ
ของเชื ้อเอชไอวีจากแม่สลู่ กู และหน่วยงานภาครัฐได้ มีการจัดทาโครงการต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริ มการ
เฝ้าระวังการติดต่อของเชื ้อเอชไอวีจากแม่สลู่ กู ทังการคลอดและการเลี
้
้ยงดูบตุ รโดยเริ่ มจากภาคละ
1 จังหวัด รวม 4 จังหวัดทั่วประเทศ (กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.)
การรณรงค์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชือ้ เอชไอวี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนเข้ าร่วมรณรงค์เนื่องใน
วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยจัดขึ ้นภายใต้ แนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจ
ฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี ” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่อยากกระตุ้นให้ คนไทยตรวจหา
เชื ้อเอชไอวี และให้ บริ การตรวจหาเชื ้อเอชไอวีได้ ฟรี ปีละ 2 ครัง้ ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ที่ให้ บริ การภายใต้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สวุ รรณชัย
วัฒนายิ่งเจริ ญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ณ ขณะนัน้ ได้ กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็ น
วัน รณรงค์ ต รวจเอชไอวี (Voluntary Counselling Testing Day : VCT Day) จั ด กิ จ กรรมนี ข้ ึ น้
ภายใต้ แนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี ” เพื่อ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนตระหนักการรู้สถานะการติดเชื ้อของตนเองได้ เร็วขึ ้น และอยากให้ ประชาชน
พร้ อมที่จะดูแลสุขภาพและวางแผนการดูแลชีวิตต่อไป ประกอบด้ วย 2 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี ้
1. เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ ว โดยให้ คนไทยทุ ก คนที่ มี บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน สามารถเข้ ารับบริ การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีได้ ฟรี ปีละ 2 ครัง้ ทุกสถานพยาบาล
หน่ ว ยงาน หรื อ โรงพยาบาลที่ ใ ห้ บริ ก ารภายใต้ หลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ซึ่ ง กระทรวง
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สาธารณสุขมีการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ทาให้ สามารถตรวจพบเชือ้ เอชไอวี
ได้ รวดเร็ ว แม่นยา และควรตรวจหาเชือ้ เอชไอวีได้ หลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่มี การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่น เมื่อทราบผลว่าพบเชือ้ ก็สามารถเข้ ารับ
การรั ก ษา แต่ ห ากผลการตรวจพบว่ าไม่ มี เชื อ้ ก็ ส ามารถขอรั บ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การป้ องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
2. เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี ปั จจุบนั การรักษาผู้ติดเชื ้อเอชไอวีจะให้ ทานยา
ต้ านไวรัส หากผู้ติดเชื ้อเอชไอวีทราบสถานการณ์ติดเชื ้อของตนเองและเริ่ มเข้ าสู่กระบวนการรักษา
ได้ เร็ว จะทาให้ ไม่มีอาการป่ วย ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีรวมถึงหากทานยาต้ านไวรัสต่อเนื่องจน
สามารถลดโอกาสถ่ายทอดเชือ้ ไปสู่ผ้ ูอื่น ผู้มีเชือ้ เอชไอวี สามารถเข้ ารับบริ การรักษาด้ วยยาต้ าน
ไวรั ส ได้ ฟ รี ทุ ก สิ ท ธิ ก ารรั ก ษา ผู้ มี สิ ท ธิ ป ระกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ และสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารข้ าราชการ
สามารถรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลภายใต้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทวั่ ประเทศ โดยไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นโรงพยาบาลที่ระบุตามบัตรส่วนสิทธิ และสิทธิประกันสั งคมสามารถเข้ ารับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ ตามสิทธิการรักษา
การทราบสถานะเชื ้อเอชไอวีของตนเอง ถือว่าไม่ใช่เรื่ องแปลก ทุกคนมีสิทธิที่จะ
เข้ า รั บ การตรวจหาเชื อ้ เอชไอวี โดยไม่ ต้ อ งเขิ น อายซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุข มี ก ารเร่ ง รั ด การ
ดาเนินงานป้องกันและดูแ ลรักษาสุขภาพของประชาชนเพื่ อยุติปัญ หาเอดส์ให้ ได้ ภ ายใน 11 ปี
ข้ างหน้ า (ปี พ.ศ. 2573) และเพื่อลดจานวนผู้ติดเชือ้ รายใหม่ลง รวมถึงการลดจานวนผู้เสียชีวิต
และลดการรังเกียจตีตราจากสังคมเกี่ยวกับผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและโรคเอดส์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมระหว่างผู้ติดเชื ้อเอชไอวีและผู้ที่ไม่ติดเชื ้อเอชไอวีได้ (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัม พัน ธ์ และ ส านักสื่ อสารความเสี่ยงและพัฒ นาพฤติ กรรมสุขภาพ กรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
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ภาพประกอบ 7 โปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์โครงการ Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว
เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี
ที่มา: สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ สานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2562)
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ภาพประกอบ 8 โปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์โครงการ Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว
เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี
ที่มา: สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ สานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2562)
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ภาพประกอบ 9 โปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์โครงการ Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว
เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี
ที่มา: สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ สานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2562)
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ภาพประกอบ 10 โปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ตามแนวคิด New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถี
ใหม่กบั เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ที่มา: สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (2564)
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5.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาของกุสมุ าลย์ มีพืชน์ (2560) ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบ
แผนความเชื่อต่อพฤติกรรมการติดเชือ้ เอชไอวีของนักเรี ยนอาชีวศึกษาเพศชาย จังหวัดจันทบุรี
พบว่าหลังทดลองทากิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ ความรุนแรง การรับรู้
ประโยชน์และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสงู กว่าก่อนทากิจกรรม และมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้ อุปสรรคต่ากว่าก่อนการทากิจกรรม และยังพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยในเรื่ องของการรับรู้
ความรุนแรงและการรับรู้พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีสงู กว่ากลุ่มควบคุม สามารถสรุป
ได้ ว่าผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดเชือ้ เอชไอวีนีไ้ ปใช้ กับกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายได้
การศึกษาของ กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์ สมพาน โคตรธาริ น ทร์ และ สุกัญ ญา
ฆารสินธุ์ (2562) ที่ศกึ ษาปั จจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยงในการ
ติดเชือ้ โรคเอดส์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จานวนร้ อยละ 62.8 โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 17.05 ปี ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชือ้ โรคเอดส์อยู่ในระดับต่าโดยกลุ่มตัวอย่ างที่เคยมีเพศสัมพันธ์
ร้ อยละ 35.8 ในกลุม่ ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์กบั เพื่อนหญิงร้ อยละ 69.7 มีเพศสัมพันธ์กบั
หญิงให้ บริ การร้ อยละ 24.2 และเพื่อนเพศเดียวกันร้ อยละ 6.1 แต่มีระดับความฉลาดทางสุขภาพ
ด้ านความรอบรู้ เกี่ ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับน้ อยถึงร้ อยละ 65.9 ระดับปานกลางร้ อยละ 30.6
ระดับ มากร้ อยละ 3.5 โดยสรุ ป ว่ากลุ่ม ตัวอย่ างยัง มี ค วามรู้ ที่ ไม่ ถูก ต้ อ งเกี่ ย วกับ โรคเอดส์ และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยอื่นๆเช่ น ความรู้ และทัศนคติเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่ น
อาเภอเมืองนครราชสีมาที่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับต่า
การศึ ก ษาของ Sawyer et al. (2017) ที่ ศึ ก ษาการใช้ แอปพลิ เคชัน หาคู่ แ ละ
พฤติกรรมเสี่ ยงในสหรัฐอเมริ กา พบว่ากลุ่มชายหญิ งที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในสหรัฐอเมริ กา
ร้ อยละ 39 เคยใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาและวัตถุประสงค์ของการใช้ แอป
พลิเคชันหาคู่สว่ นใหญ่ใช้ เพื่อหาคู่นอนและมีเพศสัมพันธ์โดยปั จจัยหลักของการเลือกใช้ แอปพลิเค
ชันเพื่อหาคู่ร้อยละ 94 เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆร้ อยละ 90 นอกจากนีจ้ าก
ผลการศึกษายังพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยการไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย มีค่นู อนมากกว่า 1 คน
และใช้ สารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ์อีกด้ วย
การศึก ษาของ Weiming Tang et al. (2016) ที่ ศึก ษาการใช้ แ อปพลิ เคชัน ใน
กลุม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในประเทศจีน พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ แอปพลิเค
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ชันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ ถุงยางอนามัยร้ อยละ 25.4 และกว่าร้ อย
ละ 41 ที่ไม่มีการพูดคุยถึงการใช้ ถุงยางอนามัยกับคู่ของตน รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับสถานะของ
การติดเชื ้อเอชไอวีที่ไม่มีการพูดคุยกับคู่ของตนถึงร้ อยละ 66.7 ผลการศึกษายังพบอีกว่าแอปพลิเค
ชันหาคู่ส่งผลถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศซึ่งอาจนาไปสูก่ ารเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้
สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์อีกด้ วย
การศึกษาของ Yeo and Ng (2016) ที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่ม
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายที่ใช้ แอปพลิเคชันในประเทศฮ่องกง พบว่าการใช้ ถุงยางอนามัยกับคู่รัก
มีเพียงร้ อยละ 39.8 และการใช้ ถุงยางอนามัยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนรักมีเพียงร้ อยละ 54.2 และมีผ้ ู
ที่ใช้ ถุงยางอนามัยครัง้ ล่าสุดกับคู่รักมีร้อยละ 76.7 และกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนรักมีเพียงร้ อยละ
79.5 และพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยยังมีความสัมพันธ์กบั จานวนผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายอีกด้ วย
การศึกษาของ ขวัญจิรา ดลปั ญญาเลิศ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2560) ที่
ศึกษาการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตในการหาเพื่อนผ่านสื่อออนไลน์ ได้ ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมในการหา
เพื่อนผ่านแอปพลิเคชันบีทอล์ก (Beetalk Application) พบว่าผู้ใช้ งานมักจะใช้ นามแฝงมากกว่า
เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ูที่สนใจเข้ ามาสนทนากับตนเองและมีการปฏิสมั พันธ์ กับคู่สนทนาอย่างต่อเนื่อง มี
การใช้ รูป ภาพ สติ๊กเกอร์ และสัญ ลักษณ์ ต่างๆในการสื่อสารกันเพื่อให้ เกิดความน่ าสนใจเป็ น
ลักษณะคล้ ายชุมชนและมีความสัมพันธ์กนั แบบเครือข่าย
การศึกษาของ ประดิษฐ์ พร พงศ์เตรี ยง ทิพพมาส ชิณวงศ์ พอล เอนโทนี่ โอไบร
อัน และ เจน แม็กกวาย (2560) ที่ศึกษาเรื่ องมิติทางเพศและการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มชายรัก
ชายในกรุงเทพมหานครโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 31 คนจากคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่ องของความรักอาจทาให้ ในกลุ่ม
ชายรักชายมีการครองคู่ที่นานมากขึ ้น การมีเพศสัมพันธ์ไม่จาเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์กบั ความรัก
เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการและแรงขับทางเพศด้ วยเหตุนี ้ทาให้
กลุม่ ชายรักชายเปลี่ยนคู่นอนบ่อยและเพิ่มโอกาสของการติดเชื ้อเอชไอวี การสนับสนุนผู้ติดเชื ้อเอช
ไอวีให้ มีการดาเนินชีวิตแบบคนปกติแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวต่อการติดเชื ้อเอชไอวีและทาให้ เกิด
พฤติกรรมการป้องกันมากขึ ้น
การศึกษาของ Smith Boonchutima and Watsayut Kongchan (2017) พบว่า
การใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่มชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายเพื่อชักจูงให้ ผ้ อู ื่นมีเพศสัมพันธ์
ร่วมกับการใช้ สารเสพติด การใช้ แอปพลิเคชันมีบทบาทสาคัญในการหาคู่และนัดพบอีกทัง้ ยังใช้
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เพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น มีการชักจูงให้ ผ้ ูอื่นมีการใช้ ส ารเสพติดอีกด้ วย ผลการศึกษาพบว่าการใช้
แอปพลิเคชันมีผลต่อการชักจูงให้ ค่สู นทนามีการใช้ สารเสพติดร่วมด้ วย และยังพบอีกว่าเมื่อมีการ
ใช้ สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์มกั จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกัน
การศึกษาของ Fisher, Fried, Macapagal, and Mustanski (2018) ที่ศกึ ษาการ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพกับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี
พบว่ า กลุ่ม วัย รุ่ น ชายที่ มี เพศสัม พั น ธ์ กับ ชาย อายุ ร ะหว่ า ง 14-17 ปี มี ค วามกัง วลเกี่ ย วกับ ผู้
ให้ บริการด้ านสุขภาพเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นความลับ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลให้ ผ้ ปู กครองทราบและ
มีความกังวลเกี่ยวกับการได้ รับบริการที่ไม่เป็ นธรรมในการให้ บ ริการแก่กลุม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั
ชาย
สถิติการใช้ อินเตอร์ เน็ตของประชาชนไทย
การใช้ โทรศัพ ท์ มื อถื อและอินเทอร์ เน็ตของประชาชนไทยมี อัตราเพิ่ม ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากการสารวจในปี 2554 พบว่าประชาชนไทยมี การใช้ โทรศัพ ท์ มื อถือร้ อยละ 66 ในปี
2558 ประชาชนไทยมีการใช้ งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 79 และในปี 2560 มีอตั ราการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 88 โดยพิจารณาสัดส่วนในการใช้ งาน พบว่าประชาชนไทยที่
อาศัย อยู่ในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลมากกว่า ร้ อยละ 50 ใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และในปี 2561
จานวนการใช้ อินเทอร์ เน็ตของประชาชนไทยทุกช่วงวัยเฉลี่ยนใช้ งานวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที ดัง
แสดงในภาพประกอบที่ 10 ซึ่ง มากกว่ าค่ าเฉลี่ ย นการใช้ ง านในปี 2560 ถึ ง 3 ชั่ว โมง 41 นาที
(สานักยุทธศาสตร์ ส านักพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ
สังคม, 2562) และพบว่าผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มชุมชนเมืองภายในเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้ วย

40

ภาพประกอบ 11 แสดงจานวนการใช้ อินเทอร์ เน็ตของประชาชนไทยทุกช่วงวัยเฉลี่ยต่อวันปี 2561
ที่มา: สานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และเมื่อแบ่งตามประเภทของการใช้ งานพบว่าปริ มาณการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
จานวน 3 ชัว่ โมง 30 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของค่าเฉลี่ยการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตต่อวัน การพูดคุย
หรื อ แชทผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ จ านวน 2 ชั่ว โมง คิ ด เป็ นร้ อยละ 9 ของค่ า เฉลี่ ย การใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตต่อวันและการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) จานวน 2 ชัว่ โมง 35 นาที คิด
เป็ นร้ อยละ 15 ของค่าเฉลี่ยการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตต่อวัน (สานักยุทธศาสตร์ สานักพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 11
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ภาพประกอบ 12 แสดงพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตแบ่งตามประเภทของสื่อ
ที่มา: สานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แอปพลิเคชันหาคู่สาหรั บกลุ่มชายรั กร่ วมเพศที่นิยมใช้ ในประเทศไทย
การหาคู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยงั ถือได้ ว่าเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมอย่างมากทัว่ โลกทาให้ กลุ่มชายรักร่วมเพศได้ มีโอกาสพบปะผู้ที่มีความ
สนใจเหมื อ นกัน (Danielle C. & Pranee L., 2008, อ้ างถึง ใน ปภัส รา อาษา, 2559) การใช้ สื่ อ
ออนไลน์ในหาคู่ของชายรักชายมีวตั ถุประสงค์หลากหลาย เช่น ผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อความ
สนุกสนาน แสวงหาคู่รัก คู่นอน เป็ นต้ น เมื่อสื่อสังคมออนไลน์เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในการสื่อสาร
มากขึ ้นในประกอบกับพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของชาวไทยเพิ่มขึ ้น จึงเกิดช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่เพิ่ม ขึน้ เช่น แอปพลิเคชัน ที่ใช้ งานผ่านโทรศัพ ท์เคลื่อนที่และทวิตเตอร์
(Twitter) ด้ ว ยเหตุ ผ ลการใช้ งานที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เช่ น แสวงหาเรื่ อ งการเงิ น (The Quest of
Finance) แสวงหาอิส ระภาพ (The Pursuit of Freedom) แสวงหาชื่ อเสี ยงและเกี ยรติย ศ (The
Hall of Fame) ความสนุกสนาน (The Pleasure of Fun) และการค้ นหามิตรภาพ (The Search of
Friendship and More) (อรวรรณ ศิ ริส วัส ดิ์ อ ภิ ช ยกุ ล , 2014, อ้ างถึ ง ใน เบญจรงค์ ถิ ระผลิก ะ,
2560) โดยพบว่าในประเทศไทยมีแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่นิยมใช้ ดังต่อไปนี ้
1. Hornet คือ แอปพลิเคชันหาคู่สาหรับชาวรักร่วมเพศและผู้ที่สนใจสามารถ
เชื่อมต่อกับผู้ที่มีความสนใจคล้ ายคลึงกันเพื่อการพบปะ สร้ างมิตรภาพ หรื อแม้ แต่การหาเพื่อนใน
สถานที่ใหม่ๆ โดยผู้ใช้ สามารถกาหนดค่าการค้ นหา เลือกโต้ ตอบกันได้ และสามารถสร้ างชุมชน
ต่างๆผ่านแฮชแท็กโดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ใช้ งานต้ องมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
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2. Jack’d คือ แอปพลิเคชัน เฉพาะกลุ่ม สาหรับเกย์ ไบเซ็ กชวล และชายที่
อยากลองมาติดต่อ พูดคุย แบ่งปั น สร้ างความสัมพันธ์ และพบปะกัน มีรูปภาพทังสาธารณะและ
้
ส่วนตัวจานวนมาก แสดงผลจากผู้ใช้ จากทัว่ โลก และเชื่อว่าทุกคนควรภูมิใจกับตัวเองเทคโนโลยีที่
ก้ าวหน้ าก็ช่วยให้ เราใกล้ กนั มากยิ่งขึ ้น โดยผู้ใช้ งานต้ องมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
3. Grindr คือ แอปพลิเคชันเครื อข่ายสังคมออนไลน์ บนมือถือฟรี สาหรับให้
ชาวเกย์, ไบเซ็กชวล, ทรานส์เจนเดอร์ และเควียร์ ได้ ทาความรู้จักกัน สนทนาและพบปะกับผู้คนที่
สนใจได้ ฟรี โดยผู้ใช้ งานต้ องมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
4. Tinder คือ แอปพลิเคชันหาคู่สาหรับเพศชายและเพศหญิงสามารถใช้ งาน
ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อื่ น ๆ เช่ น อิ น สตาแกรม (Instagram) เฟสบุ๊ ค
(Facebook) โดยจะเลือกคนที่มีความชอบคล้ ายๆกัน จุดเด่นของแอปพลิเคชัน นีค้ ือ การเลือกคู่
แบบมีความสนใจร่วมกัน โดยมีวิธีการง่ายๆคือ หากชอบให้ ปัดขวา ถ้ าไม่ชอบให้ ปัดซ้ าย เมื่อ แอป
พลิเคชันจับคู่ให้ จึงเริ่มสนทนากันได้ โดยผู้ใช้ งานต้ องมีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
5. GROWLr คือ แอปพลิเคชัน หาคู่สาหรับชาวรักร่ วมเพศจุดเด่นของแอป
พลิเคชันนี ้ คือ ความเฉพาะของกลุม่ ผู้ใช้ งานจะเป็ นกลุ่มที่มีรูปร่างท้ วมหรือที่เรียกกันว่าหุ่นหมี และ
มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
6. Blued คือ แอปพลิเคชันหาคู่สาหรับชาวรักร่ วมเพศจุดเด่นของแอปพลิเค
ชันนี ้ คือ สามารถไลฟ์ สด(Live video) ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ทันที โดยผู้ใช้ งานต้ องมีอายุ
มากกว่า 18 ปี ขึ ้นไป
ตาราง 2 แสดงยอดดาวน์โหลด คะแนนรีวิว และความเฉพาะของแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน
Hornet
Jack’d
Grindr
Tinder
Blued

ยอดดาวน์โหลด
5 ล้ าน +
5 ล้ าน +
10 ล้ าน +
100 ล้ าน +
5 ล้ าน +

ที่มา: https://play.google.com/store

คะแนนรีวิว
4.0/5
4.0/5
3.6/5
4.0/5
4.2/5

ประเภทและความเฉพาะ
MSM, 18+
MSM, 18+
MSM, 18+
Unisex, 18+
MSM, 18+
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมี
เพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ก าหนดกลุ่ม ประชากรคื อ กลุ่ม ชายรั ก ร่ ว มเพศที่ ใช้ แอปพลิ เคชัน หาคู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจานวนของประชากรที่แน่นอน ในการวิจยั ขึ ้นตอนนี ้ใช้ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั ดังนี ้
1. เป็ นชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
2. พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. สามารถให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามได้
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างได้ ดาเนินการโดยการคานวณกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
จากสูตร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของคอแครน ด้ วยระดับความเชื่อมัน่
ที่ 95 % ซึง่ มีสตู รดังนี ้

โดย n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ หรือระดับนัยสาคัญ
ถ้ าระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 และ
หากระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 หรือระดับนัยสาคัญ 0.01 มีค่า Z = 2.58
ซึ่งในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ กาหนดระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ความคลาด
เคลื่ อนที่ยอมให้ เกิดขึน้ ได้ ร้อยละ 5 และสัดส่วนของลักษณะประชากรที่สนใจเท่ ากับ 0.5 ของ
ประชากรที่ต้องการเท่ากับ
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กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณได้ 384 คน ดังนัน้ จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน
ขัน้ ตอนการดาเนินวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกันในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
เขตกรุ ง เทพมหานครนี ้ ได้ รับ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมส าหรั บ วิ จัย ในมนุ ษ ย์
หมายเลขใบประกาศ SWUEC/E/G-296/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ประเด็ น : การรู้ เท่ า ทั น สุ ข ภาพด้ านโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ โดยใช้
แบบสอบถามในกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ เกณฑ์การ
เลื อก ดังนีเ้ ป็ นชายรักร่ วมเพศ ใช้ แอปพลิเคชัน หาคู่ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
สามารถให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ใช้ แบบสอบถามที่มีหัวข้ อคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการการรู้ เท่าทันสุขภาพ
ด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการส่ งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การรู้ เท่ า ทั น สุ ข ภาพด้ านโรคติ ด ต่ อ ทางเพ ศสั ม พั น ธ์ เก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีหวั ข้ อคาถาม 3 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูลทั่วไป ได้ แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ประเภทที่พัก
อาศัย ผู้ร่วมอยู่อาศัย และรสนิยมทางเพศ
2. พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน ได้ แก่ แอปพลิเคชันที่ใช้ งาน ระยะเวลาที่ใช้
งานแอปพลิเคชัน ช่วงเวลาที่ใช้ งานแอปพลิเคชัน ปริ มาณการใช้ งานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จานวน
คู่สนทนาในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา การนัดพบกับคู่สนทนา สถานที่นัดพบกับคู่สนทนา การ
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นั ด พบเพื่ อ มี เพศสัม พั น ธ์ กั บ คู่ ส นทนา การพู ด คุ ย ถึ ง การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ห รื อ โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นการนั ด พบและการพู ด คุ ย ถึ ง การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ก่ อ นการนั ด พบเพื่ อ มี
เพศสัมพันธ์
3. การรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 หัวข้ อ ดังนี ้
3.1 ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
3.2 ความรู้ความเข้ าใจ
3.3 การจัดการตนเอง
3.4 ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content Validity) โดยแบบทดสอบผ่าน
การวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
คุณวิภาวรรณ ชวดพงษ์
โดยมีเกณฑ์ว่าแต่ละหัวข้ อคาถามต้ องได้ ค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ไม่ต่ากว่า 0.50
โดยกาหนดค่าคะแนน ดังนี ้
+1
มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
0
ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
-1
ไม่มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์งานวิจยั
ตาราง 3 แสดงค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม
หัวข้ อคาถามแบบสอบถาม

ผู้เชี่ยวชาญ
IOC แปลผล
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
1. การเข้ าถึงข้ อมูล โรคติดต่อทาง
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
เพศสัมพันธ์
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2.
3.
4.
5.
6.

ผู้เชี่ยวชาญ
IOC แปลผล
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
การเข้ า ถึ ง หน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การเข้ าถึงสื่อ
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
สถานที่แสดงสื่อ
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
ความน่าเชื่อถือของสื่อ
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล
1
1
1
1 นาไปใช้ ได้
บุคคล

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1
2. วิ ธี ก ารป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
1
เพศสัมพันธ์
3. จานวนวันที่เร็วที่สดุ ในการตรวจ
1
พบเชื่อเอชไอวีหลังได้ รับเชื ้อ
4. การเข้ าถึงสถานบริ การสุขภาพ
1
ด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. ความเสี่ยงจากการใช้ เข็มฉีดยา
1
6. ความเสี่ยงจากการจูบ
1
7. การป้อ งกัน การติ ด เชื อ้ เอชไอวี
1
โดยการใช้ ถงุ ยางอนามัย
8. ค วาม เชื่ อ ว่ า ก า รใช้ ถุ งย า ง
1
อนามั ย 2ชั น้ จะสามารถลด
ความเสี่ยง
9. การทานยาเพร็พ (Prep)
1
10. สารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์
1
11. โรคเอดส์
1

1
1

1
1

1
1

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

1

1

1

นาไปใช้ ได้

1

1

1

นาไปใช้ ได้

1
1
1

1
1
1

1
1
1

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้

1

1

1

นาไปใช้ ได้

1
1
1

1
1
1

1
1
1

นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
นาไปใช้ ได้
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ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3
การจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. ค วาม ถี่ ข อ งก ารเข้ ารั บ ก าร
1
1
1
ต ร ว จ ห า โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัมพันธ์
2. ก ารเข้ ารั บ บ ริ ก ารต รวจ ห า
1
1
1
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมี
ความเสี่ยง
3. ก ารป ฏิ บั ติ ต า ม ค าแ น ะ น า
1
1
1
เกี่ ย ว กั บ โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัมพันธ์
ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. การปฏิ เ สธการมี เ พศสัม พั น ธ์
1
1
1
แบบไม่ปอ้ งกัน
2. การแนะน าเพื่ อ นเกี่ ย วกับ การ
1
1
1
ป้ อ ง กั น โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัมพันธ์
3. การพูดถึงประโยชน์ของถุงยาง
1
1
1
อนามัยในกลุม่ เพื่อนสนิท
4. ก ารพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ถุ งย า ง
1
0
1
อนามัยกับคู่ของตนเอง
5. ความกัง วลหากมี เพศสัม พัน ธ์
1
1
0
แบบไม่ปอ้ งกัน
6. การแนะน าเพื่ อนหากทราบว่ า
1
1
1
เพื่ อนมี เ พ ศสั ม พั น ธ์ แ บบไม่
ป้องกัน
7. การทราบสถานะโรคติดต่อทาง
1
1
0
เพศสัมพันธ์

IOC

แปลผล

1

นาไปใช้ ได้

1

นาไปใช้ ได้

1

นาไปใช้ ได้

1

นาไปใช้ ได้

1

นาไปใช้ ได้

1

นาไปใช้ ได้

0.67 นาไปใช้ ได้
0.67 นาไปใช้ ได้
1

นาไปใช้ ได้

0.67 นาไปใช้ ได้
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ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ได้ นาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ม าวิเคราะห์ ข้อมูลตามระเบียบ
วิธีการทางสถิติและใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้ ทงหมดแล้
ั้
ว นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติโดยประมวล
ข้ อมูลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ ดังนี ้
1. ข้ อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน ที่จะนามาวิเคราะห์โดยใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วยความถี่ (Frequency) และร้ อยละ
(Percentage)
2. แบบสอบถามในส่ ว นที่ เป็ นการรู้ เท่ า ทั น สุ ข ภาพด้ านโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วยความถี่ (Frequency)
ร้ อยละ (Percentage) และความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิเคราะห์ด้วยค่า
คะแนนต่าสุด (Min) ค่าคะแนนสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ยของคะแนน (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้ ความเข้ าใจด้ านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานครระหว่างผู้ที่เคยนัด
พบเพื่อมีเพศสัมพันธ์และผู้ที่ไม่เคยมีการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย T-test
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ได้ กาหนดกลุ่ม ประชากรคือกลุ่ม ชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน หาคู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยไม่ทราบจานวนของประชากรที่แน่นอน ในการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ การเลือกกลุ่ม
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จานวน 20 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั ดังนี ้
1. เป็ นชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
2. พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. มีประสบการณ์นดั พบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
4. สามารถตอบคาถามโดยการสัมภาษณ์ได้
5. สามารถแนะนาผู้เข้ าร่วมการสัมภาษณ์ท่านต่อไปได้
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ขัน้ ตอนการดาเนินวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกันในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
เขตกรุ ง เทพมหานครนี ้ ได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมส าหรั บ วิ จัย ในมนุ ษ ย์
หมายเลขใบประกาศ SWUEC/E/G-296/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ประเด็น : ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันกับ
บุคคลอื่นที่นัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) จานวน
20 คน โดยใช้ วิธีเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละหัวข้ อโดยดาเนินการ ดังนี ้
1. เลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ า งแบบลูก โซ่ (Snowball Sampling) โดยเข้ า ร่ ว มตอบ
ค าถามสั ม ภาษณ์ ต้ องเป็ นชายรั ก ร่ ว มเพ ศที่ ใ ช้ แอปพ ลิ เ คชั น หาคู่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์การนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ สามารถตอบ
คาถามการสัมภาษณ์ได้ และสามารถแนะนาผู้เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ท่านต่อไปได้
2. ใช้ หัวข้ อคาถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ โดยการ
สอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการร่วมตอบคาถามสัมภาษณ์ ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศในกรุงเทพมหานครจานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมีเพศสัมพันธ์ แ บบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่นที่
นั ด พบผ่ า นแอปพลิ เ คชั น โดยใช้ หั ว ข้ อค าถามในการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ าง (Semistructured Interview) มีหวั ข้ อคาถามสัมภาษณ์ ดังนี ้
1. ข้ อมูลทั่วไป ได้ แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย ผู้
ร่วมอาศัย และความสะดวกนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในที่พกั อาศัย
2. พฤติ ก รรมการใช้ แอปพลิ เ คชั น การนั ด พบคู่ แ ละพฤติ ก รรมการมี
เพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนาผ่านแอปพลิเคชัน
3. คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการจัดการตนเองและการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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น าข้ อ มู ล ในหั วข้ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กมี เพศสัม พั น ธ์ แ บบไม่
ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นดั พบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ไปจัดกลุ่มข้ อมูลและใช้
การวิเคราะห์สรุปเนื ้อหา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นัดพบผ่านแอปพลิ เคชันหาคู่ในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
กลุ่ม ชายรั ก ร่ วมเพศที่ ใช้ แ อปพลิ เคชัน หาคู่ในกรุ ง เทพมหานครเข้ าร่ ว มการตอบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน ผู้วิจัยได้ ส่งแบบสอบถามให้ ผ้ ูเข้ าร่วมวิจัยร่วมตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน และได้ รับแบบสอบถามกลับมาร้ อยละ 100 ของแบบสอบถามทัง้ หมด เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ ตารางประกอบคาบรรยายแบ่งออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน
ตอนที่ 3 ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
ตอนที่ 4 ความรู้ความเข้ าใจ
ตอนที่ 5 การจัดการตนเอง
ตอนที่ 6 ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ
ส่วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 การวิจยั เชิงคุณภาพ
กลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured Interview) จานวน 20 คน โดยการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั โดย
การสุมตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling) มีหวั ข้ อคาถาม ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย ผู้ร่วม
อาศัย และความสะดวกนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในที่พกั อาศัย
2. พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน การนัดพบคู่และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
กับคู่สนทนาผ่านแอปพลิเคชัน
3. คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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4. คาถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับการจัดการตนเองและการตัดสินใจเกี่ ยวกับ การ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูล ที่ได้ จากการสัมภาษณ์
มาจัดกลุม่ ข้ อมูลและใช้ การวิเคราะห์สรุปเนื ้อหา
ส่ วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
ตาราง 4 แสดงความถี่ ร้ อยละของรสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
รสนิยมทางเพศ
เกย์ (Gay)
ชายรักสองเพศ (Bisexual)
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายด้ วยเหตุผล
บางประการ (Trade)
ชายที่ไม่ยอมรับความเป็ นเกย์ของตนเอง
(Closet Queens)
รวม

ความถี่ (คน)
161
128
101

ร้ อยละ
40.25
32
25.25

10

2.5

400

100

จากตาราง 5 รสนิยมทางเพศของชายรักร่ วมเพศ ส่วนใหญ่เป็ น เกย์ (Gay) ร้ อย
ละ 40.25 รองลงมาคือ ชายรักสองเพศ (Bisexual) ร้ อยละ 32 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายด้ วย
เหตุผลบางประการ (Trade) ร้ อยละ 25.25 และชายที่ไม่ยอมรับความเป็ นเกย์ของตนเอง (Closet
Queens) ร้ อยละ 2.5 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงความถี่ ร้ อยละของช่วงอายุของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
กรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ช่วงอายุ
16-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-59 ปี
รวม

ความถี่ (คน)
82
160
154
4
400

ร้ อยละ
20.5
40
38.5
1
100

จากตาราง 5 แสดงให้ เห็นช่วงอายุของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 16-25 ปี ร้ อยละ 20.50 รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 26-35
ปี ร้ อยละ 40 ช่วงอายุ 36-45 ปี ร้ อยละ 38.50 และช่วงอายุ 26-59 ปี ร้ อยละ 1 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงความถี่ ร้ อยละของสถานะภาพของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
กรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
รวม

ความถี่ (คน)
240
84
76
400

ร้ อยละ
60
21
19
100

จากตาราง 6 แสดงสถานภาพสมรสของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหา
คู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีสถานภาพโสด ร้ อยละ 60 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 21 และ
มีสถานภาพหย่าร้ าง ร้ อยละ 19 ตามลาดับ
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ตาราง 7 แสดงระดับการศึกษาของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร
( n = 400 )
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)
13
1
3
39
153
176
15
400

ร้ อยละ
3.25
0.25
0.75
9.75
38.25
44
3.75
100

จากตาราง 7 แสดงระดับการศึกษากลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีผ้ ทู ี่ได้ รับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 44 รองลงมาคือ ระดับ
อนุปริ ญ ญา/ปวส.หรื อ เทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 38.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 9.75 ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 3.75 ไม่ได้ เข้ ารับการศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 0.75 และระดับประถมศึกษา คิด
เป็ นร้ อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงความถี่ ร้ อยละของรายได้ ของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
กรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

ความถี่ (คน)
35
195
133
21
6
10
400

ร้ อยละ
8.75
48.75
33.25
5.25
1.5
2.5
100
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จากตาราง 8 แสดงให้ เห็นรายได้ ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีผ้ ทู ี่มีรายได้ ต่ากว่า 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.75 และ
รองลงมามีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.25 มีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 8.75 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.25 มีรายได้ มากกว่า 50,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 และมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงความถี่ ร้ อยละของสถานะความเป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัยของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ความเป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัย
เช่าที่พกั อาศัย
เป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัยเอง
รวม

ความถี่ (คน)
246
154
400

ร้ อยละ
61.5
38.5
100

จากตาราง 9 แสดงสถานะความเป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัยของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่
ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผ้ ูที่เป็ นเจ้ าของที่พักอาศัยเอง ร้ อยละ 38.50 และ
เช่าที่พกั อาศัย ร้ อยละ 61.5 ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงความถี่ ร้ อยละของผู้ร่วมอาศัยในที่พกั ของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน
หาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ผู้ร่วมอาศัยในที่พกั
เพื่อน
พักอาศัยคนเดียว
คู่รัก
ญาติ
พ่อแม่
พ่อหรือแม่เพียงท่านเดียว
รวม

ความถี่ (คน)
103
100
96
35
65
1
400

ร้ อยละ
25.75
25
24
8.75
16.25
0.25
100

56
จากตาราง 10 แสดงผู้ร่วมพักอาศัยของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหา
คู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าพักอาศัยร่ วมกับเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 รองลงมาพักอาศัย
คนเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 25 พักอาศัยร่วมกับคู่รัก คิดเป็ นร้ อยละ 24 พักอาศัยร่วมกับพ่อแม่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.25 พักอาศัยร่ วมกับญาติ คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 และพักอาศัยร่ วมกับพ่อหรื อแม่ เพียง
ท่านเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน
การวิเคราะห์ พ ฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันของกลุ่ม ชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอป
พลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
ตาราง 11 แสดงความถี่ ร้ อยละของแอปพลิเคชันที่นิยมใช้ ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน
หาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
แอปพลิเคชัน
Tinder
Hornet
GrinDr
Jack’D
Blued

ความถี่ (คน)
233
152
133
119
1

ร้ อยละ
58.25
38
33.25
29.75
0.25

จากตาราง 11 แสดงแอปพลิ เคชัน หาคู่ ที่ นิ ย มใช้ ในกลุ่ม ชายรั ก ร่ ว มเพศใน
กรุ งเทพมหานคร มีความนิยมใช้ แอปพลิเคชัน Tinder ร้ อยละ 58.25 รองลงมาเป็ นแอปพลิเคชัน
Hornet ร้ อยละ 38 แอปพลิเคชัน GrinDr ร้ อยละ 33.25 แอปพลิเคชัน Jack’D ร้ อยละ 29.75 และ
แอปพลิเคชัน Blued ร้ อยละ 0.25 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงความถี่ ร้ อยละของระยะเวลาการใช้ งานแอปพลิเคชันในกลุม่ ชายรักร่วมเพศใน
กรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ระยะเวลา
น้ อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1-3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
138
121
120
21
400

ร้ อยละ
34.5
30.25
30
5.25
100

จากตาราง 12 แสดงระยะเวลาการใช้ งานแอปพลิเคชันในกลุ่มชายรักร่วมเพศใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าเริ่มใช้ งานมาน้ อยกว่า 6 เดือน จานวน 138 คน ร้ อยละ 34.5 รองลงมา ใช้
งานเป็ นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.25 ใช้ งานเป็ นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 30 และใช้ งานมาแล้ วมากกว่า 3 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 5.25 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงความถี่ ร้ อยละของช่วงเวลาที่นิยมใช้ งานแอปพลิเคชันที่ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่
ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ช่วงเวลาที่นิยมใช้ งาน
00.01-03.00 น.
03.01-06.00 น.
06.01-09.00 น.
09.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
21.01-24.00 น.

ความถี่ (คน)
160
61
22
23
22
46
175
226

ร้ อยละ
40
15.25
5.5
5.75
5.5
11.5
43.75
56.5

จากตาราง 13 แสดงช่วงเวลาที่นิยมใช้ งานแอปพลิเคชันของกลุม่ ชายรักร่วมเพศ
ในกรุ ง เทพมหานครพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ งาน ช่ ว งเวลา 21.01-24.00 น. คิ ด เป็ นร้ อยละ 56.5
รองลงมาใช้ งานช่วงเวลา 18.01-21.00 น. ร้ อยละ 43.75 ช่วงเวลา 00.01-03.00 น. ร้ อยละ 40
ช่วงเวลา 03.01-06.00 น. ร้ อยละ 15.25 ช่วงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ช่วงเวลา
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06.01-09.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 และช่วงเวลา
09.01-12.00 น. ตามลาดับ
ตาราง 14 แสดงความถี่ ร้ อยละของจานวนวันการใช้ งานแอปพลิเคชันต่อสัปดาห์ในกลุม่ ชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
จานวนวันที่ใช้ งานต่อสัปดาห์ (วัน)
ทุกวัน
5-6 วัน
3-4 วัน
น้ อยกว่า 3 วัน
รวม

ความถี่ (คน)
13
114
134
139
400

ร้ อยละ
3.25
28.5
33.5
34.75
100

จากตาราง 14 แสดงจานวนวัน ในการใช้ งานแอปพลิเคชันต่อสัปดาห์ ของกลุ่ม
ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร มีผ้ ูใช้ งานน้ อยกว่า 3 วัน คิดเป็ นร้ อยละ
34.75 รองลงมา ใช้ งานสัปดาห์ละ 3-4 วัน คิดเป็ นร้ อยละ 33.5 ใช้ งานสัปดาห์ละ 5-6 วัน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.5 และผู้ที่ใช้ งานทุกวันคิดเป็ นร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
ตาราง 15 แสดงความถี่ ร้ อยละของจานวนคู่สนทนาในระยะเวลา 6 เดือนย้ อนหลังในกลุม่ ชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
จานวนคู่สนทนา
ไม่มี
1 คน
1-3 คน
4-5 คน
มากกว่าหรือเท่ากับ 6 คน
รวม

ความถี่ (คน)
15
163
179
29
14
400

ร้ อยละ
3.75
40.75
44.75
7.25
3.5
100

จากตาราง 15 แสดงจานวนคู่สนทนาในระยะเวลา 6 เดือนย้ อนหลังในกลุ่มชาย
รักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิ เคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ามีคู่สนทนา 1-3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.75 รองลงมามีค่สู นทนา 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.75 มีค่สู นทนา 4-5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.25
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ไม่ได้ สนทนากับผู้ใดเลย คิดเป็ นร้ อยละ 3.75 และมีคู่สนทนามากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.5 ตามลาดับ
ตาราง 16 แสดงความถี่ ร้ อยละของการนัดพบคู่สนทนาในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน
หาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
การนัดพบคู่สนทนา
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่ (คน)
298
102
400

ร้ อยละ
74.5
25.5
100

จากตาราง 16 แสดงการนัดพบคู่สนทนาในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน
หาคู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ เคยนัดพบกับคู่สนทนา คิดเป็ นร้ อยละ 74.5 และไม่เคย
นัดพบกับคู่สนทนา คิดเป็ นร้ อยละ 25.5
ตาราง 17 แสดงความถี่ ร้ อยละของสถานที่นดั พบกับคู่สนทนาในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอป
พลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 298 )
สถานที่นดั พบกับคู่สนทนา
บ้ าน
ที่พกั อพาร์ ทเม้ น คอนโด
โรงแรม
ร้ านอาหาร
ห้ างสรรพสินค้ า
ร้ านกาแฟ
รวม

ความถี่ (คน)
16
55
37
54
61
75
298

ร้ อยละ
5.37
18.46
12.42
18.12
20.47
25.17
100

จากตาราง 17 แสดงสถานที่นัดพบกับคู่สนทนาในกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอป
พลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ ใช้ ร้านกาแฟเป็ นสถานที่นดั พบ คิดเป็ นร้ อยละ 25.17
รองลงมาคือ ห้ างสรรพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 20.47 ที่พกั อพาร์ ทเม้ น คอนโด คิดเป็ นร้ อยละ 18.46
ร้ านอาหาร คิดเป็ นร้ อยละ 18.12 โรงแรม คิดเป็ นร้ อยละ 12.42 และใช้ บ้านเป็ นสถานที่นดั พบ คิด
เป็ นร้ อยละ 5.37 ตามลาดับ
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ตาราง 18 แสดงความถี่ ร้ อยละของการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนาในกลุม่ ชายรักร่วม
เพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 298 )
การนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนา
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่ (คน)
220
78
298

ร้ อยละ
73.83
26.17
100

จากตารางที่ 18 แสดงการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ กับคู่สนทนาในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์กบั
คู่สนทนา คิดเป็ นร้ อยละ 73.83 และไม่เคยนัดพบกับคู่สนทนา คิดเป็ นร้ อยละ 26.17
ตาราง 19 แสดงความถี่ ร้ อยละของจานวนคู่สนทนาที่นดั พบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา 6
เดือนย้ อนหลังในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 298 )
จานวนคู่สนทนาที่นดั พบ
1 คน
2-3 คน
4-5 คน
มากกว่าหรือเท่ากับ 6 คน
รวม

ความถี่ (คน)
122
152
17
7
298

ร้ อยละ
40.94
51.01
5.7
2.35
100

จากตาราง 19 แสดงจานวนคู่สนทนาที่นัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ ในระยะเวลา 6
เดือนย้ อนหลังในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่นดั
พบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ กับคู่สนทนา 2-3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.01 รองลงมานัดพบ 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 40.94 นัดพบจานวน 4-5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 และมากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.35 ตามลาดับ
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ตาราง 20 แสดงความถี่ ร้ อยละของการพูดคุยถึงการติดเชื ้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ก่อนการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร
( n = 298 )
การพูดคุยถึงการติดเชื ้อเอชไอวีหรื อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ก่อนการนัดพบเพื่อมี
เพศสัมพันธ์
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

166
132
298

55.7
44.3
100

จากตารางที่ 20 แสดงการพู ด คุ ย ถึ ง การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ห รื อ โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ก่อนการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักร่วมเพศ ส่วนใหญ่เคยพูดคุย คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.7 และไม่เคยพูดคุย คิดเป็ นร้ อยละ 44.3
ตาราง 21 แสดงความถี่ ร้ อยละของการพูดคุยถึงการใช้ ถุงยางอนามัยก่อนการนัดพบเพื่อมี
เพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 298 )
การพูดคุยถึงการใช้ ถงุ ยางอนามัยก่อนการ
นัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

176
122
298

59.06
40.94
100

จากตาราง 21 แสดงการพูดคุย ถึงการใช้ ถุงยางอนามัยก่ อนการนัดพบเพื่อ มี
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เคยพูดคุย
คิดเป็ นร้ อยละ 59.06 และไม่เคยพูดคุย คิดเป็ นร้ อยละ 40.94
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ตอนที่ 3 ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้ เท่ าทันสื่อ
ตาราง 22 แสดงความถี่ ร้ อยละความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อของกลุม่ ชาย
รักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )

1.

2.

3.

4.

ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้ เท่าทันสื่อ
ความถี่
การสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตด้ วยตนเอง
286
ปรึกษาเพื่อนสนิท
160
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
219
สอบถามไปยังหน่วยงานที่ทาการประชาสัม พันธ์ และให้ ข้อมูล 106
ด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์สภากาชาดไทย
286
โรงพยาบาลเอกชน
155
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
73
คลินิกรักษาโรคทัว่ ไป
254
โรงพยาบาลรัฐ
1
การเข้ าถึงสื่อเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แผ่นพับ
13
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
25
โทรทัศน์
29
หนังสือพิมพ์
30
สื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
53
สื่อสังคมออนไลน์
255
แหล่งสื่อที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้ป ระกาศข่าวน าเสนอสถิติ ข องผู้ติ ด เชือ้ เอชไอวี ในปี นี โ้ ดยใช้ 104
ข้ อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
สื่อสังคมออนไลน์นาเสนอบทความเกี่ยวกับชุดตรวจเอชไอวีด้วย 236
ตนเองว่าสามารถใช้ งานได้ จริง

ร้ อยละ
71.5
40
54.75
26.5

71.5
38.75
18.25
63.5
0.25
3.25
6.25
7.25
7.5
13.25
63.75
26
59
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ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
ความถี่
สถานพยาบาลจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 320
เกี่ยวกับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีได้ ฟรี ปีละ 1 ครัง้
บริ ษัทแห่งหนึ่งนาเสนออาหารเสริ ม สาหรับการป้องกันการติด
36
เชื ้อเอชไอวีผ่านร้ านค้ าออนไลน์
5. แหล่งข้ อมูลบุคคลใดที่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
88
เพื่อนบ้ าน
46
ญาติพี่น้อง
189
บุคลากรทางการแพทย์
336
ผู้ป่วยที่เคยมีประสบการณ์เป็ นโรคมาก่อน
137
เพื่อน
1

ร้ อยละ
80
9

22
11.5
47.25
84
34.25
0.25

จากตาราง 22 แสดงความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้ เท่าทันสื่อของ
กลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ดังนี ้
1. การสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีการสืบค้ นข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ตด้ วยตนเองมากที่สุด ร้ อยละ 71.5 รองลงมาปรึ กษาบุคลากรทางการแพทย์ ร้ อยละ
54.75 ปรึ กษาเพื่อนสนิท ร้ อยละ 40 และสอบถามไปยังหน่วยงานที่ทาการประชาสัมพันธ์ ท่ีให้
ข้ อมูลด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มี ร้ อยละ 26.5 ตามลาดับ
2. หน่วยงานที่ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อเกี่ ยวกับ การให้ ข้อ มูลด้ านโรคติ ดต่ อ ทาง
เพศสัม พันธ์ ม ากที่สุดคือ ศูนย์ วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ร้ อยละ 71.5 รองลงมาเป็ นคลินิ ก
รักษาโรคทั่วไปร้ อยละ 63.5 โรงพยาบาลเอกชน ร้ อยละ 38.75 โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
ร้ อยละ 18.25 และโรงพยาบาลรัฐ ร้ อยละ 0.25 ตามลาดับ
3. การเข้ าถึงสื่อที่เกี่ ยวข้ องกับโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ พบว่าส่วนใหญ่
เข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ร้ อยละ 63.75 รองลงมาเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ ร้ อยละ 13.25
หนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 7.5 โทรทัศน์ ร้ อยละ 7.25 แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 6.25 และแผ่นพับ
ร้ อยละ 3.25 ตามลาดับ
4. แหล่งสื่อที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าส่วนใหญ่ มี
ความเชื่อถือสถานพยาบาลที่จดั ทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร้ อยละ 80 รองลงมา
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คือ บทความทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้ อยละ 59 การนาเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าวที่อ้างอิงข้ อมูล
จากกระทรวงสาธารณสุข ร้ อยละ 26 และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ร้ อยละ 9 ตามลาดับ
5. แหล่งข้ อมูลบุคคลที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ พ บว่า
ส่วนใหญ่ให้ ความน่าเชื่อถือบุคลากรทางการแพทย์ ร้ อยละ 84 รองลงมาคือ ญาติพี่น้อง ร้ อยละ
47.25 ผู้ป่วยที่เคยมีประสบการณ์ เป็ นโรคมาก่อน ร้ อยละ 34.25 ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา
ร้ อยละ 22 เพื่อนบ้ านร้ อยละ 11.5 และเพื่อน ร้ อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ความรู้ ความเข้ าใจ
การวิเคราะห์ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
ตาราง 23 แสดงความถี่ ร้ อยละของความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุม่
ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
ความรู้ความเข้ าใจ
1. โรคใดต่อไปนี ้เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เริมที่อวัยวะเพศ (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
กลาก (คำตอบที่ผิด)
ซิฟิลิส (คำตอบที่ถูกต้อง)
หูดหงอนไก่ (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
เอดส์ (คำตอบที่ถูกต้อง)
หนองในแท้ (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
หนองในเทียม (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
2. วิธีการใดต่อไปนี ้เป็ นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทานยาป้องกัน (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
ฉีดวัคซีน (คำตอบที่ผิด)
ใช้ ถงุ ยางอนามัย (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
ทานยาคุมกาเนิด (คำตอบที่ผิด)
3. สามารถตรวจพบเชื ้อเอชไอวีได้ ภายในกี่วนั หลังได้ รับเชื ้อ
1 วัน (คำตอบที่ผิด)

ความถี่

ร้ อยละ

144
31
104
72
360
230
41

36.00
7.75
26.00
18.00
90.00
57.50
10.25

139
328
265
4

34.75
82.00
66.25
1.00

30

7.50
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ความรู้ความเข้ าใจ

ความถี่ ร้ อยละ
2 วัน (คำตอบที่ผิด)
55
13.75
3 วัน (คำตอบที่ถูกต้อง)
221
55.25
4 วัน (คำตอบที่ผิด)
83
20.75
5 วัน (คำตอบที่ผิด)
11
2.75
4. สถานที่เข้ ารับบริการตรวจหาเชื ้อไวรัสเอชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลใกล้ บ้าน (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
247
61.75
ห้ องพยาบาลประจาสถานที่ทางาน (คำตอบที่ผิด)
59
14.75
สถาบันวิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คำตอบที่ถูกต้อง)
202
51.50
ร้ านขายยา (คำตอบที่ผิด)
56
14.00
คลินิกเอกชน (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
257
64.25
5. ท่านคิดว่าการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันมีความเสี่ยงในการได้ รับเชื ้อเอชไอวีหรื อไม่
ใช่ (คำตอบที่ถูกต้อง)
353
88.25
ไม่ใช่ (คำตอบที่ผิด)
47
11.75
6. ท่านจะได้ รับเชื ้อเอชไอวีหากจูบกับคู่ของท่านใช่หรื อไม่
ใช่ (คำตอบที่ผิด)
265
66.25
ไม่ใช่ (คำตอบที่ถูกต้อง)
135
33.75
7. การใช้ ถงุ ยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้ หรือไม่
ได้ (คำตอบที่ถูกต้อง)
200
50.00
ไม่ได้ (คำตอบที่ผิด)
200
50.00
8. ท่านคิดว่าการใช้ ถงุ ยางอนามัย 2 ชันจะช่
้ วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้ เพิ่มขึ ้น
ใช่ (คำตอบที่ผิด)
139
34.75
ไม่ใช่ (คำตอบที่ถูกต้อง)
261
65.25
9. ท่านคิดว่าการทานยาก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันเชื ้อเอชไอวีได้ หรื อไม่
ได้ (คำตอบที่ถูกต้อง)
312
78.00
ไม่ได้ (คำตอบที่ผิด)
88
22.00
10. ท่านคิดว่าสารอื่นใดต่อไปนี ้ สามารถใช้ แทนสารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ บ้าง
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ความรู้ความเข้ าใจ
ความถี่
ครีมทาผิว (คำตอบที่ผิด)
25
สบู่เหลว (คำตอบที่ผิด)
45
น ้ามันสาหรับนวดทาผิว (คำตอบที่ผิด)
157
ไม่สามารถใช้ แทนกันได้ (คำตอบทีถ่ ูกต้อง)
173
11. ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเอดส์สามารถรักษาให้ หายได้ และใช้ ชีวิตปกติใช่หรือไม่
ใช่ (คำตอบที่ผิด)
285
ไม่ใช่ (คำตอบที่ถูกต้อง)
115

ร้ อยละ
6.25
11.25
39.25
43.25
71.25
28.75

จากตาราง 23 แสดงผลการเลื อ กตอบค าถามความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานคร โดย
แบ่งหัวข้ อคาถามออกเป็ น 11 หัวข้ อดังนี ้
1. ชนิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ ให้ คาตอบว่าโรคเอดส์เป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ ถูกต้ อง ร้ อยละ 90.00 รองลงมาคือ โรคหนองในแท้ ร้ อยละ 57.50
เริ มที่อวัยวะเพศ ร้ อยละ 36 โรคซิฟิลิส ร้ อยละ 26 โรคหูดหงอนไก่ ร้ อยละ 18 โรคหนองในเทียม
ร้ อยละ 10.25 และให้ คาตอบว่าโรคกลากไม่ใช่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ ถูกต้ อง ร้ อยละ 7.75
ตามลาดับ
2. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธี การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วน
ใหญ่ทราบว่า มีความเข้ าใจว่า การฉีดวัคซีนเป็ นวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้ อยละ 82
รองลงมาคือ การใช้ ถุงยางอนามัย ร้ อยละ 66.25 การทานยาป้องกัน ร้ อยละ 34.75 และการทาน
ยาคุมกาเนิด ร้ อยละ 1 ตามลาดับ
3. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับจานวนวันที่จะตรวจพบเชือ้ เอชไอวีหลังการ
ได้ รับเชื ้อเอชไอวีพบว่าส่วนใหญ่มีความเข้ าใจว่าจะใช้ เวลา สามวัน ร้ อยละ 55.25 รองลงมาคือ สี่
วัน ร้ อยละ 20.75 สองวัน ร้ อยละ 13.75 หนึ่งวัน ร้ อยละ 7.5 และห้ าวัน ร้ อยละ 2.75 ตามลาดับ
4. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสถานที่เข้ ารับบริ การตรวจหาเชือ้ ไวรัสเอชวี
และโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ ดังนี ้ โรงพยาบาลใกล้ บ้านจ านวนร้ อยละ 61.75 ห้ องพยาบาล
ประจาสถานที่ทางานจานวนร้ อยละ 14.75 สถาบันวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยจานวนร้ อยละ
51.50 ร้ านขายยาจานวนร้ อยละ 14.75 และคลินิกเอกชนจานวนร้ อยละ 64.25
5. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะได้ รับเชื ้อเอชไอวีจากการใช้ เข็ม
ฉีดยาร่วมกัน ส่วนใหญ่เข้ าใจว่ามีความเสี่ยง ร้ อยละ 88.25 และไม่มีความเสี่ยง ร้ อยละ 11.75
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6. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การได้ รับเชือ้ เอชไอวีจ ากการจูบ ส่วนใหญ่
เข้ าใจว่าจะได้ รับเชื ้อ ร้ อยละ 66.25 และเข้ าจะไม่ได้ รับเชื ้อ ร้ อยละ 33.75
7. ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ว่ า สามารถป้ อ งกั น
โรคติด ต่อ ทางเพศสัม พันธ์ ได้ จ านวน ร้ อยละ 50 และการใช้ ถุงยางอนามัย ไม่ ส ามารถป้อ งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ จานวน ร้ อยละ 50
8. ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัยสองชันว่
้ า สามารถช่วยลดความ
เสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าวิธีการนี ้จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ร้ อยละ 65.25
ละเชื่อว่าจะลดความเสี่ยงได้ ร้ อยละ 34.75
9. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ก่ อ นการมี
เพศสัมพันธ์ด้วยการทานยาจานวนร้ อยละ 78 และไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีด้วยการ
ทานยาจานวนร้ อยละ 22
10. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสารที่ทดแทนสารหล่อลื่นสาหรับใช้ ขณะมี
เพศสัม พันธ์ ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจว่า ไม่สามารทดแทนได้ จานวนร้ อยละ 43.25 นา้ มัน
ส าหรั บ นวดทาผิ ว จ านวนร้ อยละ 39.25 สบู่ เหลวร้ อยละ 11.25 และครี ม ทาผิ ว ร้ อยละ 6.25
ตามลาดับ
11. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ว่าสามารถรักษาหายได้ ส่วนใหญ่
เข้ าใจว่าสามารถรักษาหาย ร้ อยละ 71.25 และไม่สามารถรักษาหายได้ จานวนร้ อยละ 28.75
ตาราง 24 แสดงคะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
ในกรุงเทพมหานครโดยมีคะแนนเต็ม 19 คะแนน ( n = 400 )
ความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในภาพรวม

คะแนน
ต่าสุด
(Min)

คะแนน
สูงสุด
(Max)

ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ )

5

19

9.56

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
2.58

จากตาราง 24 แสดงคะแนนต่าสุด (Min) คะแนนสูงสุด(Max) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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ในกลุ่ม ชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานครโดยมี คะแนนเต็ม 19 คะแนน
พบว่าคะแนนต่าสุด (Min) เท่ากับ 5 คะแนนและคะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 19 คะแนน ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) ของคะแนนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มในกลุ่มชายรักร่ วม
เพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมเท่ากับ 9.56 คะแนน และมีสว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.58
ตอนที่ 5 การจัดการตนเอง
ตาราง 25 แสดงความถี่ ร้ อยละ ของการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่
ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )
การจัดการตนเอง
ความถี่
ร้ อยละ
1. ความถี่ของการเข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวี
ปี ละ 2 ครัง้
15
3.75
ปี ละ 1 ครัง้
66
16.5
นานๆครัง้ (มากกว่า 1 ปี )
137
34.25
เมื่อมีความเสี่ยง
90
22.5
ไม่เคยตรวจ
92
23
2. การเข้ ารับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีความเสี่ยง
ใช่
326
81.5
ไม่ใช่
74
18.5
3. ความสามารถในการปฏิบตั ิตนหากมีคาแนะนาในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ทุกครัง้
77
19.25
บางครัง้
250
62.5
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
73
18.25
รวม
400
100
จากตาราง 25 การจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชาย
รักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอ
วีนานๆครัง้ หรือมากกว่า 1 ปี ร้ อยละ 34.25 รองลงมาไม่เคยเข้ ารับการตรวจ ร้ อยละ 23 เข้ ารับการ
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ตรวจเมื่อพบว่าตนเองมีความเสี่ยงร้ อยละ 22.5 เข้ ารับการตรวจปี ละ 1 ครัง้ ร้ อยละ 16.5 และเข้ า
รับการตรวจปี ละ 2 ครัง้ ร้ อยละ 3.75 ตามลาดับ
เมื่อทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่จะเข้ ารับ
การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จานวนร้ อยละ 81.5 และไม่เข้ ารับการตรวจจานวนร้ อยละ
18.5 และหากได้ รับคาแนะนาในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าส่วนใหญ่
สามารถปฏิบตั ิตนตามได้ เป็ นบางครัง้ ร้ อยละ 62.5 รองลงมาคือ ปฏิบตั ิตนตามได้ ทุกครัง้ ร้ อยละ
19.25 และไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ร้ อยละ 18.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 6 การสื่อสารและการตัดสินใจ
ตาราง 26 แสดงความถี่ ร้ อยละ ของทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร ( n = 400 )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ
ความถี่ ร้ อยละ
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
เคย
276
69
ไม่เคย
124
31
การแนะนาเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เคย
293
73.25
ไม่เคย
107
26.75
การพูดถึงประโยชน์ของการใช้ ถงุ ยางอนามัยในกลุม่ เพื่อนสนิท
เคย
232
58
ไม่เคย
168
42
การพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคู่ของท่านก่อนมีเพศสัมพันธ์
เคย
247
61.75
ไม่เคย
153
38.25
ความกังวลหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรื อไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
ใช่
258
64.5
ไม่ใช่
142
35.5
การแนะนาเพื่อนเมื่อทราบว่าเพื่อนของท่านไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์
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ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ

ความถี่ ร้ อยละ
แนะนา
190
47.5
ไม่แนะนา
210
52.5
7. การทราบสถานะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของตนเองและคู่ของท่านเป็ นสิ่งที่จาเป็ น
ใช่
327
81.75
ไม่ใช่
73
18.25
รวม
400
100
จากตาราง 26 แสดงทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เคย
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย ร้ อยละ 69 และไม่เคยปฏิเสธ ร้ อยละ 31เคยและ
ส่วนใหญ่เคยแนะนาเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้ อยละ 73.25 และไม่เคย
แนะนา ร้ อยละ 26.75 และส่วนใหญ่ เคยพูดถึงประโยชน์ของการใช้ ถุงยางอนามัยในกลุ่มเพื่อน
สนิทร้ อยละ 58 และไม่เคยพูดถึง ร้ อยละ 42 และส่วนใหญ่เคยพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ ถงุ ยางอนามัย
กับคู่ของของตนเองก่อนมีเพศสัมพันธ์ ร้ อยละ 61.75 และไม่เคยพูดคุย ร้ อยละ 38.25 และส่วน
ใหญ่จะมีความกังวลหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหรื อไม่ใช้ ถุงยางอนามัย ร้ อยละ 64.5 และ
ไม่มีความกังวล ร้ อยละ 35.5 ในการแนะนาเพื่อนเมื่อทราบว่าเพื่อนของท่านไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยใน
การมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นพบว่าส่วนใหญ่จะไม่แนะนา ร้ อยละ 52.5 และแนะนา ร้ อยละ 47.5
และคิดว่าการทราบสถานะโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ ของตนเองและคู่เป็ นสิ่งที่จาเป็ น ร้ อยละ
81.75 และคิดว่าไม่จาเป็ นต้ องทราบ ร้ อยละ 18.25
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ส่ วนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของความรู้ ความเข้ าใจด้ านโรคติดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรั กร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานคร
ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้ าใจด้ านโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ของกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครระหว่างผู้ที่เคย
นัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์และผู้ที่ไม่เคยมีการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ ( n = 400 )
ความรู้ความเข้ าใจ
ด้ านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ภาพรวม

พฤติกรรมการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์
เคย (n=298 )
ไม่เคย (n=102)
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) S.D. ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) S.D.
9.648
2.69
9.304
2.20

t

P-value

-1.163

0.245

ตาราง 27 แสดงให้ เห็นผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
กรุ ง เทพมหานคร ระหว่ างกลุ่ม ผู้ที่ เคยนัด พบเพื่ อ มี เพศสัม พัน ธ์ จ านวน 298 คน (𝑥̅ = 9.648,
S.D.=2.69) และกลุ่ม ผู้ ที่ ไ ม่ เคยมี ก ารนัด พบเพื่ อ มี เพศสัม พั น ธ์ จ านวน 102 คน (𝑥̅ = 9.304,
S.D.=2.20) พบว่าคะแนนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครในกลุ่มผู้ที่เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์และไม่
เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชัน หาคู่ในกรุงเทพมหานครที่สมัครใจเข้ าร่วมการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)ในการวิจยั นี ้ จานวน 20 คนโดยการสุมตัวอย่างแบบสโนว์
บอลล์ (Snowball Sampling) และใช้ การสั ม ภ าษ ณ์ แบ บกึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-Structure
Interview) แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้ แอปพลิ เคชั น การนั ด พบคู่ แ ละพฤติ ก รรมการมี
เพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนาผ่านแอปพลิเคชันของกลุม่ ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการจัดการตนเองและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ช่วงอายุของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่
เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ จานวน 20 คน พบว่าอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี จานวน 8
คน รองลงมาช่วงอายุ 16-25 ปี จานวน 5 คน ช่วงอายุ 36-45 ปี จานวน 5 คน และช่วงอายุ 46-59
ปี จานวน 2 คน ตามลาดับ
สถานภาพสมรสของกลุ่ ม ชายรั ก ร่ ว มเพศที่ ใ ช้ แอปพลิ เ คชั น หาคู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ป้ ระกอบด้ วย สถานะโสดจานวน 19
คนและสมรส 1 คน
ระดั บ การศึ ก ษาของกลุ่ ม ชายรั ก ร่ ว มเพศที่ ใ ช้ แอปพลิ เ คชั น หาคู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถามสัม ภาษณ์ ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่ เป็ นระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 8 คน และรองลงมาเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรื อเทียบเท่า จานวน 3 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 2 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จานวน 2 คน และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 คน
รายได้ ของกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่
เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 9 คน
ต่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 3 คน 20,001-30,000 บาท จ านวน 3 คน มากกว่า 50,000 บาท
จานวน 3 คน และ 30,001-40,000 บาท จานวน 2 คน
ผู้ ร่ ว มพั ก อาศั ย ของกลุ่ ม ชายรั ก ร่ ว มเพ ศที่ ใ ช้ แอปพ ลิ เ คชั น หาคู่ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ เข้ าร่ วมการตอบค าถามสัม ภาษณ์ ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่ จ ะพัก อาศัยคนเดีย ว
จานวน 7 คน รองลงมาพักอาศัยกับพ่อแม่ 4 คน พักอาศัยกับคู่รัก 4 คน พักอาศัยกับญาติ 3 คน
พักอาศัยกับพ่อหรือแม่เพียงท่านเดียว 1 คน และพักอาศัยกับเพื่อน 1 คน
ความสะดวกของที่พักในการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มชายรักร่วมเพศ
ที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ ในครัง้ นี ้ ส่วน
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ใหญ่คิดว่าที่พักมีผลต่อการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยมีบางความเห็นที่ตอบว่าที่พักไม่สะดวก
ต่อการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์
“ ไม่สะดวกต่อการที่จะนัดพบปะกับคนที่ร้ ู จักกันทางแอปพลิเคชันเพราะผมอยู่
บ้ านกับพ่อแม่ หลานๆ และไม่มีห้องส่วนตัวจึงมีปัญหาในการที่จะมามีเพศสัมพันธ์ กันที่บ้านจึง
ต้ องออกไปเปิ ดโรงแรมเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กนั ”
“ ไม่สะดวกต้ องนัดออกไปข้ างนอก ”
“ ไม่ได้ เลยครับ พักบ้ านเพื่อนอยู่กนั หลายคน ”
“ สะดวกมาก ถุงยางและเควาย (สารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์) พร้ อม ”
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน การนัดพบคู่และพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ กับคู่สนทนาผ่ านแอปพลิคชันของกลุ่มชายรักร่ วมเพศในเขต
กรุงเทพมหานคร (n=20)
แอปพลิเคชันหาคู่ท่กี ลุม่ ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบ
คาถามสัมภาษณ์ ในครัง้ นี ้ จานวน 20 คนเลือกใช้ คือ Hornet ร้ อยละ 32.07 รองลงมาคือ Grindr
ร้ อยละ 18.86 Blued ร้ อยละ 18.86 Tinder ร้ อยละ 15.09 Jack’D ร้ อยละ 11.32 Romeo ร้ อยละ
1.88 และ Banana ร้ อยละ 1.88 โดยมีสาเหตุในการเลือกใช้ ที่แตกต่างกันไป ดังนี ้
“ มีตวั เลือกที่เห็นรูปถ่ายของคู่ ”
“ รูปแบบการใช้ งานง่าย ไม่ซบั ซ้ อน ”
“ ง่ายต่อการใช้ และง่ายต่อการสมัครเข้ าใช้ งาน ”
“ ความหลากหลายและจานวนของผู้ใช้ งานจานวนมาก ”
“ ช่วยระงับอารมณ์ทางเพศได้ ดี ”
“ เพราะทุกแอปพลิเคชันล้ วนแต่มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และเข้ าถึงผู้คนได้ ง่ายมาก
ขึ ้น แค่ เข้ า กด เลื่อน คลิก ไม่กี่ทีคณ
ุ ก็เจอคนที่เป็ นเหมือนกับคุณและถ้ าหากใจตรงกันก็พร้ อมจะ
คุยกับคุณแล้ ว ”
ช่วงเวลาในการใช้ แอปพลิเคชันของกลุม่ ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่
เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ พบว่าเลือกใช้ ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. จานวน 14
คน รองลงมาคื อ ช่ วงเวลา 21.01-24.00 น. จ านวน 4 คน 12.01-15.00 น. จ านวน 1 คน และ
15.01-18.00 น. จานวน 1 คน โดยเหตุผลที่เลือกใช้ งานในระยะเวลาดังกล่าว ดังนี ้
“ เวลาที่จะใช้ งานไม่ตายตัว สามารถเข้ าใช้ เวลาไหนก็ได้ ”
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“ เป็ นช่วงเวลาที่สะดวก ”
“ เสร็จจากงานประจา ”
“ ผู้คนส่วนมากจะเลิกงานในช่วงเวลานี ้ ”
ฟั งก์ ชันการใช้ งานที่ กลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการ
ตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นีเ้ ลือกใช้ เป็ นประจาได้ แก่ การแบ่งแสดงรูปภาพแบบสาธารณะและ
แบบส่วนตัว จ านวน 9 คน รองลงมาคือ เลือกใช้ การแสดงประวัติ ส่วนตัวและความสนใจของ
ผู้ใช้ บริ การ เช่น อายุ ลักษณะทางกายภาพ สถานะของเชื อ้ เอชไอวี และความสนใจพิเศษ จานวน
6 คน การสนทนาในกล่องข้ อความส่วนบุคคล จานวน 2 คน การทราบระยะห่างของคู่สนทนา 2
คน การเลือกคู่สนทนาที่สนใจเราเช่นเดียวกันแบบอัตโนมัติ จานวน 1 คน โดยมีสาเหตุที่เลือกใช้
ฟั งก์ชนั ดังต่อไปนี ้
“ ถ้ าคนนันเค้
้ าสนใจเราอยู่แล้ วก็ประหยัดเวลาปรับตัวทาความเข้ าใจกัน ”
“ สะดวกต่อการนัดเจอ ”
“ สามารถคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจนัด ”
“ เพราะทาให้ สามารถพิมพ์และพูดคุยกับคนที่สนทนากันด้ วยเพื่อที่จะนัดเจอ ”
“ สามารถรู้จกั คนที่จะนัดพบได้ ”
“ มีความปลอดภัย ”
“ ได้ ทราบประวัติเกี่ยวกับ คู่สนทนาเบือ้ งต้ น และยังมีเครื่ องหมายยืนยันตัวตน
สาหรับผู้คนที่ตรวจเลือดหาเชื ้อเอชไอวีแล้ วเพื่อโอกาสในการดึงดูดคู่สนทนา ”
“ หากระยะทางใกล้ กนั มีโอกาสได้ นดั พบกันมากขึ ้น ”
“ ปกติต้องดูระยะทางถ้ าไกลเกินมันก็ไม่แสดงบนแอพอยู่แล้ วเพราะปกติไม่ใช้ พรี
เมียม(ฟั งก์ชนั เสริมที่ต้องจ่ายเงินและจะใช้ งานได้ มากขึ ้น) และบอกอายุ ก็สาคัญ ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับเอชไอวีไม่มีก็ได้ เพราะเราต้ องรู้จกั ป้องกันตัวเอง ”
ฟั งก์ ชันการใช้ งานที่ กลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการ
ตอบคาถามสัมภาษณ์ ในครัง้ นี ท้ ี่คิดว่าเอือ้ ต่อการนัดพบคู่สนทนาได้ แก่ การทราบระยะห่างของคู่
สนทนา 6 คน รองลงมาคือ การสนทนาในกล่องข้ อความส่วนบุค คล จ านวน 5 คน การแสดง
ประวัติส่วนตัวและความสนใจของผู้ใช้ บริ การ เช่น อายุ ลักษณะทางกายภาพ สถานะของเชื ้อเอช
ไอวี และความสนใจพิเศษ จานวน 5 คน การเลือกคู่สนทนาที่สนใจเราเช่นเดียวกันแบบอัตโนมัติ
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จ านวน 2 คน การแบ่ ง แสดงรู ป ภาพแบบสาธารณะและแบบส่ว นตัว จ านวน 1 คน และการ
ตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของคู่สนทนา 1 คน
การตรวจสอบข้ อมูลของผู้สนทนาพบว่า มีผ้ ทู ี่ เคยตรวจสอบ จานวน 13 คน และ
ไม่เคยตรวจสอบ จานวน 7 คน โดยมีวิธีที่จะตรวจสอบหลากหลายวิธีดงั ต่อไปนี ้
“ ตรวจสอบประวัติผ่านเฟสบุ๊คและนัดเจอตัวเพื่อแสดงตัวตน ”
“ นัดพบ พูดคุย และถามว่าเข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีครัง้ ล่าสุดเมื่อไหร่ ”
“ ชักชวนพูดคุย และนัดเจอกันในที่ชมุ ชน ”
“ ถามโดยตรงหรือวิดีโอคอล ”
“ ตรวจสอบจากรูปภาพหลายรูปและนัดเจอ ”
“ ขอไลน์คยุ ส่วนตัวแล้ วตรวจสอบว่า ในแอพกับในไลน์คนเดียวกันไหม ”
“ ความสอดคล้ องกันระหว่าง รู ปภาพ คาแนะนาตัวอย่างย่อ และสามารถแลก
รูปภาพกันได้ อย่างเปิ ดเผย ”
ความน่ าเชื่ อถื อข้ อมูล ที่แสดงบนแอปพลิ เคชัน พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ เชื่ อถื อหรื อ
เชื่อถือน้ อย โดยให้ ความเห็นดังต่อไปนี ้
“ ค่อนข้ างไม่น่าเชื่อถือ เพราะมีข่าวการหลอกลวงในเว็บหาคู่บ่อย ”
“ เชื่อเป็ นบางส่วนเพราะ จะเน้ นถามแค่ชื่อกับอายุและนัดเจอกันเลยเพราะการ
คุยกันด้ วยการเจอกันดีท่สี ดุ ”
“ ไม่น่าเชื่อถือ หากไม่มนั่ ใจบางครัง้ จะสอบถามไปยังกล่องสนทนาส่วนบุคคล ”
“ เชื่อถือในระดับหนึ่ง เพราะบางข้ อมูลสามารถยืนยันได้ ง่าย ”
“ เชื่อบ้ าง ไม่เชื่อบ้ าง ต้ องมีการสนทนาสอบถามเพิ่มเติม ”
“ ไม่เชื่อเพราะคิดว่าข้ อมูลเหล่านันไม่
้ สาคัญ ”
“ ไม่เชื่อเพราะคิดว่าคู่สนทนามีการแต่งรูปเกินจริง ”
“ เชื่อถือ 60% เพราะไม่มีใครแสดงตัวตนและข้ อมูลทังหมดในโลกออนไลน์
้
”
“ เชื่ อ ถื อ 50% สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในแอป พ ลิ เ คชั น ไม่ มี อ ะไรจริ ง มั น ขึ น้ อยู่ กั บ
วิจารณญาณและสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะเชื่อมันมากแค่ไหน ”
“ ไม่เชื่อ 100% จะมัน่ ใจขึ ้นถ้ าได้ สนทนาเป็ นการส่วนตัว ”
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“ ค่อนข้ างเชื่อ เพราะหากนัดแล้ วไม่ตรงปก (ภาพและตัวจริ งไม่เหมือนกัน) จะทา
ให้ เสียเวลา และสุดท้ ายอาจไม่ได้ รับการนัดหมายอีกเลย ทาให้ เสียเวลา เสียความรู้สกึ หากข้ อมูล
จริงโอกาสที่จะได้ นดั พบย่อมมีมากกว่าและสานสัมพันธ์ต่อได้ ในอนาคต ”
“ ไม่เชื่อ เพราะไม่มีใครพูดความจริงตอนแรก ”
“ เชื่อไม่ถึง 60% เพราะมีการสร้ างโปรไฟล์ให้ ตวั เองดูดี ”
“ ไม่น่าเชื่อถือ เพราะบนแอปพลิเคชันสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ ลงไป และส่วนมาก
จะไม่เป็ นตามความจริง ”
วัต ถุป ระสงค์ ข องการนัด พบคู่ส นทนา พบว่า หาคู่ส นทนาเพื่ อ มี เพศสัม พั น ธ์
จานวน 13 คน รองลงมาหาเพื่อน จานวน 3 คน หาเครือข่ายทางสังคม จานวน 2 คน และหาเพื่อน
หาเครือข่ายทางสังคมรวมถึงอาจจะนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย จานวน 2 คน
จานวนครัง้ ที่นดั พบก่อนการมีเพศสัมพันธ์ พบว่ามีเพศสัมพันธ์ในการนัดพบครัง้
แรก จานวน 13 คน และรองลงมาคือครัง้ ที่ 2 จานวน 3 คน มีเพศสัมพันธ์ ในการนัดพบครัง้ ที่ 3
จานวน 1 คน และครัง้ ที่ 4 ขึ ้นไป จานวน 3 คน
สถานที่นัดพบ พบว่าใช้ โรงแรมเป็ นสถานที่นดั พบ ร้ อยละ 27.27 รองลงมาคือที่
พักของคู่สนทนา ร้ อยละ 27.27 ที่พักของตนเอง 13.63 ห้ างสรรพสินค้ า 13.63 ร้ านกาแฟ ร้ อยละ
9.09 ในที่ ส าธารณะ 9.09 และในห้ อ งน า้ สาธารณะ ร้ อยละ 4.54 โดยมี ส าเหตุในการเลื อ กใช้
สถานที่ ดังนี ้
“ ส่วนใหญ่จะนัด FWB (ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันและมีเป้าหมายเดียวกันคือ
การมีเพศสัมพันธ์เท่านัน)
้ มากกว่า ”
“ ผู้คนพลุกพล่าน จะได้ หาทางหนีทีไล่ได้ ”
“ มีความสะดวก ”
“ มีความปลอดภัย ”
“ ง่ายต่อการมีเพศสัมพันธ์ ”
“ พบกันที่สาธารณะก่อน เพื่อความปลอดภัย ”
“ ตื่นเต้ น เร้ าอารมณ์ ”
“ สบายใจที่จะใช้ ห้องของตนเองมากที่สดุ ”
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“ สะดวก ปลอดภัย และไม่มีคนในครอบครัวรู้ ”
“ หากเป็ น ในสถานที่สาธารณะ คู่นัดจะไม่ ทราบที่อยู่เรา และสามารถเปลี่ยน
สถานที่ได้ เพิ่มความตื่นเต้ น แปลกใหม่ และบรรยากาศชวนลิ ้มลอง ”
การพูดคุยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์พบว่า มี 16
คนที่เคยพูดคุยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไม่เคยพูดคุยจานวน 4 คน
ตอนที่ 3 โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ และการป้ องกันโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถามสัมภาษณ์
ในครั ง้ นี ้ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสัม พั น ธ์ อ ละการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ดังนี ้
“ การใช้ ถงุ ยางอนามัยและการทานยาเพร็พ (Prep) ”
“ การใช้ ถงุ ยางอนามัยเพื่อไม่ให้ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ”
“ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ การป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยใช้ วิธีการต่างๆ เช่นการใช้ ถงุ ยางอนามัย การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ ”
“ การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ ที่เรามองเห็นและไม่เห็น มีวิธีการป้องกัน เช่น
สวมถุงยางอนามัย หรือ กินยาตามแพทย์สงั่ ”
“ กินยาเพร็พ ใส่ถงุ ยางอนามัย และหลัง่ ภายนอก ”
“ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือการมีเพศสัมพันธ์ ให้ ปลอดภัย เช่น
การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ลดการสอดใส่หากไม่มนั่ ใจในคู่นดั ”
สาเหตุที่กลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถาม
สัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ เลือกใช้ วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ละวิธี ดังต่อไปนี ้
“ ถุงยางอนามัยเพราะสะดวกและปลอดภัย ”
“ สวมถุงยางเพราะหาได้ ง่าย ”
“ ถุงยางอนามัยเพราะปลอดภัยดี ”
“ ใช้ ถงุ ยางอนามัย เพราะหาซื ้อง่าย ปลอดภัย ”
“ ทานยาเพร็พและถุงยางอนามัย เป็ นวิธีง่ายและสะดวกที่สดุ ”
“ ใช้ การใช้ ถงุ ยางอนามัยเพราะป้องกันโรคได้ ดีที่สดุ ”
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“ ถุงยางอนามัยเพราะสะดวกและประหยัด ”
“ ถุงยางอนามัยเพราะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ”
วิ ธี ก ารป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพ ศสั ม พั น ธ์ ที่ กลุ่ ม ชายรั ก ร่ ว มเพศในเขต
กรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี เ้ ลือกใช้ ว่าสามารถป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้ ทกุ ชนิดหรือไม่ พบว่า
“ ใช้ ถงุ ยางอนามัยอาจจะไม่ครบทุกชนิดแต่ดีกว่าไม่กนั อะไรเลย ”
“ ทุกชนิด เพราะป้องกันเชื ้อไม่ให้ เข้ าสูร่ ่างกาย ”
“ ไม่ ทุกชนิด แต่การใช้ ถุงยางอนามัยเป็ นการป้องกันในการมีเพศสัม พันธ์ ได้ ดี
ที่สดุ ”
“ ใช้ ถงุ ยางอนามัยไม่ทกุ ชนิดเพราะมีการสัมผัสอื่นที่ติดต่อได้ อีก ”
“ ได้ เกือบทุกชนิด เพราะป้องกันเชื ้อจากอสุจิได้ ”
“ ใช้ ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ แค่การร่วมเพศเท่านัน้ ไม่สามารถป้องกัน
โรคที่ติดจากการจูบ หรือ สัมผัสบริเวณอื่นที่อาจมีเชื ้อแล้ วเราไม่ทราบ ”
“ ใช้ ถงุ ยางอนามัยไม่ครอบคลุมแต่ใช้ ได้ ”
“ ไม่ทกุ ชนิด ถ้ าใช้ ปากหรือการติดต่อทางอื่น ”
“ การทานยาเพร็ พ สามารถป้องกันได้ แค่เอชไอวี แต่ โรคอื่นๆ ซิ ฟิ ลิส หนองใน
เทียมไม่สามารถป้องกันได้ แต่เราก็ต้องดูจากวิจารณญาณของเราเองอีกทีที่คณ
ุ จะต้ องเลือกว่า จะ
ไม่ใช้ ถุงยางอนามัยกับคนนีห้ รื อป่ าว ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น เขาเป็ นคนอย่างไร รู้ จักกันนาน
หรือยัง เขามีลกั ษณะน่าสงสัยไหม มีต่มุ หรือผื่นอะไรแสดงออกหรือไม่ ”
“ ใช้ ถงุ ยางอนามัยป้องกันได้ และมีโอกาสผิดพลาดน้ อยมาก ”
“ ถุงยางอนามัยอาจจะป้องกันไม่ได้ ทุกชนิด แต่ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้ ”
“ ไม่ทุกชนิด การทานยาเพร็ พ ป้องกันเฉพาะการติดเชือ้ เอชไอวี แต่โรคอื่นๆเช่น
หนองใน ซิฟิลิส ยังป้องกันไม่ได้ ”
“ ได้ ทกุ ชนิดถ้ าใส่ถงุ ยางอนามัยอย่างถูกต้ อง ”
“ ไม่ทุกชนิดเพราะถุงยางอนามัย อาจมีการรั่วเสื่อมสภาพ หรื อโดนเจาะก่อนมี
เพศสัมพันธ์ ”
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การใช้ ส ารอื่ น ทดแทนสารหล่อลื่ น ขณะมี เพศสัม พัน ธ์ ที่ มี ช ายตามท้ อ งตลาด
พบว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ ไม่
เคยใช้ สารอื่นทดแทนสารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ จานวน 7 คน และ13 เคยใช้ สารอื่นทดแทน
ดังต่อไปนี ้ สบู่ โลชัน่ ออยล์ แชมพู น ้าลาย น ้ามันทาตัว
หน่วยงานที่กลุม่ ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถาม
สัมภาษณ์ ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่คิดว่าช่วยส่งเสริ มให้ มีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ คือ
กระทรวงสาธารณสุข คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีร้ ุ งแห่ง
ประเทศไทย
“ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันให้ ความรู้ความเข้ าใจในการป้องกันจากสาเหตุ มากกว่าจะมาแก้ ปัญหา
ที่ปลายเหตุ ”
“ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการบรรจุในหลักสูตรการเรี ยนขันพื
้ ้นฐาน ”
“ สมาคมฟ้าสีร้ ุง สภากาชาดไทย และ หน่วยงาน สาหรับชาวเกย์อื่นๆ ให้ ความรู้
แจก Prep ถุงยางฟรี ”
“ คลินิกนิรนาม เพราะบอกวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ”
ช่ อ งทางการรั บ รู้ การรณ รงค์ แ ละการส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ที่กลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ใน
ครัง้ นี ้ พบว่าช่องทางอินเทอร์ เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค และ
แอปพลิ เคชัน เป็ น ต้ น เป็ น ช่ อ งทางที่ จ ะสามารถรั บ รู้ การรณรงค์ แ ละการส่ ง เสริ ม การป้อ งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ มากที่สดุ
“ หากเป็ น เมื่ อ ก่ อ นจะเป็ น ที่ ส ถานศึ ก ษา แต่ ปั จ จุ บัน สื่ อ สัง คมออนไลน์ เป็ น
ช่องทางที่สง่ เสริมเรื่ องพวกนี ้ง่ายและเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย ”
แหล่งข้ อมูล บุคคลที่ กลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการ
ตอบค าถามสัม ภาษณ์ ในครั ง้ นี ้ ให้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เกี่ ย วกับ การให้ ข้ อ มูล ด้ า นโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ คือ บุคลากรทางการแพทย์ โดยส่วนใหญ่ ระบุว่าเป็ น แพทย์หรื อพยาบาล เนื่องจาก
เป็ นผู้ที่มีความรู้ทางด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นอย่างดี ผู้ที่เคยมีประวัติการติดเชื ้อมาก่อน
เนื่องจากสามารถแบ่งปันประสบการณ์ตรงได้ และดารานักแสดงที่สื่อสารเรื่องที่เข้ าใจยากได้ ดี
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“ บุคลากรทางการแพทย์เพราะเป็ นผู้มีความรู้ ”
“ บุคลากรทางการแพทย์ หรื อ ผู้เคยมีประวัติการติดเชื ้อ เพราะสามารถให้ ข้อมูล
ได้ จากประสบการณ์ตรง มีประโยชน์มากกว่าการอ้ างอิงจากทฤษฎีต่างๆ ”
“ ขอยกตัวอย่างเป็ นสถานที่องค์กร เช่น Swing Thailand เพราะว่าทางานเชิงรุก
เพื่อตรวจชาวรักร่วมเพศ และพร้ อมบริการฟรีให้ กบั เกย์มานานและเป็ นที่ไว้ วางใจ ”
“ บุคลากรทางการแพทย์เพราะสามารถให้ คาตอบพร้ อมทังอ้
้ างอิงผลการวิจยั ได้ ”
“ ป๋ อมแป๋ ม (นิติ ชัยชิตาทร) เทยเที่ยวไทย เพราะเค้ าสามารถอธิบายเรื่ องที่ยาก
ให้ ดฟู ั งง่ายและเข้ าใจมากขึ ้น ”
“ ผู้ที่ทางานอยู่กบั องค์ด้านนี ้โดยตรง จะใกล้ ชิดกับผู้ป่วยและรับรู้ปัญหาโดยตรง
จากผู้ป่วยมากกว่า ”
สาเหตุที่กลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถาม
สัมภาษณ์ในครัง้ นีจ้ ะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน พบว่าเกิดจากค่านิยมความชอบส่วนตัว ความ
เชื่อหรื ออารมณ์ ส่วนตัว สถานการณ์ ที่เร่ งรี บกรณี หาถุงยางอนามัยไม่ได้ ความพึงพึงพอใจต่อคู่
นอน การทานยาเพร็พเพื่อป้องกันแล้ วจึงไม่ใช้ ถุงยางอนามัย และการทาตามความต้ องการของคู่
นอน รวมถึงอารมณ์ร่วมซึง่ กันและกันระหว่างคู่นอน
“ วิทยาการทางการแพทย์สมัยปั จจุบนั บอกตามตรงเหมือนกันว่าทาให้ ชะล่าใจ
อาจมีกนั บ้ างไม่กนั บ้ างเพราะตัวเราเองก็พอศึกษามาพอสังเขปว่าโรคนี่มนั ไปถึงไหนยังไง ”
“ ค่านิยม ความเชื่อ และอารมณ์ความชอบส่วนบุคคล ”
“ มัก เกิ ด จากการที่ มี อ ารมณ์ ท างเพศในระดับ สูง ท าให้ ม องข้ า มในเรื่ องการ
ป้องกัน ”
“ มีหลายปั จจัยในการเลือกที่จะไม่ป้องกัน 1) หน้ าตาคู่ขาดี เพราะคนส่วนใหญ่
คิดว่าหน้ าตาดีเลยไม่น่ากลัว ไม่ มีโรค แต่ส่วนใหญ่ เท่าที่เราพบเจอมา คนที่หน้ าตาดีจะไม่ชอบ
ป้องกันกับใครเลย และสาเหตุนีค้ ือปั ญหาของความเสี่ยง 2) ความเชื่อใจเพราะเคยมีเพศสัมพันธ์
กันมาก่อน ตรงนี ้ปฏิเสธได้ ยาก เพราะเราไม่ร้ ูเขารู้เรา เพราะคิดว่าก่อนหน้ ามันก็ไม่มีปัญหา เจอกัน
ใหม่ก็ไม่มีอะไรก็ได้ 3) โดนขอไม่ใส่ถงุ ยางอนามัยตอนจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์จึงไม่กล้ าปฏิเสธเพราะ
กลัวคู่นอนเสียอารมณ์ หรือมีอารมณ์ทางเพศจนทนไม่ไหว ”
“ ทาตามความต้ องการของคู่นอน บางคนชอบมี เพศสัมพันธ์ แบบไม่ใส่ถุงยาง
อนามัย เพราะใช้ ยาทานยาเพร็พ ”
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“ อารมณ์ร่วมของคู่รัก ในขณะมีความต้ องการมีเพศสัมพันธ์ อาจต้ องการความ
สดใหม่ ธรรมชาติ และอารมณ์ชวั่ ขณะที่ต้องการสนองความใคร่ ”
ความหวาดกลัวต่อความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เ กิดการติดเชือ้ เอชไอวี ในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับกลัว
“ กลัว ถามว่ากลัวไหม ก็กลัวนะ แต่ไม่ได้ กลัวมากเพราะมีสิ่งช่วยป้องกัน และ
สามารถดูแลรักษาตัวเองได้ หากมีความเสี่ยงรีบไปตรวจเลือดหรือทานยาเพ็พ ”
“ ไม่กลัวเพราะป้องกันทุกครัง้ ”
“ กลัว แต่ก็ยงั มีวิทยาการทางแพทย์ที่ดีขึ ้นกว่าก่อน ”
“ กลัว แต่ก็ คิด ว่าก็ดูแลตัวเองได้ ดี และเลื อกนัด คู่น อนแต่ก็ ไม่ แน่ ใจว่าเขาจะ
ปลอดจากโรคติดต่อหรื อไม่ ”
“ กลัว แต่ไม่ถึงขันตื
้ ่นตระหนกขนาดนัน้ เพราะทุกวันนี ้ต้ องมีสติและมีความรู้มาก
พอ ถึงแม้ จะติดก็ไม่ต้องกลัวตาย ทาตามที่แพทย์สงั่ ใช้ ชีวิตอยู่กบั มันให้ ได้ ”
ตอนที่ 4 การจัดการตนเองและการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์
สถานที่ท่ีกลุ่มชายรักร่ วมเพศในเขตกรุ งเทพมหานครที่เข้ าร่ วมการตอบคาถาม
สัมภาษณ์ ในครัง้ นี ้ เลือกที่จะเข้ าใช้ บริ การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าส่วนใหญ่จะ
เข้ ารับการตรวจที่คลินิกนิรนาม สถาบันวิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย และรองลงมาคือ สมาคมฟ้า
สีร้ ุงแห่งประเทศไทย
“ สมาคมฟ้าสีร้ ุงแห่งประเทศไทย เพราะเป็ นLGBTQ เข้ าใจง่าย ไม่ร้ ูสกึ อาย ”
“ คลินิกนิรนาม Swing Thailand สมาคมฟ้าสีร้ ุงแห่งประเทศไทย เพราะสถานที่
เหล่านี ้จะคอยปกป้องข้ อมูลของเราเอาไว้ เพราะถ้ าเกิดว่าเรามีเชือ้ ขึ ้นมาเราก็คงไม่ได้ อยากให้ คน
อื่นรู้ และสถานบริ การเหล่านี ้ก็ให้ บริ การกับชาวรักร่วมเพศโดยตรงไม่ใช่เฉพาะเกย์ แต่สาวประเภท
สองก็สามารถตรวจได้ ”
“ คลินิกนิรนาม ศูนย์ วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพราะที่นี่จะมี การตรวจที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์โดยตรง ”
“ คลินิกนิรนามเพราะเชื่อถือได้ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ”
“ คลินิกนิรนามเพราะค่าตรวจถูก ”
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“ คลีนิคนิรนาม เดินทางสะดวก ”
ความส าคัญ ของการทราบสถานะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของตนเองและคู่
สนทนาของกลุม่ ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้
นี ้ พบว่าส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่ามีความสาคัญ
“ ในความรู้ สึกผมถ้ ารู้ ว่าแฟนผมติดโรคมา ผมก็ไม่ เลือกนะเพราะผมคิดว่าเรา
สามารถอยู่กบั มันได้ ”
“ สาคัญเพราะไม่อยากเสี่ยงชีวิตกับคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆ ”
“ มีความสาคัญเพื่อให้ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เหมาะสมต่อสถานะของการเป็ น
โรค เช่นไม่มีความเสี่ยงทังคู
้ ่ ก็อาจจะทาให้ ไม่จาเป็ นต้ องป้องกัน ”
“ มี ความส าคัญ เพราะเราสามารถเลือกได้ ว่าจะมี เพศสัม พัน ธ์ กับ คู่ของเราได้
หรือไม่ ”
“ สาคัญมากเพราะ ถ้ าเรารู้ก่อนสามารถป้องกันก่อนได้ ”
“ มีความสาคัญ เพราะหากมีเชื ้อจะได้ ป้องกัน รักษา และงดการแพร่เชื ้อสู่บุคคล
อื่นๆ ”
การปฏิบัติตามคาแนะนาเกี่ ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์
ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตามได้ เป็ นบางครัง้
“ อาจจะปฏิบตั ิตามได้ แต่อาจจะมีบ้างบางครัง้ ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม ”
“ ปฏิบตั ิตามได้ 60-70% เพราะหากกรณีเร่งด่วนก็มีการละเลยบ้ าง ”
“ ปฏิ บั ติ ตั ว อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามค าแนะน าผู้ เชี่ ย วชาญเพราะไม่ อ ยากเป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ”
การแนะน าให้ ผู้ อื่ น ใช้ ถุ ง ยางอนามั ย พบว่ า กลุ่ ม ชายรั ก ร่ ว มเพศในเขต
กรุงเทพมหานครที่เข้ าร่วมการตอบคาถามสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่เคยให้ คาแนะนาแก่บุคคล
อื่นให้ ใช้ ถงุ ยางอนามัย
“ เคยแนะนาเพื่อน ให้ ใช้ เพื่อป้องกัน ”
“ เคยแนะนาคนอื่นทางสื่อสังคมออนไลน์ ”
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“ เคยแนะนาคู่นอนด้ วยคาพูดว่า ใส่ถงุ ยางไหม ปลอดภัยทังคู
้ ่”
“ เคยแนะนาเพื่อนๆ และน้ องๆ ที่เพิ่งเริ่ ม ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ แนะนาไปแบบ
พื ้นฐานเลยว่า คนเราไม่ได้ เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน เราไม่ร้ ูหรอกว่าเขาเป็ นโรคอะไรบ้ าง เขาต้ องเจอ
ผู้คนอีกกี่คน ”
“ เคยแนะน าให้ คู่น อนที่ ช อบให้ มี เพศสัม พัน ธ์ แ บบไม่ ใส่ ถุง ยางอนามัย และ
อธิบายให้ เห็นถึงความจาเป็ นและความปลอดภัย ”
“ เคยแนะนาด้ วยการอธิบายข้ อเสียและความน่ากลัวของโรคติดต่อ ”

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยการรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่
ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุ งเทพมหานครและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่
ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศในกรุ งเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศที่
ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ ป้ อ งกั น กั บ บุ ค คลอื่ น ที่ นั ด พบผ่ า นแอปพลิ เ คชั น หาคู่ ใ นกลุ่ มชายรั ก ร่ ว มเพศใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าการรู้ เท่าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรัก
ร่ ว มเพศที่ ใ ช้ แ อปพลิ เคชัน หาคู่ใ นกรุ ง เทพมหานครแบ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น กลุ่ ม พบว่ า 1) ด้ า น
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองผ่านอินเทอร์ เน็ต และสื่อออนไลน์
เป็ นสื่อที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สามารถเข้ าถึงได้ มากที่สุด ความน่าเชื่อถือศูนย์วิจัยโรค
เอดส์ สภากาชาดไทย เป็ นหน่วยงานที่สว่ นใหญ่ให้ ความเชื่อถือมากที่สดุ และการที่สถานพยาบาล
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ส่วนใหญ่ให้ ความ
เชื่อถือและเข้ าถึงได้ มากที่สุด ความน่าเชื่อถือแหล่งข้ อมูลบุคคลพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สดุ 2) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรัก
ร่ ว มเพศที่ ใช้ แอปพลิ เคชัน หาคู่ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ สถานที่ เข้ ารั บ บริ ก ารตรวจหาโรค ติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ จานวนวันที่สามารถตรวจพบเชือ้ เอชไอวีหลังได้ รับเชือ้ ความเสี่ยงจากการได้ รับเชือ้
เอชไอวีด้วยการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกัน การทานยาเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และสารหล่อลื่น
ขณะมีเพศสัมพันธ์ และพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
ความเสี่ยงที่จะได้ รับเชื ้อเอชไอวีจากการจูบ ประโยชน์ของการใช้ ถุงยางอนามัยและความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เท่ากับ 9.56
คะแนน 3) การจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุม่ ชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเค
ชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีนานๆครัง้ หรื อมากกว่า
1 ปี และจะเข้ าตรวจหาเชื ้อเมื่อทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
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สามารถปฏิบัติตามคาแนะนาได้ เป็ นบางครัง้ 4) การสื่อสารและการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการ
ตัด สิ น ใจที่ ถูกต้ อ งในประเด็น ต่ างๆ ดัง ต่อ ไปนี ้ การปฏิ เสธการมี เพศสัม พัน ธ์ แ บบไม่ ใช้ ถุง ยาง
อนามัย การแนะนาเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การพูดถึงประโยชน์ของ
การใช้ ถุงยางอนามัยในกลุ่มเพื่อนสนิท การพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัยกับคู่ของตนเอง
ก่อนการมีเพศสัม พันธ์ และมีความตระหนักถึงการทราบสถานะโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ ของ
ตนเองและคู่ตนเอง และมีความตระหนักถึงความกังวลหากมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน แต่ไม่
สามารถแนะนาให้ เพื่อนใช้ ถงุ ยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากทราบว่าเพื่อนไม่ใช้
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์และ
กลุ่มผู้ที่ไม่เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความแตกต่างกัน และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมี
เพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่มชายรักร่ วมเพศใน
กรุงเทพมหานครพบว่า เกิดจากรสนิยมความชอบส่วนตัว ความเชื่อใจในคู่ของตน อารมณ์สว่ นตัว
ที่ทาให้ มองข้ ามเรื่ องการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
แล้ วไม่มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันที่พร้ อมใช้ งาน และการทาตามความต้ องการของคู่นอนรวมถึงอารมณ์ร่วม
ซึง่ กันและกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้เข้ าร่วมตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้คือ กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีรสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักร่ วมเพศแตกต่างกัน ดังนี ้ เกย์ (Gay)
ชายรักสองเพศ (Bisexual) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายด้ วยเหตุผลบางประการ (Trade) และ
ชายที่ ไ ม่ ย อมรั บ ความเป็ นเกย์ ข องตนเอง (Closet Queens) รสนิ ย มทางเพศของผู้ ตอบ
แบบสอบถามในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ มี จ านวนผู้ ที่ มี ร สนิ ย มทางเพศเกย์ (Gay) เข้ ามาตอบ
แบบสอบถามจานวนมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ชนทยา สร้ อยโมรา (2556) ที่ศึกษา
รูปแบบของการใช้ ชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค พบว่าด้ านการแสดงออกทางเพศของ
กลุ่มชายรักสองเพศเหมือนผู้ชายปกติเมื่ออยู่ต่อหน้ าสาธารณะหรื อคนที่ไม่ร้ ูจกั และครอบครัว และ
ชายรักสองเพศยังมีความรู้ สกึ อ่อนไหวและเปราะบางกับความเข้ าใจในเรื่องของการยอมรับของคน
ในครอบครัว ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ ชายรักร่วมเพศที่มีรสนิยมทางเพศ ชายรักสองเพศ (Bisexual) ชายที่
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มีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายด้ วยเหตุผลบางประการ (Trade) และชายที่ไม่ยอมรับความเป็ นเกย์ของ
ตนเอง (Closet Queens) มีจานวนที่เข้ ามาตอบแบบสอบถามน้ อยกว่าเกย์ (Gay)
พฤติกรรมการนัดพบผู้อื่นผ่านแอปพลิเคชันของผู้ตอบแบบสอบในครัง้ นี ้ พบว่าเคยมี
การนัดพบคู่สนทนาร้ อยละ 74.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดและเคยนั
้
ดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์
กั บ คู่ ส นทนาร้ อยละ 73.83 ของผู้ ที่ นั ด พบคู่ ส นทนาซึ่ ง สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ Smith
Boonchutima and Watsayut Kongchan (2017) ที่ศึกษาเรื่ องการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ของชายที่
มีเพศสัมพันธ์กบั ชายเพื่อชักชวนให้ ผ้ อู ื่นใช้ สารเสพติด พบว่าในประเทศไทยกลุ่มชายรักร่วมเพศใช้
งานแอปพลิเคชันหาคู่ถึงร้ อยละ 73 และมีการนัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อมีเพศสัมพันธ์และ
ถูก โน้ ม น้ าวใจให้ เสพสารเสพติ ด ที่ ผิ ด กฎหมายโดยมี อัต ราความส าเร็ จ ร้ อยละ 77 และการมี
เพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ สารเสพติดมีความสัมพันธ์กบั การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้ เท่าทันสื่อของกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้
แอปพลิ เ คชัน หาคู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ วิ ธี สื บ ค้ นข้ อมู ล ด้ วยตนเองผ่ า น
อิ น เทอร์ เน็ ต สื่ อ ออนไลน์ เป็ น สื่ อ ที่ ผ้ ู ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ม ากที่ สุด
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเป็ นหน่วยงานที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ ความเชื่อถือ
มากที่สดุ และการที่สถานพยาบาลจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางการ
ประชาสัม พันธ์ ที่ ผ้ ูต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ ค วามเชื่ อ ถื อและเข้ า ถึง ได้ ม ากที่สุด รวมถึ ง
แหล่งข้ อมูลบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความเชื่อถือบุคลากรทางการแพทย์มากที่สดุ ซึง่ ใน
แง่ ข องการเข้ าถึ ง ข้ อ มูล จึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ความรอบรู้ สุข ภาพของ Nutbeam D.
(Nutbeam, 2008) ในบางองค์ประกอบ เช่น การเข้ าถึงข้ อมูล (Access) และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) และยังสอดคล้ องกับนิยามของสื่อใหม่ (New Media) ที่ Robert K., 2010, อ้ าง
ถึ ง ใน กาญจนา แก้ ว เทพ (2555) ได้ นิ ย ามว่ า เป็ น สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ สื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ ส ามารถ
กระจายข่าวสารไปได้ รวดเร็วและกว้ างไกล โดยที่สื่อนันไม่
้ จาเป็ นต้ องเป็ นสื่อที่จดั ทาขึ ้นใหม่ แต่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสื่อเดิม เช่น ง่ายต่อการเข้ าถึง ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ต่อเนื่อง เอื ้อ
ต่อการพกพาและการเคลื่อนย้ ายที่สดุ วก มีลกั ษณะที่หลอมรวมกันได้ และยังเอื ้อต่อการบู รณาการ
และยังมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ นิภา มหารัชพงศ์ และ ปาจรี ย์
อับดุลลากาซิม (2563) ที่ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เรื่ องเพศกับพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่นประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นมากกว่าครึ่งหนึ่งรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เรื่ องเพศระดับสูง และมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมโดยวัยรุ่นที่ร้ ู เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เรื่ องเพศระดั บต่ามีโอกาสมี
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พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมากกว่า 2.10 เท่าของวัยรุ่นที่ร้ ูเท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เรื่องเพศ
ระดับสูง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้
แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับชนิดของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานที่เข้ ารับบริ การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จานวนวันที่
สามารถตรวจพบเชื ้อเอชไอวีหลังได้ รับเชื ้อ ความเสี่ยงจากการได้ รับเชื ้อเอชไอวีด้วยการใช้ เข็มฉีด
ยาร่ วมกัน การทานยาเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และสารหล่อลื่นขณะมี เพศสัม พันธ์ และ
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยงที่จะได้ รับเชื ้อ
เอชไอวีจากการจูบ ประโยชน์ของการใช้ ถุงยางอนามัยและความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยของความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เท่ากับ 9.56 คะแนน ซึ่งมีความ
สอดคล้ องกับแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่ Zarcadoolas C., Pleasant A.
และ Greer D.S. (Zarcadoolas et al., 2005) ได้ เสนอไว้ ว่ า ความรู้ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น
ความสามารถเข้ าใจในความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนพื
ั ้ ้นฐาน สามารถเข้ าใจความ
ซับ ซ้ อนและเข้ าใจการเปลี่ ย นแปลงทางวิท ยาศาสตร์ ได้ ซึ่ง การศึก ษานี ม้ ี ค วามแตกต่ างจาก
การศึกษาของประทักษ์ พงษ์ วงศ์กิติ (2557) ที่ศกึ ษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื ้อ
เอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มชายรักชายในจังหวัดเชียงใหม่มีระดับ
ความรู้ เกี่ ย วกับ เชื อ้ เอช พี วี โดยรวมอยู่ในระดับ น้ อย เนื่อ งจากการศึก ษาในครัง้ นี เ้ ป็ นการวัด
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยรวมข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับความรู้
ทั่วไปที่ป ระชาชนควรทราบตามหัวข้ อการรณรงค์ ที่เกี่ ยวข้ องกับโรคเอดส์และผู้ติดเชือ้ เอชไอวี
ภายใต้ แ นวคิ ด “Know Your Status” ในวัน รณรงค์ ต รวจเชื อ้ เอชไอวี (Voluntary Counselling
Testing Day) (สานักโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ สานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562) และการรณรงค์
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชือ้ เอชไอวีในวันแห่งความรักปี พ.ศ.2564 โดย
เน้ นให้ ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองและคู่ให้ ปลอดภัยและใช้ ถุงยางอนามัยให้ เป็ นเรื่ อง
ปกติ ในการดูแลสุขภาวะทางเพศรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคมตามแนวคิด “New
Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย” (สานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2564) สิ่ง
ที่น่าสนใจจากความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหัวข้ อการใช้ ถุงยางอนามัย
พบว่ามีผ้ ทู ี่ตอบว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื ้อเอชไอวีได้ เพียง
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ร้ อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษานี ้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ รุ่งรัตน์ ศรี สรุ ิ ย
เวศน์ และ พรนภา หอมสิ น ธุ์ (2560) ที่ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศและ
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่มตั วอย่าง
เยาวชนชายรักชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนชัว่ คราวร้ อยละ 67 และมี
ความสม่าเสมอในการใช้ ถุงยางอนามัยกับทัง้ คู่นอนชัว่ คราวร้ อยละ 51 การวัดความรู้ความเข้ าใจ
ว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื ้อเอชไอวีได้ นัน้ จึงมีความ
สอดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยกับคู่นอนชั่วคราวในกลุ่ม เยาวชนไทยชายรักชาย
จังหวัดชลบุรี
การเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างกลุ่มผู้ที่เคยนัดพบเพื่ อมีเพศสัมพันธ์
และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าผู้ที่มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในระดับความรู้มากหรื อน้ อย จะ
ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การนั ด พบเพื่ อ มี เ พศสัม พั น ธ์ ผ่ า นแอปพลิ เคชัน หาคู่ ก ลุ่ม ชายรั ก ร่ ว มเพศในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของวรยุทธ พายพายุห์ และ พัชนี เชยจรรยา (2562)
ที่ศึกษาการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชาย
รักชาย พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มชายรักชายมีปัจจัยภายในซึ่งเกิด
จากอารมณ์ ความรู้สึกหรื อความต้ องการบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ แอปพลิเคชันหาคู่เป็ นสื่อกลางให้
ตอบสนองความต้ องการนัน้ และแรงจูงใจในการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่มชายรักชายคือ การ
สื่อสารกับชายรักชายโดยมีปัจจัยรองของแรงจูงใจคือ ต้ องการตอบสนองอารมณ์ ทางเพศในการ
ค้ น หาคู่ส นทนาผ่ านแอปพลิ เคชัน หาคู่ซึ่ง เป็ นสื่ อกลางในการหาคนที่ มี ค วามต้ องการทางเพศ
เช่ น เดี ย วกั น ด้ วยเหตุ นี ท้ าให้ ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ในระดับใดก็ตามก็สามารถตัดสินใจนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ได้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับบุคคลอื่นที่นดั พบผ่าน
แอปพลิเคชันหาคู่ในกลุ่ม ชายรักร่ วมเพศในกรุ งเทพมหานครพบว่า เกิดจากรสนิยมความชอบ
ส่ว นตัว ความเชื่ อ ใจในคู่ของตน อารมณ์ ส่วนตัวที่ ท าให้ ม องข้ ามเรื่ อ งการป้ องกัน ตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้ วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่พร้ อมใช้ งาน และ
การทาตามความต้ องการของคู่นอนรวมถึงอารมณ์ร่วมซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้ องกับทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ (Health Belief Model) ที่ Irwin M Rosenstock et al., 1988, อ้ าง
ถึงใน อังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2560) ได้ มีการปรับปรุงทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ โดย
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มีปัจจัยร่วมอื่นที่ส่งผลให้ เกิดความเชื่อนัน้ ๆขึน้ ได้ เช่น ปั จจัยด้ านประชากร ปั จจัยด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ปัจจัยด้ านสังคมจิตวิทยา หรื อปั จจัยอื่นๆ และปัจจัยด้ านการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันโรค เช่น หากรับรู้ว่าตนเองไม่มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ จะส่งผลให้ บุคคล
นัน้ มีพ ฤติกรรมไม่ ป้องกันโรคตามมา การรับรู้ ความสามารถของตนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการ
เริ่ ม ต้ น เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค และยั ง สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ Smith
Boonchutima and Watsayut Kongchan (2017) ที่ศึกษาเรื่ องการใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ของชายที่
มีเพศสัมพันธ์กบั ชายเพื่อชักชวนให้ ผ้ อู ื่นใช้ สารเสพติด พบว่าการนัดพบผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อ
มีเพศสัมพันธ์ และมีอัตราการถูกโน้ มน้ าวใจให้ เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายได้ สาเร็จร้ อยละ 77
และการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ สารเสพติดมีความสัมพันธ์กบั การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ และยังสอดคล้ องดับการศึกษาของ Weiming Tang et al. (2016) ที่
ศึกษาการใช้ แอปพลิเคชัน ของกลุ่มชายรักร่ วมเพศในประเทศจีนที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ พบว่ามี
ผู้ใช้ งานจ านวนร้ อยละ 57.9 และมี พ ฤติกรรมเสี่ย งต่อโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ โดยการไม่ ใช้
ถุงยางอนามัยถึงร้ อยละ 25.4 และมี เพียง 1 ใน 3 ของกลุ่มชายรักร่ วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันใน
ประเทศจีนที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการติดเชื ้อเอชไอวีของตนกับคู่สนทนา
ข้ อเสนอแนะ
การให้ ความรู้เพื่อให้ กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิชนั มีความรู้เท่าทันสุขภาพด้ าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรใช้ ช่องทางสื่อออนไลน์ และการรณรงค์ที่เกี่ยวข้ องกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ก็ควรใช้ ช่องทางสื่อออนไลน์เช่นเดียวกันเพื่อง่ายต่อการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองผ่าน
อินเทอร์ เน็ตและเข้ าถึงกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ และเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือข้ อมูลที่สื่อกอกไป
ควรอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลด้ านหน่วยงานและบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
ศึกษาแนวทางการส่งเสริ มสุขภาพและเสริมความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุม่ ชายรักร่วมเพศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บเพจ ทวิตเตอร์ เป็ นต้ น
ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันในกลุม่ ชาย
รักร่วมเพศที่ใช้ แอปพลิเคชันหาคู่
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แบบสอบถาม การรู้ เท่ าทันสุขภาพด้ านโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามชุดนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อประเมินการรู้เท่าทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุม่
ชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ แอพพลิเคชัน่ หาคู่
โดยแบ่งประเด็นหัวข้ อคาถามออกเป็ น 7 ตอน รวม 46ข้ อ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชัน่
ตอนที่ 3 ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
ตอนที่ 4 ความรู้ความเข้ าใจ
ตอนที่ 5 การจัดการตนเอง
ตอนที่ 6 ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ
ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษานี จ้ ะถูก น าเสนอเป็ น ภาพรวม โดยไม่ ส่ง ผลกระทบใดๆทัง้ สิ น้ ต่ อ ผู้ต อบ
แบบสอบถาม จึงขอให้ ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อผลประโยชน์ในการศึกษา
และให้ ความรู้ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. อายุ
( ) น้ อยกว่า 15 ปี
( ) 15 – 25 ปี
( ) 26 – 36 ปี
( ) 37 – 47 ปี
( ) 48 – 59 ปี
( ) 60 ปี ขึ ้นไป
2. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้ าง
3. การศึกษา
( ) ไม่ได้ ศกึ ษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้ น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้
( ) ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 10,001 - 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
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( ) 40,001 – 50,000 บาท
( ) มากกว่า 50,000 บาท
5. ประเภทที่พกั อาศัยของท่านในปัจจุบนั
( ) เช่าที่พกั อาศัย
( ) เป็ นเจ้ าของที่พกั อาศัยเอง
6. ปัจจุบนั ท่านพักอาศัยอยู่กบั ใคร
( ) พ่อ-แม่ ( ) ญาติ
( ) เพื่อน
( ) คู่รัก
( ) คนเดียว ( ) อื่นๆ ระบุ…………
7. รสนิยมทางเพศ
( ) เกย์ (Gay)
( ) ชายรักสองเพศ (Bisexual)
( ) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายด้ วยเหตุผลบางประการ (Trade)
( ) ชายที่ไม่ยอมรับความเป็ นเกย์ของตนเอง (Closet Queens)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น
1. ท่านใช้ แอปพลิเคชันหาคู่ใดบ้ าง (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) GrinDr ( ) Hornet ( ) Jack’d
( ) Tinder ( ) อื่นๆ ระบุ…………….
2. ท่านใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวมานานเท่าใด
( ) น้ อยกว่า 6 เดือน ( ) 6 เดือน – 1 ปี
( ) 1-3 ปี
( ) 3 ปี ขึ ้นไป
3. ช่วงเวลาใดที่ท่านมักใช้ แอปพลิเคชันบ่อยที่สดุ (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) 00.01-03.00 น. ( ) 03.01-06.00 น. ( ) 06.01-09.00 น.
( ) 09.01-12.00 น. ( ) 12.01-15.00 น. ( ) 15.01-18.00 น.
( ) 18.01-21.00 น. ( ) 21.01-24.00 น.
4. ในช่วงระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมาท่านใช้ แอปพลิเคชันกี่วนั
( ) ทุกวัน
( ) 5-6 วัน
( ) 4-5 วัน
( ) น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
5. ในระยะเวลาภายใน 6 เดือนที่ผ่านมานี ้ท่านพูดคุยกับคู่สนทนาจานวนกี่ท่าน
( ) ไม่เคย
( ) 1 คน
( ) 2-3 คน ( ) 4-6 คน ( ) มากกว่า 6 คน
6. ท่านเคยนัดพบกับคู่สนทนาหรือไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
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7. ท่านมักใช้ สถานที่ใดในการนัดพบคู่สนทนา
( ) บ้ าน
( ) ที่พกั อพาร์ ทเม้ น คอนโด
( ) โรงแรม ( ) อื่นๆ ระบุ…………….
8. ท่านเคยนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนาหรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
9. ในระยะเวลาภายใน 6 เดือนที่ผ่านมานี ้ท่านมีการนัดพบและมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สนทนา
จานวนกี่ท่าน
( ) ไม่เคย
( ) 1 คน
( ) 2-3 คน ( ) 4-6 คน ( ) มากกว่า 6 คน
10. ท่านมีการพูดคุยถึงการติดเชื ้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนการนัดพบเพื่อมี
เพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี
11. ท่านมีการพูดคุยถึงการใช้ ถงุ ยางอนามัยก่อนการนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) มี
( ) ไม่มี
12. โดยปกติแล้ วท่านพกถุงยางอนามัยหรือไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ตอนที่ 3 ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลและการรู้ เท่ าทันสื่อ
1. ถ้ าหากท่านต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านจะทาอย่างไร
(สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) สืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตด้ วยตนเอง
( ) ปรึกษาเพื่อนสนิท
( ) ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
( ) สอบถามไปยังหน่วยงานที่ทาการประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลด้ านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
( ) เข้ าถึงข้ อมูลจากแหล่งอื่น โปรดระบุ…………………………………….
2. หากท่านมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านคิดว่าจะสามารถปรึกษา
หน่วยงานใดได้ บ้าง (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) ศูนย์วิจยั โรคเอดส์สภากาชาดไทย
( ) โรงพยาบาลเอกชน
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3.

4.

5.

6.

( ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
( ) คลินิกรักษาโรคทัว่ ไป
( ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………..
ท่านคิดว่าตัวท่านเองเข้ าถึงสื่อใดได้ ง่ายที่สดุ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
( ) แผ่นพับ
( ) โทรทัศน์
( ) หนังสือพิมพ์
( ) แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
( ) สื่อสังคมออนไลน์
( ) สื่อประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ ( ) อื่นๆ ระบุ…………..
ท่านคิดว่าสถานที่ใดควรมีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สามารถ
เลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) ลานจอดรถ
( ) ห้ องน ้า ( ) สวนสาธารณะ
( ) ป้ายรถเมล์
( ) ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ รถตู้ ( ) ห้ างสรรพสินค้ า ( ) ลิฟท์
( ) อื่นๆ ระบุ………………..
ท่านคิดว่าสื่อใดต่อไปนี ้มีความน่าเชื่อถือ (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) ผู้ประกาศข่าวนาเสนอสถิติของผู้ติดเชื ้อเอชไอวีในปี นี ้โดยใช้ ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุข
( ) สื่อสังคมออนไลน์นาเสนอบทความเกี่ยวกับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองว่าสามารถใช้
งานได้ จริง
( ) สถานพยาบาลจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจหา
เชื ้อเอชไอวีได้ ฟรีปีละ 1 ครัง้
( ) บริษัทแห่งหนึ่งนาเสนออาหารเสริมสาหรับการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีผ่านร้ านค้ า
ออนไลน์
ท่านคิดว่าแหล่งข้ อมูลบุคคลใดที่มีความน่าเชื่อถือในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) ครูหรื อบุคลากรทางการศึกษา
( ) เพื่อนบ้ าน
( ) ญาติพี่น้อง
( ) บุคลากรทางการแพทย์
( ) ผู้ป่วยที่เคยมีประสบการณ์เป็ นโรคมาก่อน
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( ) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………
ตอนที่ 4 ความรู้ ความเข้ าใจ
1. โรคใดต่อไปนี ้เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สามารถตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) เริมที่อวัยวะเพศ ( ) กลาก
( ) หนองในแท้
( ) ซิฟิลิส
( ) หูดหงอนไก่
( ) เอดส์
( ) หนองในเทียม
2. วิธีการใดต่อไปนี ้เป็ นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สามารถตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) ทานยาป้องกัน
( ) ฉีดวัคซีน ( ) ใช้ ถงุ ยางอนามัย
( ) ทานยาคุมกาเนิด
3. หลังจากมีความเสี่ยงจากการติดเชื ้อเอชไอวี
ท่านสามารถตรวจพบเชื ้อเอชไอวีได้ เร็วที่สดุ เป็ นเวลากี่วนั
( ) 1 วัน
( ) 2 วัน
( ) 3 วัน
( ) 4 วัน
( ) 5 วัน
4. สามารถเข้ ารับบริ การตรวจหาเชื ้อไวรัสเอชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ที่สถานที่
ใดบ้ าง (สามารถตอบได้ มากกว่า1ข้ อ)
( ) โรงพยาบาลใกล้ บ้าน
( ) ร้ านขายยา
( ) คลินิกเอกชน
( ) ห้ องพยาบาลประจาสถานที่ทางาน ( ) สถาบันวิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
5. ท่านคิดว่าการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันมีความเสี่ยงในการได้ รับเชื ้อเอชไอวีหรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
6. ท่านจะได้ รับเชื ้อเอชไอวีหากจูบกับคู่ของท่านใช่หรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
7. การใช้ ถงุ ยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
หรือไม่
( ) ได้
( ) ไม่ได้
8. ท่านคิดว่าการใช้ ถงุ ยางอนามัย 2 ชันจะช่
้ วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้ เพิ่มขึ ้น
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
9. ท่านคิดว่าการทานยาก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันเชื ้อเอชไอวีได้ หรื อไม่
( ) ได้
( ) ไม่ได้
10. ท่านคิดว่าสารอื่นใดต่อไปนี ้ สามารถใช้ แทนสารหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ บ้าง
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( ) ครีมทาผิว
( ) น ้ามันมะพร้ าว
( ) สบู่เหลว
( ) น ้ามันสาหรับนวดทาผิว
( ) ไม่สามารถใช้ แทนกันได้
( ) อื่นๆ ระบุ………………..
11. ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเอดส์สามารถรักษาให้ หายได้ และใช้ ชีวิตปกติใช่หรือไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ตอนที่ 5 การจัดการตนเอง
1. ความถี่ของการเข้ ารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีของท่าน
( ) 2 ครัง้ /ปี
( ) 1 ครัง้ /ปี
( ) นานๆครัง้
( ) ไม่เคย
ตรวจ
2. ท่านจะเข้ ารับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทนั ทีหากท่านคิดว่ามีความเสี่ยง
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
3. เมื่อมีคาแนะนาในการปฏิบตั ิตนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านคิดว่าสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ มากน้ อยเพียงใด
( ) ทุกครัง้
( ) บางครัง้
( ) ไม่ปฏิบตั ิ
ตอนที่ 6 ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ
1. ท่านเคยปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
( ) เคย
( ) ไม่เคย
2. ท่านเคยแนะนาเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
( ) เคย
( ) ไม่เคย
3. ท่านเคยพูดถึงประโยชน์ของการใช้ ถงุ ยางอนามัยในกลุม่ เพื่อนสนิท
( ) เคย
( ) ไม่เคย
4. ท่านเคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคู่ของท่านก่อนมีเพศสัมพันธ์
( ) เคย
( ) ไม่เคย
5. ท่านจะความกังวลหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกันหรือไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
6. เมื่อท่านทราบว่าเพื่อนสนิทของท่านไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ท่านจะทาอย่างไร
( ) ไม่แนะนา เนื่องจากเป็ นเรื่องส่วนบุคคล
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( ) แนะนาให้ เพื่อนไปตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทนั ที
7. ท่านคิดว่าการทราบสถานะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของตนเองและคู่ของท่านเป็ นสิ่งที่
จาเป็ น
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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หัวข้ อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ (Semi-Structured Interview)
เรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือกมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ ป้องกันกับบุคคลอื่น
ที่นัดพบผ่ านแอปพลิเคชัน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. อายุ …………….. ปี
1.2. สถานะภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้าง
1.3. การศึกษา
( ) ไม่ได้ศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
( ) อนุปริญญา/ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
1.4. รายได้
( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท
( ) 10,001 - 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) 40,001 – 50,000 บาท
( ) มากกว่า 50,000 บาท
1.5. ที่พักอาศัยและผู้ร่วมอาศัย
( ) พ่อ-แม่
( ) ญาติ
( ) เพื่อน
( ) พ่อหรือแม่เพียงท่านเดียว
( ) คู่รัก
( ) คนเดียว
( ) อื่นๆ ระบุ………………………
1.6. คุณคิดว่าลักษณะที่การพักอาศัยของคุณมีผลเอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สนทนาจาก
การนัดพบผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่
2. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน การนัดพบคู่และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สนทนาผ่านแอป
พลิเคชัน
2.1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
2.1.1 แอพปลิเคชันใดบ้างที่คุณใช้งาน
( ) GrinDr
( ) Hornet
( ) Jack’d
( ) Tinder
( ) Blued
( ) อื่นๆ ระบุ………………….
เหตุใดถึงเลือกใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว
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2.1.2 ช่วงเวลาใดที่คุณที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป็นประจำ
( ) 00.01-03.00 น. ( ) 03.01-06.00 น. ( ) 06.01-09.00 น.
( ) 09.01-12.00 น. ( ) 12.01-15.00 น. ( ) 15.01-18.00 น.
( ) 18.01-21.00 น. ( ) 21.01-24.00 น.
เหตุใดคุณถึงเลือกใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
2.1.3 ฟั งก์ ชั น การใช้ งานใดในแอปพลิ เคชั น ที่ คุ ณ สนใจและมั ก เลื อ กใช้ งานเป็ น
ประจำ
( ) การแสดงประวัติส่วนตัวและความสนใจของผู้ใช้บริการ เช่น อายุ ลักษณะทาง
กายภาพ สถานะ ระยะทาง สถานะของเชื้อเอชไอวี ความสนใจพิเศษ
( ) การเลือกคู่สนทนาที่สนใจเราเช่นเดียวกันแบบอัตโนมัติ
( ) การสนทนาในกล่องข้อความส่วนบุคคล
( ) การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
( ) การทราบผู้ที่เข้าเยี่ยมชมประวัติส่วนตัว
( ) การทราบสถานะออนไลน์ของคู่สนทนา
( ) การทราบระยะห่างของคู่สนทนา
( ) การติดตามคู่สนทนา
( ) การแบ่งแสดงรูปภาพแบบสาธารณะและแบบส่วนตัว
( ) อื่นๆระบุ…………………………..
2.1.4 ฟังก์ชันการใช้งานใดของแอปพลิเคชันใดที่เอื้อต่อการนัดพบคู่สนทนา
( ) การแสดงประวัติส่วนตัวและความสนใจของผู้ใช้บริการ เช่น อายุ ลักษณะทาง
กายภาพ สถานะ ระยะทาง สถานะของเชื้อเอชไอวี ความสนใจพิเศษ
( ) การเลือกคู่สนทนาที่สนใจเราเช่นเดียวกันแบบอัตโนมัติ
( ) การสนทนาในกล่องข้อความส่วนบุคคล
( ) การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
( ) การทราบผู้ที่เข้าเยี่ยมชมประวัติส่วนตัว
( ) การทราบสถานะออนไลน์ของคู่สนทนา
( ) การทราบระยะห่างของคู่สนทนา
( ) การติดตามคู่สนทนา
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( ) การแบ่งแสดงรูปภาพแบบสาธารณะและแบบส่วนตัว
( ) อื่นๆระบุ…………………………..
เหตุใดคุณจึงเลือกฟังก์ชันดังกล่าว
2.1.4 คุ ณ เชื่อ ถื อข้ อมู ล ส่ ว นตัว ของคู่ ส นทนาที่ เปิ ด เผยผ่ านแอปพลิ เคชั น หรือ ไม่
เพราะเหตุใด
2.1.5 คุณเคยตรวจสอบข้อมูลของคู่สนทนาว่ามีความถูกต้องและตรงกับที่แสดงบน
แอปพลิเคชันหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
หากเคย คุณตรวจสอบด้วยวิธีใด
2.2. การนัดพบและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สนทนาผ่านแอปพลิเคชัน
2.2.1 คุณมักเลือกสถานที่ใดในการนัดพบคู่สนทนา
( ) ที่พักของท่านเอง ( ) ที่พักของคู่สนทนา
( ) โรงแรม
( ) ห้องน้ำ
( ) สถานที่อื่นๆระบุ..............................
เหตุใดจึงเลือกใช้สถานที่ดังกล่าว
2.2.2 คุณนัดพบคู่สนทนาเพื่อวัตถุประสงค์ใด
( ) หาเพื่อน
( ) หาคู่สนทนาเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม
( ) หาคู่สนทนาเพื่อมีเพศสัมพันธ์ ( ) หาคู่สนทนาเพื่อความสัมพันธ์แบบคู่รัก
( ) อื่นๆ ระบุ…………………………
2.2.3 คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับกับคู่สนทนาที่คุณนัดพบหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
2.2.4 คุณนัดพบกันกี่ครั้งถึงจะมีเพศสัมพันธ์
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง
( ) 3 ครั้ง
( ) 3 ครั้งขึ้นไป
2.2.5 คุณเคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์
กับคู่สนทนาที่คุณนัดพบก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
3. คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.1. คุณคิดว่าการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไรและมีวิธีการใดบ้าง
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3.2. คุณ ใช้วิธีการใดบ้ างในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเหตุผ ลที่เลือกใช้วิธี
ดังกล่าว
3.3. คุณคิดว่าวิธีป้องกันที่คุณเลือกใช้สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิด
หรือไม่อย่างไร
3.4. คุณเคยใช้สารอื่น (เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น น้ำลาย น้ำมันทาตัว) แทนสารหล่อลื่นขณะมี
เพศสัมพันธ์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
3.5. คุณคิดว่าหน่วยงานใดที่สามารถช่วยส่งเสริมให้มีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
และสามารถช่วยได้อย่างไรบ้าง
3.6. คุณรับรู้ถึงการรณรงค์และการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ใดบ้าง
3.7. คุณคิดว่าบุคคลใดที่มีความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเหตุใดถึงเลือกบุคคลดังกล่าว
3.8. หากคุณทราบว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ป้องกันได้ เหตุใดคุณถึงยังเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน
3.9. คุณมีความหวาดกลัวต่อความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับใด
( ) ไม่กลัว
( ) กลัว
( ) กลัวมาก ( ) กลัวที่สุด
เพราะเหตุใดจึงเลือกระดับความหวาดกลัวดังกล่าว
4. คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองและการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
4.1. หากคุณจะเข้ารับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณจะเข้ารับบริการที่ไหนและ
เหตุผลที่เลือกสถานที่ดังกล่าว
4.2. คุ ณ คิ ด ว่ า การทราบสถานะโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ข องตน เองแลคู่ ข องคุ ณ มี
ความสำคัญหรือไม่อย่างไร
4.3. หากคุณได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
คุณคิดว่าจะสามารถปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใดและเพราะเหตุใด
4.4. คุณเคยแนะนำให้ผู้อื่นใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย
หากเคย เคยแนะนำให้กับใครและมีวิธีการแนะนำอย่างไร

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

สุริยนต์ ไหวพินิจ
28 สิงหาคม 2534
จังหวัดลาปาง ประเทศไทย
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
998/93 ไนท์บริดจ์คอลลาจ สุขมุ วิท107 ถนนสุขมุ วิท107 ตาบลสาโรง
เหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

