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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาครั้งนี้ได้รับโอกาสและทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ทั ้งนี ้ทางคณะผู ้ว ิจ ัยต้องขอขอบพระคุณ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชัจคเณค์ (พรเทพ) แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ให้
ข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการศึกษา “เพศวิถีกะเทยอีสานใน
พื้นที่หมอลำ” ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มชายรักชายในพื้นที่การแสดงหมอลำ ศ.นพ.สมบูรณ์ 
เทียนทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เลขาธิการ โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านส ุขภาพ  และ รศ.ดร.ทพ.จร ินทร์  ปภังกรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้คำแนะนำในการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหมอลำ ผู้ชมหมอลำ ที่ได้
ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทำให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมด้านสุขภาพของชายรักชายในพ้ืนที่การแสดง
หมอลำ ซ่ึงทำให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้น 
 

คณะวิจัย 

เมษายน 2565 

 

 

 
  



 หน้า 2 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

พื้นที่การแสดงหมอลำเป็นสถานที่ที่ชายรักชายนิยมมาพบปะกัน ชายรักชายประกอบด้วยชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย (Men Who have Sex with Men, MSM) และหญิงข้ามเพศ (Transgender Women, 
TGW) ชายรักชายเป็นประชากรหลักที่มีความชุกของเอชไอวี/เอดส์ที ่สูง การแสดงของหมอลำมักอยู่ใน
ช่วงเวลากลางคืนที่มีมุมมืดบริเวณรอบๆ พื้นที่การแสดง ในการแสดงแต่ละรอบมักมีผู้ชมจำนวนมากหลักพัน
คนขึ้นไป ผู้ชมและนักแสดงมักมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการแสดงหมอลำ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสต่อ
การมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย และการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโควิด-19 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชายในพ้ืนที่หมอลำ 
เพ่ือหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเด็นความเสี่ยงทางสุขภาพในการวิจัยนี้ประกอบด้วยสอง
ประเด็นคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่ใช้ถุงยางอนามัย) และการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวในช่วง
การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย 

UNAIDS กล่าวถึง Men who have sex with men หรือ MSM ว่า เป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชายไม่ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะอายุเท่าไร หรือบอกว่าเพศสภาพของตนเป็นเช่นไร ทั้งนี้ยังรวมไปถึงคนที่บอกว่า
ตนเองไม่ใช่ชายรักเพศเดียวกันหรือเกย์ด้วย ตามคำจำกัดความของ UNAIDS ดังกล่าวจึงรวมหญิงข้ามเพศเข้า
กับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วย ในที่นี้จะใช้คำเรียกประชากรทั้งสองกลุ่มว่า “ชายรักชาย” 

กรอบทฤษฎีที ่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสุขภาพคือ KAP (Knowledge, Attitude and 
Practice) Model ซึ่งอธิบายว่าการมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและปัญหาของการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ
จะช่วยนำไปสู่การเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรค และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ 
การวิเคราะห์ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น อายุ การศึกษา การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และความวิตกกังวลต่อการติดโรคโควิด-19  

การกำหนดจำนวนตัวอย่างชายรักชายเป็นแบบเจาะจง จำนวน 270 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ชายรักชาย
อายุ 18-49 ปี โดยเป็นนักแสดงหมอลำและผู้ชมอย่างละครึ่ง การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตาม
แบบสัมภาษณ์ ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Respondent 
Driven Sampling  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและแบบจำลอง Logistic พบว่า ผู้ชมและนักแสดงหมอลำมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีและโควิด-19 ค่อนข้างดี เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยง โดย
ที่กลุ่มเสี่ยงหมายถึงเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายรักชายโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่ม
ที่ไม่เสี่ยงและกลุ่มที่เสี่ยงมีความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันโรคไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีคะแนน
ทัศนคติที่เป็นบวกต่อการป้องกันโรคต่ำกว่ากลุ่มไม่เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงมีแนวโน้ม
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุน้อยกว่ากลุ่มไม่เสี่ยง ประมาณ 22% ของกลุ่มเสี่ยงมีคู่นอนมากกว่า 5 คนในช่วง 6 
เดอืนที่ผ่านมา ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า ตัวอย่างเกินกว่าครึ่งมีคู่นอนชั่วคราว โดยที่กลุ่ม
เสี่ยงส่วนใหญ่มีคู่นอนชั่วคราว 3-10 คน 
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ชายรักชาย (MSM และ TGW) ในพื้นที่หมอลำมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยสูงกว่าชายรักชายโดยเฉลี่ยของประเทศ สาเหตุหลักของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ การ
ไม่ได้เตรียมมา และการตั้งใจที่จะไม่ใช้ ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อ
การป้องกันมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์มีผลต่อการมี
พฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นแต่ผลไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติไม่มีผลต่อการมีเพศสมัพันธ์
ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3  ปัจจัยเดียวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการ
ลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวคือ การวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19 

ผลที่ได้จากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายดังต่อไปนี้  

1. ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านถุงยางอนามัย (2563-2573) ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยาง
อนามัยได้สะดวก ทั่วถึง และเพียงพอในทุกพื้นที่ แต่จากผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงถุงยางอนามัยในพื้นที่
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เช่น บริเวณพ้ืนที่การแสดงหมอลำ ยังไม่ทั่วถึงและสะดวกเพียงพอ ทำให้
กลุ่มประชากรหลักที่ไม่ได้เตรียมถุงยางอนามัยมา เลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์เสี ่ยง ในทางปฏิบัติ เราจึงควร
ประเมินว่าพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย และทำให้การเข้าถึงถุงยางอนามัยในพ้ืนที่
นั้นสะดวก ทั่วถึง และเพียงพอ  

2. ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพได้ เราควรพยายามทำให้
ความรู้ไปสู่การสร้างทัศนคติเชิงบวกและนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรค ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติอาจจะไม่สามารถทำได้ง่ายในเวลาสั้น การกระตุ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และอีกแนวทางที่คือ การให้บริการสุขภาพที่สะดวกและไร้รอยต่อ เช่น ควรอำนวยความสะดว กใน
การตรวจหาเชื้อเอชไอวี และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเข้าทำการ
ตรวจ และมีการส่งทุกคนสู่ระบบการรักษาอย่างไร้รอยต่อเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี  

3. ประชากรหลักชายรักชายมีการใช้ Social Media เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น เรา
ควรใช้การสื่อสารผ่าน Social Media ในด้านการกระตุ้นให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยเนื้อหาที่กระตุ้นควรมีการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วย 

 
  



 หน้า 4 

Executive Summary 
 

Morlum performance area is a popular place for Men love Men, including Men Who 
have Sex with Men (MSM) and Transgender Women (TGW), to meet. This key population has 
a high prevalence rate of HIV/AIDS. Morlum is always performed at night. The surrounding 
performance areas are full of dark corners. For each Morlum performance, the number of 
audiences could reach thousand. Both performer and audience usually drink alcohol while 
they enjoy the show. This could increase the chance of having health risk behavior particularly 
unsafe sex and COVID-19 infection. 

This research wants to study the health risk behavior of Men love Men (MM) in Morlum 
performance areas for the purpose of sexually transmitted disease prevention. Health risk 
behavior considered here includes unsafe sex (unprotected sex) and casual sex during the 
third wave of COVID-19 pandemic in Thailand. 

UNAIDS refers “Men who have Sex with Men” or MSM to any male who have sex with 
a male irrespective to age and sexual identity. This includes males who do not self-identify as 
homosexual or gay. The UNAIDS definition also includes transgender women as MSM. In this 
report, we define these two population groups as “Men love Men”. 

Theoretical framework for health behavior analysis is Knowledge, Attitudes, and 
Practices (KAP) model. The model explains that knowledge relates to disease prevention and 
the consequences of sickness could generate positive attitudes toward prevention and 
attitudes influence healthy behavior practices. Our analysis also includes other factors that 
might affect healthy behavior practices such as age, education, alcohol drinking before 
engaging in sexual activities, and COVID-19 anxiety. 

The number of samples was determined purposively at 270. Samples were males aged 
between 18-49, shared equally between Morlum performer and members of the audiences. 
A survey was conducted by mobile phone using structured questionnaire during July 30, 2021-
September 16, 2021. The sampling design is Respondent Driven Sampling. 

Data were analyzed using descriptive statistics and Logistic regression. We found that 
Morlum performers and members of the audiences had good knowledge toward HIV and 
COVID-19 prevention. When the respondents were grouped by their unsafe sex behavior in 
the past 6 months, we found that the safe and unsafe groups had indifferent knowledge. The 
unsafe group had a statistically significant lower score on preventive attitudes. This group 
tended to have lower age at first sex. About 22% of them had 5 or more sexual partners in 
the past 6 months. Half of respondents had casual sex during the third wave of COVID-19. The 
unsafe group had 3-10 casual sex partners.   
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Men Love Men in the Morlum performance area showed a higher proportion of 
unprotected sex than MSM and TGW country’s average. The main reasons of unprotected sex 
were “the unprepared” and “the intention to”. Knowledge did not affect risk behavior. 
However, positive attitude towards prevention could negatively affected risk behavior. Drinking 
alcohol before sex positively related to risk behavior, but it was not statistically significant. 
Knowledge and attitude were not associated with the reduction in casual sex during the third 
wave of COVID-19. The only factor associated with casual sex reduction was COVID-19 anxiety. 

The result from our findings could lead to the following policy recommendation. 

1. Thailand’s National Condom Strategy (2020-2030) wants people in every area to 
have access to condom conveniently, universally, and adequately. However, according to our 
findings, access to condom in unsafe sex risk area such as in Morlum performance area was 
not universal and sufficiently convenient. This made the key population who did not prepare 
the condom chose unprotected sex. In practice we should evaluate where the high-risk areas 
of unprotected sex are and make such areas conveniently, universally, and adequately access 
to condom. 

2. Knowledge alone could not lead to reduction in risky health behavior. We should 
try to make knowledge generate positive attitudes and practice preventive behavior. Changing 
attitudes may not be an easy task to achieve in the short run. Continuously nudging can be 
one of many policies to change attitudes. Another policy could be providing healthcare 
services convenient and seamless. For example, make it convenient and COVID-19 worried-
free for everyone to HIV test. If the test was positive, treatment should be done without any 
administrative troubles. 

3. Key population, MSM and TGW, use social media as their main mode of 
communication. Therefore, we should nudge their attitudes and practice behavior through 
social media. The nudging contents should be adjusted to suit with this target group. 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชาย (รวมถึงชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ) ในพื้นที่หมอลำ เพื่อหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ประเด็นความเสี่ยงทางสุขภาพในการวิจัยนี้ประกอบด้วยสองประเด็นคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่ใช้
ถุงยางอนามัย) และการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด -19 ระลอก 3 ในประเทศไทย การ
สำรวจทำโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 ตัวอย่างเป็น
ชายรักชายอายุ 18-49 ปี จำนวน 270 คน การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Respondent Driven Sampling การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและแบบจำลอง Logistic พบว่า ชายรักชายในพื้นที่หมอลำมีความเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าชายรักชายโดยเฉลี่ยของประเทศ สาเหตุหลักของการไม่ใช้
ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ “การไม่ได้เตรียม” และ “การตั้งใจ” ที่จะไม่ใช้ ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีอิทธพิล
ต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยด้านการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงมากข้ึนแต่ผลไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัย
ด้านความรู้และทัศนคติไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด -19 ระลอก 3  
ปัจจัยเดียวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวคือ การวิตกกังวลอย่าง
มากต่อการติดโควิด-19 
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Abstract 
 

This research aims to study the health risk behavior of Men Love Men (including Men 
Who have Sex with Men, MSM) and Transgender Women, TGW) in Morlum performances areas 
for the purpose of sexually transmitted disease prevention. Health risk behavior considered 
here includes unsafe sex (unprotected sex) and casual sex during the third wave of COVID-19 
pandemic in Thailand. A mobile phone survey was conducted between July 30, 2021-Sept 16, 
2021. Samples covered 270 MSM and TGW aged 18-49. The sampling method used was 
Respondent Driven Sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and Logistic 
regression.  

The results showed that MSM and TGW in the Morlum performance areas had a higher 
proportion of unprotected sex than the country’s MSM and TGW average. The main reasons 
for unprotected sex were “the unprepared” and “the intention to”. Knowledge did not affect 
risk behavior. However, positive attitude towards prevention could negatively affect risk 
behavior. Drinking alcohol before sex positively related to risk behavior, but it was not 
statistically significant. Knowledge and attitudes were not associated with the reduction in 
casual sex during the third wave of COVID-19. The only factor associated with casual sex 
reduction was COVID-19 anxiety.  
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บทที่ 1  

บทนำ 
 

 

 

1.1 ความสำคัญของปัญหา 

การแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน หรือที่รู ้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า หมอลำหมู่ นับเป็นศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมทางดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำรงอยู่และการเติบโต
ของธุรกิจหมอลำก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันความบันเทิงใน
รูปแบบของหมอลำก็ได้สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมความเสี่ยงทางสุขภาพให้กับทั้งนักแสดงและผู้ชม  

ธุรกิจหมอลำเป็นธุรกิจใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
ประกันสังคม แรงงานในธุรกิจนี้จึงนับเป็นแรงงานนอกระบบที่มีลักษณะการทำงานเฉพาะตัวไม่เหมือนกับการ
ทำงานในธุรกิจอื่น เช่น เป็นการทำงานกลางคืน มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก นอกจากนี้ นักแสดงตัวเอกมักเป็นที่ติดตามใกล้ชิดของแม่ยกหรือแฟนคลับ ทั้ง
สองกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการมึนเมาจนอาจจะนำไปสู่การมี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับหมอลำมี
ความหลากหลายทางเพศสภาพค่อนข้างสูง เช่น มีผู้ชมและนักแสดงในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และหญิง
ข้ามเพศจำนวนมาก ในการสำรวจปี 2561 พบว่า 40% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นประชากรหลัก (Key 
Population) กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่มีอายุ 15-24 ปี (Global 
Information and Education on HIV and AIDS, 2020)  

การชมการแสดงหมอลำมักจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเช้า การชมของผู้ชมจำนวนไม่น้อยมีการดื่ม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ และมีจำนวนไม่น้อยเช่นกันที ่ได้พบคู่ ในพื ้นที ่การแสดงหมอลำจนนำไปสู ่การมี
เพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว (causal sex) ในบางกรณีเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทยมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กรมสุขภาพจิตรายงานว่าในปี 2557 มีวัยรุ่นอายุ 15-19 
ปีที่ป่วยด้วยโรคซิฟิลิสเพิ่มจาก 802 คน เป็น 3,735 คนในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 365% ภายใน 6 ปี วัยรุ่นมี
ทัศนคติที่เสี ่ยงในด้านการใช้ถุงยางอนามัยเพื ่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย นักเรียนหญิง ชั ้นมัธยม 5 
ประมาณ 22% ไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดกับคู่นอนคนอื่นที่ไม่ใช่แฟน (รายงานสุขภาพคนไทย, 2563) 

ในภาวะที่เหตุการณ์ปกติ การแสดงหมอลำมักเริ่มในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มไปจนถึงประมาณ 6 
นาฬิกาหรือจนถึงเวลาที่ฟ้าสาง นักแสดงในวงหมอลำมีอายุค่อนข้างน้อย และมีจำนวนมากที่เป็นชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ เช่นเดียวกันกับผู้ชมที่มีความหลากหลายของเพศสภาพและมีอายุน้อยลง 
พรเทพ แพรขาว (2555) กล่าวว่า พื้นที่หมอลำเป็นพื้นที่แสดงออกของเพศวิถีของหญิงข้ามเพศหรือกะเทยใน
ภาคอีสาน เขาเหล่านั้นสามารถแต่งตัวข้ามเพศได้อย่างเสรี และแสวงหาความสุขกับผู้ชายอย่างไร้ขีดจำกัด  
ผู้ชมที่เป็นชายอายุน้อยมักเป็นที่หมายปองของหญิงข้ามเพศ (ท้ังที่เป็นนักแสดงและผู้ชม)  
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ผู้ชมหมอลำที่เป็นชายอายุ 18-21 ปีที่ถูกสัมภาษณ์ในงานวิจัยของ พรเทพ แพรขาว (2555) ทุกคน
ยอมรับว่าเคยผ่านประสบการณ์ทางเพศกับหญิงข้ามเพศในงานแสดงหมอลำ แม้ว่าทุกคนยังคงยืนยันว่าตนเอง
รักและชอบผู้หญิง หญิงข้ามเพศท่ีไปชมหมอลำเล่าว่า  

“การไปดูหมอลำนี้ก็คิดว่า อย่างน้อยนะ กะเทยต้องไปดูผู้ชาย ไปเพื่อสิ่งนี้ มันจะน้อยนะว่ากะเทยไป
กินเหล้าอย่างเดียว เราไปเพ่ือสิ่งนี้อย่างเดียว เพ่ือให้ได้ผู้ชาย ...” (พรเทพ แพรขาว, 2555, น. 28)  

ผู้ชมหมอลำที่เป็นวัยรุ่นชายนิยมใช้พ้ืนที่หมอลำในการดื่มและสรรหาความสนุกสนาน รวมไปถึงการมี
เพศสัมพันธ์ชั่วคราว (causal sex) และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังความเห็นของเด็กหนุ่มท่านหนึ่งว่า 

“ทีแรกไปหมอลำ ไม่รู้เรื่องอะไร ก็ไปกับรุ่นพี่ ไปกินเหล้า ไปดูหมอลำ ก็ไม่รู้จักอะไร ก็มารู้ช่วงสิบห้า 
สิบหก ก็หมอลำ เที่ยว จีบสาว แซวไปทั่ว แล้วพ่ีก็บอกว่าน้องไปหาตังให้พ่ีหน่อย (เพ่ือมาซื้อเหล้า) ไม่
มีก็บอกว่า นี่เดินไปจีบกะเทยนี่ ถ้ามึงจีบปุ๊บ มึงขอเงินซื้อเหล้าเลย อะไรประมาณนี้ บางงานก็ขอได้ 
บางงานก็แลกกับการมีอะไรกันครับ แล้วคราวนี้ก็ทำมาเรื่อยๆ” (พรเทพ แพรขาว, 2555, น. 36)  

พื้นที่หมอลำจึงเป็นพื้นที่ที่มีชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศที่ต่างก็ถูกดึงดูดเข้าหากัน เมื่อมีการ
แสดงหมอลำที่ไหนจะมีการฉายสปอร์ตไลท์ไปบนฟ้าเพื่อให้มองเห็นในระยะไกล หญิงข้ามเพศจะเปรียบเปรย
ไฟนี้ว่า “ไฟล่อกะเทย” (พรเทพ แพรขาว, 2555) 

คำจำกัดความของ “ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย” (Men who have Sex with men, MSM) โดย 
Loue (2008) หมายถึง ผู้ชายหลากหลายกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน มีทั้งคนที่เรียกตนเองว่าเกย์ bisexual 
หรือหญิงข้ามเพศ (หรือกะเทย) คนที่ถูกมองว่าเป็นชายรักหญิงแต่ด้วยเหตุบางประการทำให้มีเพศสัมพันธก์ับ
ชายอย่างสมัครใจ คนที่ถูกมองว่าเป็นชายรักหญิงแต่ด้วยเหตุบางประการทำให้มีเพศสัมพันธ์กับชายในระหว่าง
ที่ไร้บ้านหรือเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือกับหญิงข้ามเพศแต่ในช่วงเวลา
หนึ่งก็มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วย รวมไปถึงชายที่เรียกตนเองว่า “รักเพศเดียวกัน” ( same-gender loving) 
หรือเรียกตนเองว่า “เพศปริศนา” (self-identify as questioning)  

ส่วน UNAIDS (2006) กล่าวถึง Men who have sex with men หรือ MSM ว่า เป็นผู ้ชายที ่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะอายุเท่าไร หรือบอกว่าเพศสภาพของตนเป็นเช่นไร ทั้งนี้ยังรวมไป
ถึงคนที่บอกว่าตนเองไม่ใช่ชายรักเพศเดียวกันหรือเกย์ด้วย  

ตามคำจำกัดความของ UNAIDS (2006) ดังกล่าวจึงรวมหญิงข้ามเพศเข้ากับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายด้วย ในที่นี้จะใช้คำเรียกประชากรทั้งสองกลุ่มว่า “ชายรักชาย” ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรหลัก 
(key population) ที่ค่อนข้างใหญ่ที่มีปัญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS ในระดับโลก (Yuan et al., 2019) สำหรับ
ประเทศไทยกลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่มที่มีอุบัติการณ์ของโรค HIV/AIDS สูงกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน  

ในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 5400 คน มีอุบัติการณ์ต่อประชากรวัย 
15-49 ปี 1000 คนเท่ากับ 0.15 (ข้อมูลจาก HIV AIDS Asia Pacific Research Statistical Data Information 
Resources – AIDS Data Hub http://aphub.unaids.org) ซึ่งยังนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ความชุกของเอชไอวีของประชากรผู้ใหญ่ในปีเดียวกันเท่ากับ 1.0 แต่ความชุกของเอชไอวีสำหรับกลุ่ม
ประชากรชายรักชาย ต่อประชากร 1000 คนเท่ากับ 11.9 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของประชากรชายรักชาย คือ 
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ตามรายงานของ UNAIDS กล่าวว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของ
กลุ่มชายรักชายในประเทศไทยเท่ากับ 82.7% ต่ำกว่าประเทศจีนและอินเดีย แต่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านเช่น 
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มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และลาว อัตราการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีของชายรักชายไทยในปี 
2560 เท่ากับ 29% ในขณะที่เวียดนามสูงถึง 65% 

การติดเชื้อเอชไอวีของชายรักชายยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหาทางป้องกันให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
(Brown and Peerapatanapokin, 2019)  การประมาณการโดย Thai Working Group on HIV/AIDS 
Projections คาดว่าสัดส่วนการติดเชื้อรายใหม่ของชายรักชายมีสัดส่วนสูงเกินกว่า 50% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่
ทั้งหมดในปี 2568 (ตารางที่ 1) การประมาณการนี้แสดงให้เห็นว่า การติดเชื้อของประชากรกลุ่มอื่นเริ่มดีขึ้น
แต่สำหรับการติดเชื้อรายใหม่ของกลุ่มชายรักชายยังมีปัญหาในการป้องกันอีกมาก การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/
เอดส์ของกลุ ่มชายรักชายเป็นสาเหตุหนึ ่งที ่ทำให้ม ีการแพร่เช ื ้อ เอชไอวี/เอดส์ ไปยังผ ู ้หญิงที ่ เป็น 
heterosexual 
 

ตารางที่ 1 ประมาณการสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) 

กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
% การติดเชื้อรายใหม่ 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2568 
ภรรยาติดจากสามี  28 21 20 
สามีติดจากภรรยา  10 6 5 
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย  33 49 52 
ผู้เสพยาโดยใช้เข็มฉีดยา  9 12 12 
ผู้ซื้อบริการติดจากผู้ขายบริการทางเพศ  10 6 4 
ผู้ขายบริการทางเพศติดจากลูกค้า  4 2 2 
ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว  7 5 4 
รวม 100 100 100 

ที่มา: The Asian Epidemic Model (AEM) Projections for HIV/AIDS in Thailand: 2005-2025. 
 

พ้ืนที่การแสดงหมอลำเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มชายรักชายที่เป็นประชากรหลักที่ยังคงมีความชุกของ
เอชไอวี/เอดส์ ที่สูง นอกจากนี้ การแสดงของหมอลำยังอยู่ในช่วงเวลากลางคืนที่มีมุมมืดบริเวณรอบๆ พื้นที่
การแสดง ในการแสดงแต่ละรอบมักมีผู้ชมจำนวนมากหลักพันคนขึ้นไป รวมทั้งผู้ชมและนักแสดงมักมีการดื่ม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ระหว่างการชมและการแสดงหมอลำ ลักษณะโดยรวมนี้ช่วยเพิ ่มโอกาสต่อการมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย และการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 
2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโควิด-19 การที ่จะหาแนวนโยบายป้องกันพฤติกรรมเสี ่ยงทาง
สุขภาพของประชากรหลักกลุ่มนี้จำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม สาเหตุ และปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรม
เสี่ยง ดังนั้น การศึกษาในบทนี้จึงต้องการหาปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มผู้แสดงและ
ผู้ชมหมอลำที่เป็นชายรักชาย และสามารถนำไปสู่แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้ การ
ค้นคว้างานวิจัยด้านหมอลำ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ ่งศึกษามิติด้านวัฒนธรรมและการจัดการทาง
วัฒนธรรม แต่การศึกษาในมิติของสุขภาวะที่เกี่ยวพันกับการแสดงหมอลำนั้นพบน้อยมากในประเทศไทย จึง
เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยจะได้มุ่งหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในท่ามกลางกระแสการ
ปรับเปลี่ยนในยุคคนไทย 4.0  
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ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งตอบคำถามวิจัย ดังต่อไปนี้ 
• ประชากรหลัก (key population) กลุ่มชายรักชายที่เป็นนักแสดงและผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับการ

แสดงหมอลำ มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยมากกว่าประชากรทั่วไปหรือไม่ อะไร
ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเสี่ยง และเราควรมีแนวนโยบายด้านสุขภาพเพื่อลดการเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างไร 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลประกาศปิด
สถานบันเทิงรวมไปถึงงดการจัดแสดงของหมอลำ การงดแสดงครั้งที่ยาวนานประกอบด้วย 2 ช่วง คือ เริ่ม
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2564 และตั้งแต่ 10 เมษายน 2564 ถึงต้นเดือน
ธันวาคม 2564 ซึ่งเรียกว่าเป็นการระบาด ระลอก 3 ซึ่งโดยปกติการแสดงก่อนเข้าหน้าฝนของปี (พฤษภาคม) 
จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่หมอลำได้มีโอกาสจัดการแสดงในรอบฤดูกาล  

นอกจากการงดจัดการแสดงย่อมมีผลต่อทั้งนักแสดงและผู้ชมที่เคยใช้พื้นที่หมอลำในการหาความ
สนุกสนานแล้ว การรณรงค์รักษาระยะห่าง ไม่ออกจากบ้าน ไม่สังสรรค์ และใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่หน้ากาก
ผ้าทุกครั้งตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถาน ทำให้คนทุกคนรวมถึงชายรักชายที่เป็นนักแสดงและผู้ชมได้มี
โอกาสพบปะกันในสังคมลดลง การศึกษาในต่างประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล บราซิล 
และออสเตรเลีย พบว่า ผลของโควิดต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวของชายรักชายลดลง (van 
Bilsen et al., 2020; Shilo & Mor, 2020) ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาพฤติกรรมทางสุขภาพที่เป็นปัจจุบันด้วย 
ประเด็นความเสี่ยงทางสุขภาพในการวิจัยนี้จึงประกอบด้วยสองประเด็นคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่
ใช้ถุงยางอนามัย) และการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชาย (ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและ
หญิงข้ามเพศ) ในพื้นที่หมอลำ ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เป็นนักแสดงในวงหมอลำและผู้ชมหมอลำเพื่อหาแนวทางป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชายในพื้นที่หมอลำและ
แนวทางป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขสามารถ
ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประชากรหลักชายรักชายในพื้นที่หมอลำในจังหวัดขอนแก่น ประชากร
หลักกลุ่มชายรักชายในการศึกษานี้รวม ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have sex with men หรือ 
MSM) และกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Transgender women หรือ TGW) ในที่นี้คำว่า “หญิงข้ามเพศ” “ชายแต่ง
หญิง” และ “กะเทย” มีความหมายเดียวกัน ประชากรหลักกลุ่มชายรักชายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกย์หรือ
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ชายรักเพศเดียวกัน ชายรักชายอาจจะมีเพศวิถีเหมือนชายรักต่างเพศท่ัวไป เช่น ชายบางคนแต่งงานมีภรรยาที่
เป็นผู้หญิง ชายบางคนยืนยันว่ายังรักและชอบเพศหญิง  

1.5 ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงาน 

การวิจัยนี้ใช้เวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงานวิจัย ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินการวิจัย 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ทบทวนวรรณกรรม * * 

          

2. สัมภาษณ์ key informant  * *          
3. สร้างเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือ 

 
* * * * 

       

4. วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือ 
 

* * * *   
 

 
   

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
   

* * * * * * 
   

6. วิเคราะห์และประมวลผล 
    

 
  

* * * * 
 

7. ประชุมนำเสนอผลการศึกษา 
           

* 
8. จัดทำรายงาน 

 
* 

   
* 

   
* 

 
* 
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ แม้ว่าสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ 
ในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2563) แต่ยังมี
ประชากรบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีปัญหาคือ ประชากรหลัก (Key Population) เช่น ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
หญิงข้ามเพศ ชายซื้อบริการทางเพศ หญิง/ชายที่ให้บริการทางเพศ และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด Brown 
and Peerapatanapokin (2019) กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อของกลุ่มประชากรทั่วไป (General 
Population) นั้นมาจากกลุ่มประชากรหลัก ถ้าการป้องกันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรทั่วไปจะไม่สามารถช่วย
ให้การลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประชากรหลักมีความเป็นพลวัตร จึงทำให้การป้องกันผ่านกลุ่มนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ประชากรหลัก
บางกลุ่มมีการผันตัวเองเข้าสู่ประชากรกลุ่มทั่วไป เช่น (ก) ผู้ชายทั่วไปที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายได้เข้าสู่การ
แต่งงานกับหญิง มีครอบครัวเหมือนคู่สมรสต่างเพศโดยทั่วไป ทำให้ภรรยาอาจติดเชื้อเอชไอวีจากสามีได้ เมื่อ
ครอบครัวมีบุตร บุตรยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาค่อนข้างสูง  (ข) ประชากรชายที่ซื้อบริการทาง
เพศผันตัวเองเข้าสู่กลุ่มประชากรทั่วไปเมื่อเลิกใช้บริการแล้ว หรือ (ค) หญิงที่ขายบริการซึ่งเป็นประชากรหลัก
อีกกลุ่มหนึ่งได้ผันตัวเองเป็นกลุ่มประชากรทั่วไปเมื่อเลิกอาชีพขายบริการ เมื่อมีครอบครัวก็อาจทำให้สามีติด
เชื้อได้ ดังนั้น แนวทางการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ยังควรมุ่งเป้าไปที่ประชากรหลัก โดยเฉพาะกลุ่มชายรัก
ชายที่มีจำนวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ชายรักชายบางคนมีคู่นอนเป็นหญิงด้วย และบางคนมีคู่นอนจำนวนค่อนข้างสูง 
การสำรวจในปี 2534 พบว่า ชายรักชายมีคู่นอนเฉลี่ย 29 คนในรอบ 12 เดือน (Sittitrai et al., 1993)  

ประชากรหลักชายรักชายมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่หลากหลาย การเก็บข้อมูลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดย พรเทพ แพรขาวและเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร (2552) พบว่านักแสดงหมอลำที่เป็น
หญิงข้ามเพศนิยมเปลี่ยนคู่นอนเรื่อยๆ และมักมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ในขณะที่ Beyrer et al. (1995) 
เก็บข้อมูลวัยรุ่นชาย 2,047 คนในภาคเหนือ พบว่า 6.5% เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน 97% เคยมีคู่นอน
เป็นผู้หญิง และ 3% มีคู ่นอนเป็นชายอย่างเดียวตลอดชีวิต Jose et al. (2020) เก็บข้อมูลทหารเกณฑ์ใน
ประเทศไทยจำนวน 63,667 คนในช่วงปีพ.ศ. 2553-54 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประชากรชายทหารเกณฑ์เป็น
ตัวแทนส่วนใหญ่ของประชากรชายไทยเพราะชายไทยทุกคนต้องเกณฑ์ทหารถ้าไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารมา
ก่อน การศึกษาพบว่า ชายที่ถูกเกณฑ์ทหาร 8% เคยมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจำนวนนี้ประมาณ 92% เคยมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ในด้านกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ มีประมาณ 61% เคยมีกิจกรรมทางเพศกับทั้ง
ชายและหญิง แต่ประมาณ 82% คิดว่าตนยังคงมีความปรารถนาต่อเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเท่านั้น 

พื้นที่แสดงหมอลำเป็นแหล่งชุมนุมของหญิงข้ามเพศในการแสวงหาความสุขทางเพศกับผู้ชายที่มา
เที่ยวชมการแสดง (พรเทพ แพรขาว และ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2552) ชายที่เป็นกลุ่มหญิงข้ามเพศเรียก
การเสาะแสวงหาความสุขทางเพศกับผู้ชายว่า “แล่นไม้” สำหรับนักแสดงหมอลำจะใช้คำว่า “แล่นไม้” ใน
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บริบทที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนหรือรีบทำแต้มสถิติในการแสวงหาความสุขทางเพศกับผู้ชายที่มาเที่ยวงานหมอลำ 
เมื่อนักแสดงหมอลำเสร็จภารกิจเต้นก็จะรีบออกจากเวทีหมอลำไปสู่พื้นที่รอบๆ เวทีเพื่อแสวงหาความสุขทาง
เพศจากผู้ชาย (พรเทพ แพรขาว และ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2552) นักแสดงหมอลำนิยมเปลี่ยนคู่นอนและมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน นักแสดงบางคนไม่พกถุงยางอนามัย เมื่อโอกาสเอื้ออำนวยให้มีเพศสัมพันธ์จึงไม่ใส่
ใจเรื่องการป้องกัน นักแสดงบางคนเตรียมถุงยางอนามัยไม่เพียงพอเพราะในหนึ่งคืนมีเพศสัมพันธ์หลายครั้ง 
พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้จะเพ่ิมโอกาสในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเอชไอวี/เอดส์  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประมาณว่า จำนวนประชากรชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและ
หญิงข้ามเพศทั้งประเทศในปี 2562 มี 1.5 ล้านคน การประมาณการในจังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่ และภูเก็ต 
พบว่า ประชากรชายรักชายมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยประมาณ 70%-80% ประชากรชายรักชายในพื้นที่
หมอลำนับว่าเป็น Sub-population ของประชากรหลักชายรักชายทั้งประเทศ งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายมักศึกษาในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น ศึกษาในระดับภาค หรือระดับจังหวัด  มี
การศึกษาในพื้นที่เฉพาะ Sub-population สำหรับกลุ่มชายรักชายในชุมชนเมืองเป็นชายรักชายในพื้นที่ซาว
น่าสำหรับเกย์ (Khawchroenporn et al., 2017) แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
ของ sub-population ชายรักชายในพ้ืนที่หมอลำ  

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยเน้นพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มชายรัก
ชาย ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และนโยบายด้านการใช้ถุงยางอนามัยระดับชาติ 

2.1 พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มชายรักชาย 

พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายคือ การไม่ใช้ถุงยางอนามัย Tangtammaruk 
and Yoon (2017) พบว่า ผู ้ใช้บริการกลุ ่มชายรักชายในตลาดบริการทางเพศมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า
ผู้ใช้บริการกลุ่มชายรักต่างเพศ ผู้ใช้บริการชายรักชายยินดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการชายเพ่ือไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
และผู ้ให ้บริการชาย 30% ยินดีไม่ใช ้ถ ุงยางอนามัยเมื ่อได้ร ับการเสนอเงินสูงถึง 5000 บาทขึ ้นไป  
Khawchroenporn et al. (2017) พบว่าชายรักชายที่ใช้บริการซาวน่าเกย์ประมาณ 61% ไมใ่ช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก Sittitrai et al. (1993) ทำการสำรวจชายรักชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า โดยเฉลี่ย 28% ของชายรักชายมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลย ชายรักชายที่มี
ภรรยาเกือบ 70% ไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับภรรยา กลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ไปยัง
ภรรยา ซึ่งจุดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเน้นการป้องกันของกลุ่มชายรักชายน่าจะช่วยให้การแพร่เชื้อไปยัง
กลุ่มอ่ืนลดลงได ้

การมีพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรชายรักชายอาจมาจากการมีความชอบเสี่ยง (risk preferences) ที่
สูงกว่าประชากรทั่วไป (Tangtammaruk and Yoon, 2017) หรือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อของ
โรคที่ต่ำกว่าความเป็นจริง Seekaew et al. (2019) พบว่าประมาณ 80% ของกลุ่มชายรักชายประเมินความ
เสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ของตนเองต่ำกว่าความเป็นจริง กลุ่มประชากรที่อายุน้อยวัย 15-24 ปี
มักประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคของตนเองต่ำ เกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ชั ่วคราว หรือ causal sex (Haque & Soonthorndhada, 2009) ส่วน Khawchroenporn et al. (2017) 
พบว่า 66% ของชายรักชายที่ใช้บริการซาวน่าเกย์เป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีระดับปานกลางและ
สูง แต่คนเหล่านั้นประเมินว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ การประเมินความเสี่ยงของตนเองที่ต่ำกว่า
ความเป็นจริงเกิดจากช่องว่างของความรู้ที่ยังคงเป็นปัญหาในการป้องกันการติดเชื้อ  
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ช่วยเสริมให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ชายไทย
ที่ทำงานประจำเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมักมีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2556) ชายรักชายที่มีคู่นอนประจำมักไม่ใช้ถุงยาง
อนาม ั ยก ั บค ู ่ น อนหร ื อม ั ก ด ื ่ ม ส ุ ร า ในขณะม ี เพศส ั มพ ั นธ ์  ( Khumsaen & Stephenson, 2017; 
Khawchroenporn et al., 2019) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นปัจจัยทำนายของการใช้ถุงยางอนามัย
ไม่สม่ำเสมอ (จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ,์ 2563) 

Rogers et al. (2019) ได้เก็บข้อมูลคนที่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 80 คนในประเทศบราซิล ไทย และ
แซมเบีย เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์จาก 
3 ประเทศทำให้สรุปได้ว่า แอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจแย่ลง ทำให้สูญเสียการ
ควบคุมตนเอง และขาดการคิดถึงผู้อื่นว่าจะได้รับผลอย่างไรจากการกระทำของตน ชายรักชายที่อาศัยใน
เชียงใหม่ให้ความเห็นว่า “ผมออกไปเที่ยวและดื่มเหล้า โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใคร แต่
หลังจากที่ผมเมาแล้ว ในที่สุดผมก็มีเพศสัมพันธ์ ผมสูญเสียการควบคุมคนเองในขณะที่เมาเหล้า” ในขณะที่
ชายขายบริการให้สัมภาษณ์ว่า “บางครั้งผมเมา ผมไม่สนใจด้วยซ้ำว่าคนที่ผมนอนด้วยติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่” 
(Rogers et al., 2019, p. 22) 

พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของชายรักชายยังเกิดขึ้นกับคนที่ทราบผลว่าตนเองเป็นโรคเอดส์
แล้ว Budkaew et al. (2018) ศึกษาพฤติกรรมของชายรักชายในจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งตรวจพบเชื้อเอชไอวี
ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า เมื่อติดตามพฤติกรรมหลังทราบว่ามีผลเลือดเป็นบวกแล้ว พบว่า 64% ของคนกลุ่มนี้
ไมใ่ช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และ 34% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 

2.2 ทฤษฎีความรู้และทัศนคติของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสุขภาพมักใช้กรอบความคิด KAP ซึ่งประกอบด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Knowledge) ทัศนคติที่เป็นบวกหรือลบต่อการป้องกัน
การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ (Attitude) และการกระทำหรือพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ (Practice หรือ Behavior) กล่าวคือ การมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและปัญหาของการเกิด
โรคจะช่วยนำไปสู่การเกิดทัศนคติที่ดตี่อการป้องกันโรค และส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยง ซึ่งพฤติกรรม
ทางสุขภาพที่สนใจในงานวิจัยนี้คือ การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยของกลุ่มชายรักชาย และการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวในช่วงมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกท่ี 3 

การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ชายไทยในสัดส่วนน้อยมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี/
เอดส์ UNAIDS (2019) กล่าวว่าชายไทยอายุ 15-24 ปีเพียง 45% ที่มีความรู้เกี่ยวการป้องกันเอชไอวี ส่วน 
Sittitrai et al. (1993) เก็บข้อมูลชายรักชายจำนวน 155 คนในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของชายรักชายโดยได้ถามคำถาม 4 ข้อประกอบด้วย (1) คุณสามารถบอกว่า
ใครติดเชื้อเอชไอวีด้วยการมองภายนอกได้หรือไม่ (2) โรคเอดส์รักษาได้หรือไม่ (3) การเป็นผู้รับระหว่างการมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ (4) การเป็นผู้สอดใส่ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า 50% ของตัวอย่างที่เป็นชายรักชายตอบถูกทั้งสี่
ข้อ 32% ตอบผิดหนึ่งข้อ 13% ตอบผิดสองข้อ และ 5% ตอบผิดสามข้อ ไม่มีผู้ที่ตอบผิดทุกข้อ ผลการสำรวจ
แสดงว่าประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอย่างยังมีความรู้ที่ไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี 
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ในช่วงเวลาที่ทำวิจัยนี้ยังไม่พบการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ของชายรักชายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ดี การสำรวจออนไลน์ชายรักชาย 1,051 คน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงการระบาดของโควิด -19 ระหว่างวันที ่ 2 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2563 โดย 
Sanchez et al. (2020) พบว่า ประมาณ 20% มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด และ 71% ปฏิบัติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมาตรการป้องกันโควิด-19 ผลการสำรวจพบว่า การปฏิบัติ
ตามมาตรการทำให้โอกาสมีเพศสัมพันธ์ลดลง 68% ชายประมาณ 51% มีการลดลงของจำนวนคู่นอน ส่วน
การเข้าถึงถุงยางอนามัยนั้นลดลง 9% แต่การใช้ถุงยางอนามัยลดลงเพียง 5% โดยที่ชายวัย 15-24 มีการลดลง
ของการใช้ถุงยางอนามัย 7% และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่า ช่วงหนึ่งเดือนของการระบาดระลอกแรกที่มี
มาตรการให้อยู่บ้านทำให้เกย์และชาย Bisexual มีจำนวนคู่นอนลดลง 39% มีเพศสัมพันธ์ลดลง 44% และ 
14% หยุดมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชั่วคราว ปัจจัยทางด้านการปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้าน (Stay-at-Home 
Order) มีส่วนอธิบายพฤติกรรมการไม่มีคู่นอนเลยในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ส่วนชายที่ติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มที่
จะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวและลดการเดินทางโดยรถสาธารณะเพื่อไปพบคู่นอนชั่วคราว 
(McKay et al., 2021) 

2.3 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสุขภาพอีกทฤษฎีหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพคือ ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่งอธิบายว่า พฤติกรรม
ทางสุขภาพถูกกำหนดโดยการรับรู้ของคนถึงภัยคุกคามที่เกิดจากปัญหาทางสุขภาพและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ถ้ามีการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางสุขภาพนั้นๆ โดยความยากลำบากของการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
จะต้องไม่ยากเกินไปจากความสามารถของคนนั้น กล่าวคือ บุคคลหนึ่งจะต้องมีความกลัวต่อการเกิดโรคและ
เชื่อว่าตนเองสามารถปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงโรคได้ แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลักคือ การรับรู้โอกาสเสี ่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
(Perceived Severity) การรับรู้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived Benefits) การรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติ (Perceived Barrier) การรับรู้องค์ประกอบเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคล เช่น 
ลักษณะทางประชากร ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพอธิบาย
ไดด้ีกับพฤติกรรมที่ไม่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ในเวลาต่อมาได้มีการปรับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพให้เข้ากับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซอ้น
ขึ้นและต้องใช้การปรับพฤติกรรมที่ใช้เวลานาน (เรียกว่า Extended Health Model) องค์ประกอบเพิ่มของ
แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพคือ สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (Cues to Action) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งชัก
นำภายใน เช่น อาการของโรค และสิ่งชักนำภายนอก เช่น การเตือนจากคนที่รัก และความเชื่อมั่นในตนเองว่า
จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการมีพฤติกรรมที่ดีกับสุขภาพได้สำเร็จ (Self-Efficacy)  

Khumsaen and Stephenson (2017) ทดสอบว่า ชายร ักชายจะลดพฤติกรรมเสี ่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ถ้ารับรู้ว่าตนสามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีได้ หรือถ้ามีทัศนคติเชิงบวกต่อการมี
พฤติกรรมปลอดภัยว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีได้ หรือถ้าเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมได้ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชายรักชายวัย 18-21 ปี จำนวน 469 คนพบว่า คนที่รับรู้ว่าจะไม่มี
อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัย มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอย่างปลอดภัย คนที่มีความมั่นใจ
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ว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Self-Efficacy) จะสามารถต่อรองการมีเพศสัมพันธ์
ปลอดภัยกับคู่นอนได้ และจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  

Seekaew et al. (2019) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของชายรักชายมีปัญหาต่อ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย โดยทำการเก็บข้อมูลชายรักชายและหญิงข้ามเพศที่อายุ 18 ปีขึ้นไป 
กลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายอย่างน้อยสามคนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในช่วงหกเดือนก่อนหน้า  ผล
การศึกษาพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีต่ำหรือไม่มี
ความเสี่ยงเลย ในจำนวนชายรักชาย 882 คนที่รับรู้ด้วยตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีต่ำ มีผล
การตรวจสุขภาพที่เอชไอวีเป็นบวก 16% เป็นกามโรค 37% และประมาณ 87% ของตัวอย่างกลุ ่มนี ้มี
เพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย ส่วนหญิงข้ามเพศ 406 คนที่รับรู้ด้วยตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีต่ำ ผลการตรวจสุขภาพปรากฏว่า 7% มีผลตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นบวก โดย 90% ของกลุ่มนี้มี
เพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

Ko et al. (2020) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชากรที ่มีรสนิยมทางเพศเป็น
ประชากรส่วนน้อย หรือมีความหลากหลายทางเพศ เช่น เลสเบี้ยน เกย์ bisexual หรือยังไม่แน่ใจเพศสภาพ
ตนเอง การสัมภาษณ์ออนไลน์จาก 1,954 คนในไต้หวัน ได้ถามเกี่ยวกับ การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด-19 (คุณ
คิดว่าโอกาสที่คุณจะสัมผัสกับโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า เมื่อเทียบกับผู้อื่นนอกครอบครัวคุณเป็น
อย่างไร คำตอบ 1-7 โดยที่ 1 ไม่มีโอกาสสัมผัสเลย และ 7 จะได้รับการสัมผัสแน่นอน) การรับรู้ความรุนแรง
ของโควิด-19 เมื่อเทียบกับ Severe Acute Respiratory Syndrome หรือ SARS (คุณคิดว่าโควิด-19 รุนแรง
หรือไม่เม่ือเทียบกับ SAR คำตอบ 1-5 โดยที่ 1 รุนแรงน้อยกว่ามาก และ 5 รุนแรงมากกว่าอย่างมาก) การขาด
ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันโรค (คุณคิดว่าคุณมีความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โควิด-19 อย่างเพียงพอ คำตอบคือ ใช่หรือไม่ใช่) การมั่นใจในตนเองว่าจะเผชิญกับโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี 
(คุณมีความมั่นใจเพียงใดต่อการเผชิญกับโควิด-19 คำตอบ 1-5 โดยที่ 1 ไม่มั่นใจเลย และ 5 มั่นใจมากที่สุด) 
ความรู้สึกกังวลต่อโควิด-19 (กรุณาให้อันดับความวิตกกังวลที่มีต่อโควิด-19 คำตอบ 1-10 โดยที่ 1 กังวล
เล็กน้อยและ 10 กังวลมากที่สุด) ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศมีการรับรู้
ความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ค่อนข้างต่ำ มีความวิตกกังวลต่อโควิด-19 ต่ำ จึงทำให้มีการป้องกันที่ต่ำไปด้วย ซึ่ง
แนวทางป้องกันในการศึกษานี้ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด การระบายอากาศในบ้าน และการทำ
ความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อภายในบ้าน อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 

 

2.4 นโยบายด้านถุงยางอนามัยระดับชาติ 

แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่มีประสิทธิผลคือ การใช้ถุงยาง
อนามัย กล่าวคือสาเหตุการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของผู้ใหญ่ร้อยละ 90 มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 
โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ร้อยละ 30 จากเพศสัมพันธ์ในคู่อยู่กินที่ไม่ทราบว่า
อีกฝ่ายติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 11 จากเพศสัมพันธ์ในการซื้อขายบริการ และร้อยละ 4 จากการมีเพศสัมพันธ์
ฉาบฉวย (กรมควบคุมโรค, 2560) ประเด็นท้าทายเชิงนโยบาย คือ การติดเชื้อรายใหม่ในประชากรหลักที่มี
ภาวะเสี่ยงสูง ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองหรือหญิงข้ามเพศ พนักงานบริการทางเพศที่
ไม่ได้สังกัดสถานบริการ และผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 
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การเข้าถึงถุงยางอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการส่งเสริมให้ใช้ถุงยางอนามัย ในปี พ.ศ. 
2532 ได้มีบางจังหวัดในประเทศไทยเริ่มใช้นโยบายถุงยางอนามัย 100% ในพื้นที่ที่มีการให้บริการทางเพศ 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2534 ภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการทางเพศได้ร่วมมือกันเพื่อให้ผู้ซื้อบริการให้ความ
ร่วมมือในการใช้ถุงยางอนามัยทั้ง 100% มีการแจกถุงยางอนามัยฟรีและมีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บ่อยๆ ให้แก่ผู้ให้บริการทางเพศ (UNAIDS, 2000) 

สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัยใน 24 จังหวัด ในปีพ.ศ. 2540 พบว่า ในช่วง
เวลาที ่ดำเนินโครงการถุงยางอนามัย 100% การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว  จาก 
400,000 รายต่อปีก่อนมีโครงการเป็นต่ำกว่า 15,000 รายตั้งแต่ปี 2553 (Rojanapithayakorn, 2006) ใน
ภาพรวมของโครงการพบว่า การเข้าถึงถุงยางอนามัย 100% ร่วมกับการดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งสอง
ส่วนประกอบกันช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ 

ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ ยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย (2563-2573) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
(National Condom Strategy) ฉบับที่ 2 (โดยฉบับแรกเป็นช่วงปี พ.ศ. 2558-2562) ผลการประเมินการ
ดำเนินงานยุทธศาสตร์ในฉบับแรกพบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีปัญหาการขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน ขาดแผนปฏิบัติการ เชิงพื้นที่ที่สามารถ
นำไปใช้ได้ ขาดงบประมาณดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขาดการติดตามประเมินผล และขาดการมี
ส่วนร่วมอย่างจริงจังจากผู้ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน 

ยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย (2563-2573) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้การใช้ถุงยาง
อนามัย เป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อประชาชนใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิถีชีวิตประจำวัน
เพื่อการมีสุขภาวะทางเพศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัย มีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทั่วถึง และเพียงพอในทุกพ้ืนที่ โดยที่ในระดับจังหวัดให้มีการ
ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 100% ในกลุ่มเยาวชนและประชากรหลัก และเพ่ิมจุดกระจายถุงยางอนามัยและ
สารหล่อลื่นในชุมชนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

โดยที่ในยุทธศาสตร์นี้มีมาตรการที่สำคัญคือ สนับสนุนให้เกิดจุดกระจายถุงยางอนามัยในทุกพื้นที่ ใน
เชิงปฏิบัติการหนึ่งในระดับจังหวัด คือ การสนับสนุนให้มีตู้/จุดจำหน่ายถุงยางอนามัยตามสถานที่ต่างๆ อย่าง
ครอบคลุม ใน 8 แห่งคือ 1) ห้องน้ำสาธารณะ 2) ร้านขายยา 3) ร้านสะดวกซื้อ 4) สถานบริการสุขภาพ 5) 
สถานประกอบการ/โรงงาน 6) หอพัก 7) สถานศึกษา 8) ในชุมชน เช่น ศาลาเอนกประสงค์ ร้านชำ สถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านซ่อมจักรยานยนต์ เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการกระจายถุงยางอนามัยในสถานบันเทิง
เริงรมย์ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ และเพิ่มจุดกระจายถุงยางอนามัย ในสถานที่ในชุมชนที่มีการรวมตัวของกลุ่ม
ประชากรหลัก เช่น ร้านเสริมสวย/ร้านเช่าชุด/ร้านตัวแม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย มีเป้าหมายเพื่อให้มี
ระบบบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัยที่บูรณาการและยั่ งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
นโยบายและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย มีเป้าหมายให้มีนโยบายและกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย มีเป้าหมายเพื่อให้มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์
ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ (กรมควบคุมโรค, 2563) 



 หน้า 27 

นอกจากการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงแล้ว การ
ป้องกันการติดเชื้อด้วยการกินยา HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) เป็นประจำก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์
ยังช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีได้ ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้บรรจุยา PrEP เข้าเป็นแนวทาง
หนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี Suraratdecha et al. (2018) ได้ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ยาในกลุ่ม
ชายรักชายในประเทศไทย และพบว่าต้นทุนของการให้ยา PrEP อยู่ในช่วง USD 223-311 ต่อคนต่อปี การให้
ยาแก่ชายรักชายทุกคนมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประมาณหนึ่งในสามของชายรักชายทั้งหมดมีความ
เสี่ยงสูงเนื่องจากมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเดียวกันนี้พบว่า ถ้าให้ยา PrEP เฉพาะ
ชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูงจะทำให้ความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ยาแก่ชายรักชายทุกคนถึง 32%  

สำหรับระบบประกันสุขภาพของไทยได้ให้สิทธิแก่คนไทยทุกคนในการเข้าถึงสิทธิบริการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 2 ครั้งในสถานบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อสามารถเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้ทันทีทุกคนโดยไม่คำนึงถึงระดับเม็ดเลือดขาว ผู้ที่ติด
เชื้อเอชไอวีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ถ้าได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนกดไวรัสสำเร็จ จะลด
โอกาสการแพร่เชื้อเอชไอวีได้มากกว่าร้อยละ 96  

 

โดยสรุปพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยในกลุ่มชายรักชายที่ทำให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของกลุ่ม
ชายรักชายยังคงสูงอยู่ ประชากรหลักชายรักชายมีลักษณะเฉพาะ เช่น บางกลุ่มมีคู่นอนเฉลี่ยจำนวนค่อนข้าง
สูง หรือบางกลุ่มมีสถานะครอบครัวเหมือนคู่สมรสต่างเพศทั่วไป ทำให้การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของประชากร
หลักกลุ่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายด้านการป้องกันการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ พื้นที่หมอ
ลำเป็นพื้นที่รวมตัวของชายรักชายที่ชื่นชอบความสนุกสนานในยามค่ำคืน การศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการเน้น 
Sub-population กลุ่มนี้ ดังนั้น จึงคาดว่าองค์ความรู้ในงานวิจัยนี้จะสามารถอุดช่องว่างทางความรู้ของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชายได้ 
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บทที่ 3  

วิธีการศึกษา 
 

 

 

 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประชากรชายรักชายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงหมอลำประกอบด้วย กลุ่มที่เป็นนักแสดงและ
เป็นผู้ชม คนเหล่านี้อยู่ในสถานที่เดียวกันซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพจึงอาจถูกหล่อหลอม
ไปในทางเดียวกัน ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้อาจจะคล้ายกัน ตัวแปร
ที่สนใจในประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพคือ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์แบบ
ชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม 

กรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมคือ KAP Model ดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 
KAP Model อธิบายว่าการมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและปัญหาของการเกิดโรคจะช่วยนำไปสู่การเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันโรค และส่งผลต่อการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากนี้ ปัจจัยเสริมของ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงยังประกอบด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยอื่นๆ เช่น 
อายุ การศึกษา ความวิตกกังวลต่อการติดโรค ดังรูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

3.2 เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างโดยมีนักวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ ขั้นตอนในการพัฒนา
แบบสอบสัมภาษณ์เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก key informant ที่เป็นนักแสดงในวงหมอลำ 5 คนและ
ผู้ชม 2 คน จากนั้นนำข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ key informant ไปประกอบการ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค 
ทัศนคติที่เป็นบวกหรือลบต่อการป้องกันโรค 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ปัจจัยอื่น เช่น อายุ การศึกษา การมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก การมีคู่นอนช่ัวคราว การ
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ความวิตกกังวล
ต่อการตดิโรค 

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 
การมีเพศสัมพันธ์ช่ัวคราวในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 ระลอกสาม 
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ร่างแบบสัมภาษณ์ (ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสุขภาพในพื้นที่หมอลำ) คำถามด้านความรู้ได้จาก
เอกสารเผยแพร่ของกระทรวงสาธารณสุข คำถามด้านความรู้และทัศนคตินั้นมีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 4 คนเพื่อทดสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (content validity) แบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงหลังจากการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแสดงในภาคผนวก ก  

แบบสัมภาษณ์มี 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนที่ 2 
ความรู้และทัศนคติ (ทางบวกและทางลบ) เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ ส่วนที่ 3 แบบประเมินสุขภาพ และ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หมายเลขโครงการ HE643109 (ภาคผนวก ข) และเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัว
ของอาสาสมัคร โครงการนี้จึงได้รับอนุญาตให้อาสาสมัครไม่ต้องลงนามเอกสารยินยอม หลังจากได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการฯ จึงได้ทำการทดสอบแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด และวิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
(reliability) ของคำถามด้านทัศนคติ ผลการทดสอบความเชื่อมั่นด้วย Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.74 

 

3.3 จำนวนตัวอย่าง 

AIDS Surveillance System กรมควบคุมโรค ประมาณการประชากรชายรักชายอายุ 15-49 ปีใน
จังหวัดขอนแก่นในปีพ.ศ. 2561 ว่ามีจำนวน 18,320 คน (รูปที่ 2) อย่างไรก็ดี เราไม่ทราบจำนวนประชากร
ชายรักชายในพื้นที่หมอลำว่ามีจำนวนเท่าไร การกำหนดจำนวนตัวอย่างชายรักชายจึงเป็นอย่างเจาะจง คือ 
ชายรักชายอายุ 18-49 ปี จำนวน 270 คน ประกอบด้วยชายรักชาย (รวมหญิงข้ามเพศ) ที่เป็นนักแสดงหมอลำ
จำนวน 135 คน และผู้ชมจำนวน 135 คน จำนวนตัวอย่างที่ศึกษาคิดเป็น 1.5% ของประชากรชายรักชายอายุ 
15-49 ปีในจังหวัดขอนแก่น  
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รูปที่ 2 ประมาณการจำนวนชายรักชายในจังหวัดขอนแก่น  

ที่มา: AIDS Surveillance System  http://aidsboe.moph.go.th/aids_system/index.php?link=kp_size 
เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2564 

 

3.4 การเก็บข้อมูล 

ประชากรชายรักชายมีทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน จึงเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเข้าถึงยาก ใน
การเก็บข้อมูลจึงให้ชายรักชายที่นักวิจัยรู้จักเป็นผู้ประสานงานและแนะนำให้ผู้วิจัยได้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างตั้งต้น
เพ่ือเป็นอาสาสมัคร เมื่อเก็บข้อมูลอาสาสมัครแต่ละคนแล้วจึงให้อาสาสมัครคนนั้นแนะนำอาสาสมัครคนต่อไป 
(Respondent Driven Sampling, RDS) การแบ่งกลุ ่มตัวอย่างตั ้งต ้น (Seed) ในการศึกษานี ้ม ี 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย นักแสดงหมอลำอายุ 18-30 ปี และอายุ 31-49 ปี และผู้ชมหมอลำอายุ 18-30 ปี และอายุ 31-
49 ปี จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอายุไม่เท่ากันขึ้นกับจำนวนและความยากง่ายในการเข้าถึงตัวอย่าง 

ตัวอย่างตั้งต้นของแต่ละกลุ่มจะแนะนำอาสาสมัครท่านอื่นอีกจำนวนคนละไม่เกิน 3 คนให้แก่นักวิจัย 
จากนั้นนักวิจัยจึงประสานไปยังอาสาสมัครที่ได้รับการแนะนำ ชี้แจงวัตถุประสงค์และให้อาสาสมัครยินยอม
ด้วยวาจาก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ อาสาสมัครที่เข้าร่วมให้ข้อมูลได้รับค่าตอบแทน 50 บาท 

การเก็บข้อมูลทำในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 ด้วยการระบาดของโควิด-19 
ระลอก 3 ในช่วงที่ทำการเก็บข้อมูล มาตรการของรัฐไม่อนุญาตให้มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงรวมถึงการแสดง
หมอลำด้วย นักวิจัยจึงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์

 

3.5 สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัยประกอบด้วย 
1. ประชากรหลัก (Key Population) กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men Who Have Sex with 

Men, MSM) และหญิงข้ามเพศ (Transgender Women, TGW) ในพื้นที ่การแสดงหมอลำ มี
ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูงกว่าชายรักชายโดยเฉลี่ยของประเทศ (ชายรักชาย 
23.1% มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
AIDS Surveillance System http://aidsboe.moph.go.th เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2564) 

MSM TGW 

http://aidsboe.moph.go.th/aids_system/index.php?link=kp_size
http://aidsboe.moph.go.th/
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2. ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคมอิีทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
3. ทัศนคติที่เป็นบวกต่อการป้องกันโรคติดต่อมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์มีอิทธิพลในการเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงทาง

สุขภาพ 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมุติฐานที่ 1 (สัดส่วนของชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายและหญิงข้ามเพศในพ้ืนทีห่มอลำ มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูงกว่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยของ
ประเทศ) ด้วย t-test การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพใช้ Logistic Regression การทดสอบสมมุติฐานใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

แบบจำลองที่ใช้ในศึกษาเป็นดังนี้ 

y∗ = X′β + u  (1) 

y = {
1     if y∗ > 0 
0     if y∗ ≤ 0

 

 

โดยที่ y* เป็นตัวแปรแฝงด้านพฤติกรรมเสี ่ยงทางสุขภาพของประชากรชายรักชาย y* > 0 หมายถึงมี
พฤติกรรมเสี่ยง  

ตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่สังเกตได้และเป็นตัวแปร y ที่สนใจในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 
ตัวแปร คือ 

1. ตัวแปรที่สังเกตได้ y = 1 เป็นพฤติกรรมเสี่ยง เมื่อชายรักชายเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายโดยไม่ใช้
ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และในทางตรงกันข้าม y = 0 เป็นพฤติกรรมปลอดภัย คือ ไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์กับชายโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือมีการใช้ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์กับชายทุกครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  

2. ตัวแปรที่สังเกตได้คือ y = 1 เมื่อชายรักชายมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวกับชายในช่วงการระบาดโค
วิด-19 ระลอก 3 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 16 กันยายน 2564) ลดลง และ y = 0 ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์
แบบชั่วคราวกับชายในช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ไม่ลดลง (ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึน)  

ตัวแปร X ในสมการที่ (1) เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรอธิบายประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโรคและการ
ติดต่อของโรค (คะแนนที่ตอบถูกในแบบสัมภาษณ์) ทัศนคติที่เป็นบวกต่อการป้องกันโรค (การไม่เห็นด้วยใน
แบบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติ) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ การศึกษา การ
รับรู้ความเสี่ยงของการติดโรคติดต่อ และความวิตกกังวลต่อโรคติดต่อ ค่า 𝛽 เป็นเวกเตอร์ของค่าพารามิเตอร์ที่
ประมาณการ แบบจำลองตามสมการที ่ (1) สมมติให้ u มีการกระจายแบบ Logistic การประมาณการ
ค่าพารามิเตอร์จึงใช้ Logistic Regression ซึ่งเขียนในรูปสมการ Logistic ได้ดังนี ้
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Pr(y𝑖 = 1) = p𝑖 =
𝑒−(𝑋′𝛽)

1+𝑒−(𝑋′𝛽)
=

1

1+𝑒−(𝑋′𝛽)
 (2) 

 

โดยที่ 𝑝𝑖 คือ ความน่าจะเป็นที่ชายรักชายคนที่ i มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เราสามารถเขียนสมการที่ (2) 
ใหม่ด้วยการใช้ Logarithmic Transformation และอยู่ในรูป Logit Function ได้ดังนี ้

 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝𝑖) = ln (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑋′𝛽 (3) 

 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ของ Logistic Regression ใช้ Maximum-Likelihood Estimation 
(MLE) ค่าพารามิเตอร์ 𝛽 บ่งบอกว่า เมื่อค่าของตัวแปร X เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยจะมีผลให้ ln (

𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) เปลี่ยนไป

เท่าไร การดูเครื่องหมายของ 𝛽 สามารถบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของ X ที่มีต่อ 𝑝𝑖 แต่การดูขนาดของ
การเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยของ X ต่อ 𝑝𝑖 นั้นไม่สามารถดูได้จากค่า 𝛽 โดยตรง ในการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง
ทางสุขภาพจึงนิยมใช้ Odds Ratio (OR) ในการนำเสนอทิศทางและขนาดของการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยของ 
X ที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงและไม่เสี่ยง โดยที ่

 

oddsi =
pi

1−pi
= eX′β (4) 

 

Odds Ratio (OR) หมายถึง โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยต่อโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย หรือ 

 

OR =
𝑜𝑑𝑑𝑠(เสี่ยง)

𝑜𝑑𝑑𝑠(ไม่เสี่ยง)
 (5) 

 

ในการคำนวณ OR ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวทำได้โดยใช้ค่า eβ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีตัวแปร X1 เป็นตัว
แปรเดียวที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง สมมติให้ X1 คือ ตัวแปรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเท่ากับ 1 แทน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ และเท่ากับ 0 แทนการไม่ได้ดื่มทุกครั้ง การคำนวณ OR 
ของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย คำนวณได้จาก 
 

OR =
𝑜𝑑𝑑𝑠(เสี่ยง)

𝑜𝑑𝑑𝑠(ไม่เสี่ยง)
= eβ1 (6) 

 

ในกรณีที่ทำการประมาณการแบบจำลอง Logistic ของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยกับปัจจัยเสี่ยง
หนึ่งตัวแปร เรียกว่าเป็น Univariate Analysis การแสดงผลเป็นค่า OR และเม่ือแบบจำลอง Logistic มีปัจจัย
เสี่ยงหลายตัวแปร เรียกว่าเป็น Multivariate Analysis การแสดงผลเป็นค่า Adjusted Odds Ratio (aOR) 
เมื่อปัจจัยเสี่ยงหนึ่งมีค่า OR > 1 (หรือ aOR > 1) แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นเพิ่มโอกาสของการมีเพศสัมพันธ์ไม่
ปลอดภัย และถ้า OR < 1 (หรือ aOR < 1) แสดงว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นลดโอกาสการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เช่น 
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กรณีตัวแปร X1 คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ มี OR = 2.5 แสดงว่า โอกาสหรือ 
Odds ของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าผู้ที่ไม่
ดื่มทุกครั้งถึง 2.5 เท่า  

ในรายงานนี้จะนำเสนอผล Logistic Regression ด้วย Odds Ratio เนื่องจาก สามารถตีความผลได้
สะดวก และเป็นแนวทางนำเสนอท่ีมักใช้กันในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ส่วนผลของค่าสัมประสิทธิ์
จาก Logistic Regression จะแสดงในภาคผนวก ค 
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 
 

 

 

4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกนักแสดงหมอลำ 

การสัมภาษณ์ key informant ที่เป็นชายรักชายที่เป็นนักแสดงหมอลำ พบว่าผู้ชมหมอลำมีลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ชมในยุคปีพ.ศ. 2530-2540 ไม่ค่อยมีกลุ่มชายรักชายมากเท่าปัจจุบัน ส่วนนักแสดงในวง
หมอลำที่เป็นหญิงข้ามเพศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวตลก ทีม่ักถูกเรียกว่า “กระเทยจะแอบ” หมายถึง ตอนกลางวัน
จะแต่งตัวเป็นชายปกติไม่กล้าแสดงออกว่าตนเป็นหญิงข้ามเพศจะแสดงออกเมื่อขึ้นเวทีทำการแสดงเท่านั้น 
ปัจจุบันหญิงข้ามเพศเปิดเผยตัวตนเต็มที่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2554-2555 วง
หมอลำเริ่มรับแดนเซอร์ที่เป็นหญิงข้ามเพศมากขึ้นเนื่องจากมีความอดทนต่อการเดินทาง การกินอยู่และการ
นอนที่ลำบากในช่วงที่เดินสายแสดง 

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ชมที่เป็นชายรักชาย และกลุ่มผู้มีอายุน้อยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ในยุค
ก่อนนั้นกลุ่มชายรักชายและหญิงข้ามเพศที่มางานหมอลำมีประมาณ 10 คน และไม่กล้าแสดงออกมากเท่า
ปัจจุบัน เช่น ไม่กล้าเต้น ฟ้อนรำ หรืออยู่รวมกลุ่มกัน เนื่องจาก ในยุคก่อนนั้นคนที่มางานหมอลำจะนั่งและ
ตั้งใจดูเนื้อหาหรือเรื่องราวที่หมอลำแสดง ไม่ค่อยมีคนเต้นหน้าเวที จึงทำให้คนกลุ่มหญิงข้ามเพศไม่มีพื้นที่
แสดงออกมากนัก ในปัจจุบันมีกลุ่มคนชายรักชายในพื้นที่หมอลำมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เมื่อมีงาน
แสดงใกล้พื้นที่มหาวิทยาลัยมักพบเจอคนกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเกย์ มีการรวมกลุ่มกันเต้น 
ฟ้อนรำหน้าเวทีหมอลำเพ่ือสร้างความสนุกสนาน โดยไม่เขินอายและแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากค่านิยม
ของการชมหมอลำเปลี่ยนไป คนสูงอายุที่นั่งชมหมอลำลดลง วัยรุ่นหันมาชมหมอลำมากขึ้นเริ่มมีการเต้นหน้า
เวที และมีการทะเลาะวิวาทกันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมาชมหมอลำน้อยลง ดังนั้น ในปัจจุบันนี้จึงพบว่ากลุ่ม
ชายรักชาย เข้ามาเที่ยวงานหมอลำมากข้ึนตามลำดับ 

ชายรักชายที่มาชมหมอลำส่วนใหญ่มาเพื่อวัตถุประสงค์หลักได้แก่ มาเพื่อความสนุกสนาน เมื่อได้รับ
ความสนุกสนานเต็มที่แล้วมักมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย มีการหาเพื่อนหรือหาแฟน มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกันแต่ยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันในครั้งแรก มีผู้ ชมที่เป็นชายรักชายบางกลุ่ม 
(ไม่ทราบว่าสัดส่วนมากเพียงใด) ตั้งใจมาหาคู่โดยเฉพาะ 

ผู้ชมบางคนเมื่อทราบว่ามีหมอลำก็อาจจะถือโอกาสในการหาคู่จากงานหมอลำ ในกรณีที่รู้จักคู่อยู่แล้ว
เมื่อทราบว่ามีงานหมอลำก็จะนัดเจอกัน หรือในกรณีที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็สามารถหาคู่ใน งานโดยใช้แอป
พลิเคชันออนไลน์ตรวจดูว่าภายในงานมีใครอยู่ใกล้ๆ บ้าง รูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร และนัดเจอกัน เมื่อเจอกัน
ในงานหมอลำและถูกใจก็ชวนดื่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กัน กลุ่มหญิงข้ามเพศมักรวมตัวกันบริเวณร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรอเลี้ยงเหล้ากลุ่มผู้ชาย หญิงข้ามเพศจะสนใจผู้ชายแท้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหญิง
ข้ามเพศผมยาวจะไม่สนใจกลุ่มเกย์แต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มชายแท้มากกว่า บางครั้งมีการพูดคุยเพื่อเอาชนะ
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กันเองว่าตนชอบผู้ชายคนไหนและแข่งขันกัน ในบางกรณีอาจมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายซ้ำกันในคืนเดียว ส่วน
กลุ่มเกย์จะไมส่นใจชายแท้ จะสานสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มเกย์ด้วยกันเอง 

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ชมหมอลำด้วยกันเองได้เปลี่ยนไปมาก ในยุคก่อนไม่มีสื่อออนไลน์ ทำให้
การจะติดต่อพูดคุยกับคนที่ชอบหรือถูกใจในงานหมอลำเพ่ือสานสัมพันธ์จึงทำได้เพียงการบอกกล่าวเมื่อพบกัน
ที่งานหมอลำ หรือการฝากเพื่อนบอก เช่น “เธอ เพื่อนฉันชอบเธอนะ อยากคุยด้วย ขอคุยด้วยได้ไหม” จึงทำ
ให้การจะติดต่อเพื่อสานสัมพันธ์ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ใช้เวลานานกว่าปัจจุบัน ในปัจจุบันมีสื่อ
ออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การนัดแนะหรือการคุยกันเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วเพียงแค่คืนเดียวก็สามารถ
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่น มีทั้งการใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook โดยจะดูจากการ
เช็คอินว่าบริเวณนี้มีใครเช็คอินบ้าง เมื่อนัดแนะผ่านแอปเสร็จจะเริ่มไปมีความสัมพันธ์กันช่วงลำเรื่องหลังเที่ยง
คืน อาจจะเป็นบริเวณห้องน้ำ ป่า ต้นไม้ หรือในรถยนต์ บางคนก็ไม่ได้ป้องกันเนื่องจากไม่มีเงินซื้อถุงยาง
อนามัยหรือไม่ได้เตรียมไปด้วย 

ผู้ชมบางคนชื่นชอบและหวังในตัวนักแสดง ผู้ชมไม่จำเพาะว่าจะเป็นชายรักชายเท่านั้นที่ชื ่นชม
นักแสดง ยังมี พ่อยก แม่ยก พ่อบุญทุ่ม แม่บุญทุ่ม โดยมีวิธีการเข้าหานักแสดงด้วยการให้ เช่น มีข้าวของ
เครื่องใช้ มีรางวัลพิเศษ หรือเงินทองมาให้ศิลปินที่ตนชื่นชอบเพื่อหวังในเรื่องเพศหรืออยากใกล้ชิดนักแสดง
มากเป็นพิเศษ เป็นต้น ในปัจจุบันการให้พัฒนาไปถึงมาลัยออนไลน์สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ต่างประเทศ  

การมีพ่อยก แม่ยก นั้นมีมานานแล้ว โดยมักเป็นการซื้อเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้แก่
นักแสดงเท่านั้น แม่ยกที่ทุ่มหนักมักมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป รวมไปถึงสาวแก่แม่ม่ายที่อายุ 60 ปีขึ้นไปด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ชมที่มาชมเพื่อแสดงความรักหรือความชอบของตนเองที่มีต่อศิลปิน หรือในสถานะกลุ่ม
แฟนคลับหรือ FC ที่ต้องการสนับสนุนศิลปินที่ตนชื่นชอบ หรือมักได้ยินคำพูดจากกลุ่มแฟนคลับว่า “มาให้
กำลังใจศิลปิน มาหาแม่ฮัก มาหาลูกฮัก” แม่ฮัก คือ นางเอกหมอลำรุ่นใหญ่ที่กลุ่มหญิงข้ามเพศหรือชายรักชาย
ชื่นชอบ ลูกฮัก คือ พระเอก นางเอก ที่อายุยังน้อยหรือเป็นดาวรุ่งประจำคณะหมอลำ เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหมอลำนั้นแตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปวงหมอลำมักจัดที่พักอาศัย
สำหรับนักแสดงและแบ่งเป็นห้องแยกชายหญิง หรือถ้าชายหญิงเป็นแฟนหรือสามีภรรยากัน ก็จะมีห้องพัก
อาศัยที่แบ่งให้อยู่เช่นเดียวกับหอพักทั่วไป หรือแม้กระทั่งกลุ่มชายรักชายที่มีคู่ในวงก็แยกออกมานอนห้องพัก
เป็นคู่ เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว เจ้าของวงต้องมีห้องให้เพ่ือดึงนักแสดงไม่ให้มีการย้ายวง กลุ่มชายรัก
ชายในวงหมอลำส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมที่สับเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้งและวนเวียนกันเองในวง นักแสดงคนหนึ่ง
กล่าวว่า เมื่อเริ่มเข้าไปบ้านพักหมอลำมักเห็นความสัมพันธ์ในวงที่เป็น “กะเทยหัวโปก” ด้วยกัน “กะเทยหัว
โปก” คือ หญิงข้ามเพศผมสั้น กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กันเองในวง  

กลุ่มแดนเซอร์หรือกลุ่มหญิงข้ามเพศเด็กมักขาดประสบการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการติด
โรคติดต่อ หญิงข้ามเพศเด็กมักมีปัญหาทางครอบครัว ขาดเงินสนับสนุนในเรื่องการศึกษา จึงมาหารายได้จาก
การเป็นแดนเซอร์ในวงหมอลำ เมื่อมาอยู่รวมกันในวงกับผู้ชายอื่นหลายคนทำให้เกิดความสนิทสนมกัน 
บางครั้งนำไปสู่การมีเพศความสัมพันธ์ และส่วนใหญ่มักไม่ได้ป้องกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี
การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอ่ืนๆ รวมไปถึงยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ หรือเรียกกันว่ายาแมว ที่
ถูกผสมลงในเหล้าทำให้ขาดสติยั ้งคิด เกิดความเผลอเรอ หรือบางคนถูกมอมยาแมวผสมเหล้าถึงแม้จะ
ระมัดระวังตนเองก็เกิดการพลาดพลั้งได้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมาจากความตั้งใจที่จะไม่ป้องกันหรือไม่ใช้
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ถุงยางอนามัยตั้งแต่แรก เนื่องจากต้องการความสนุกสนานของตนเองเป็นหลักจึงนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัยได้  

กลุ่มนักแสดงยังสามารถนัดแนะและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนดูผ่านแอปพลิเคชั่น  (เรียกสั้นๆ ว่า 
แอป) แอปที่นิยมใช้เรียกว่า แอปสีส้ม (Hornet) เช่น เมื่อโชว์ช่วงคอนเสิร์ตเสร็จ ก็จะว่าง ไม่มีการแสดงต่อ 
นักแสดงจะเตรียมแต่งตัวให้เสร็จเพื่อรอขึ้นฉากต่อไป เวลาที่ว่างนี้นานพอสมควร นักแสดงจะเริ่มทักหาคนใน
แอปและนัดแนะให้ออกมาเจอกันและออกไปหาทั้งที่ใส่ชุดเตรียมการแสดงและรีบกลับเข้ามาให้ทันการแสดง 

ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ถุงยางอนามัยมีหน่วยงานฟ้าสีรุ้งเข้ามาในวงหมอลำ มีบริการตรวจ
เลือดโดยสมาชิกในวงหมอลำสามารถตรวจได้ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ดี เมื่อทราบผลตรวจว่า มีเชื้อไวรัส
เอชไอวีเป็นบวกแล้ว ทางหน่วยงานไม่ได้มีการติดตามหรือให้การรักษา ตัวบุคคลที่ทราบผลการติดเชื้อนั้นต้อง
ดำเนินการติดต่อสถานพยาบาลเพ่ือรับการรักษาพยาบาลเอง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเข้ามายังวงหมอลำช่วง
ที่ไปแสดงที่พัทยาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานใด โดยทางหน่วยงานจะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์และมีการแจกถุงยางอนามัย หรือบางงานจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ
พยาบาลมาแจกถุงยางอนามัยหน้าทางเข้างานหมอลำ  

ช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 นี้ นักแสดงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีของหมอลำในแง่ของสุขภาพและพฤติกรรม
ทางเพศ เนื่องจาก ไม่มีการรวมตัว ไม่มีกลุ่มแฟนคลับมาหาหรือพบปะเหมือนช่วงออกงานแสดง แต่จะมีบาง
คนที่กลุ่มคนรักหรือกลุ่มแฟนคลับมารับไปนอกบ้านพัก แต่สมาชิกส่วนใหญ่ค่อนข้างระมัดระวังในการคบหา
กับคนทั้งนอกวงหรือคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ  สมาชิกนักแสดงบางคนเดินทางกลับ
บ้านไม่ได้อยู่รวมกันที่วงก็ลดความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 ลงได ้

4.2 การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์นักแสดงและผู้ชมหมอลำด้วยแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 270 คน พบว่า ผู้ชมและ
นักแสดงหมอลำที่เป็นชายรักชายส่วนใหญ่มีอายุน้อย ผลการสัมภาษณ์จึงได้ตัวอย่างอายุ 18-25 ปีจำนวน 148 
คน และอายุ 25 ปีขึ้นไปจำนวน 122 คน (ตารางที่ 3) กลุ่มท่ีอายุ 18-25 ปี ส่วนใหญ่เข้าสู่วงการหมอลำในช่วง 
2-5 ปี เป็นกลุ่มที่ทำงานอิสระ และในปัจจุบันไม่มีคู่ครอง ส่วนกลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไป เข้าสู่วงการหมอลำมา
นานกว่า 5 ปีถึง 70% เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทำให้รายได้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุน้อย
เกือบ 2 เท่า กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีแฟนหรือคู่ครองในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างประมาณ 70% มีมอเตอร์ไซด์เป็นของ
ตนเองและเคยใช้แอปพลิเคชั่นในหาคู่เดท (ดังที่นักแสดงหมอลำให้สัมภาษณ์) 

ตารางที่ 3  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมจำแนกตามกลุ่มอายุ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
18-25 ปี 25 ปีขึ้นไป 

จำนวน % จำนวน % 
จำนวนปีที่เป็นนักแสดงหรือผู้ชมหมอลำ 148 100% 122 100% 
   น้อยกว่า 1 ปี 28 (18.9%) 12 (9.8%) 
   2-5 ปี 76 (51.4%) 25 (20.5%) 
   มากกว่า 5 ปี 44 (29.7%) 85 (69.7%) 
การศึกษาสูงสุด         
   มัธยมต้น 23 (15.5%) 11 (9.0%) 
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ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
18-25 ปี 25 ปีขึ้นไป 

จำนวน % จำนวน % 
   มัธยมปลาย / ปวช / ปวส 66 (44.6%) 41 (33.6%) 
   มหาวิทยาลัย 59 (39.9%) 70 (57.4%) 
อาชีพหลัก         
   ผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน 13 (8.8%) 50 (41.0%) 
   ผู้ทำงานอิสระ 94 (63.5%) 64 (52.5%) 
   ไม่ได้ทำงาน 41 (27.7%) 8 (6.6%) 
แฟนหรือคู่ครองในปัจจุบัน         
   เป็นหญิง 4 (2.7%) 1 (0.8%) 
   เป็นชาย 60 (40.5%) 64 (52.5%) 
   ไม่มี 84 (56.8%) 57 (46.7%) 
มีบ้าน 49 (33.1%) 61 (50.0%) 
มีที่ดิน 26 (17.6%) 35 (28.7%) 
มีมอเตอร์ไซด ์ 106 (71.6%) 83 (68.0%) 
มีรถกระบะ 10 (6.8%) 10 (8.2%) 
มีรถเก๋ง 10 (6.8%) 59 (48.4%) 
มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/พกพา 63 (42.6%) 53 (43.4%) 
ใช้แอปในการหาคู่เดท 99 (66.9%) 87 (71.3%) 
 mean sd mean sd 
จำนวนคนเฉลี่ยที่อาศัยในบ้านเดียวกัน 3.40 (1.19) 3.36 (1.11) 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 4309.87 (6212.47) 8076.55 (16244.97) 

หมายเหตุ: จำนวนตัวอย่าง 270 คน 

ตารางที่ 4 เป็นการประเมินความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ และ โควิด-19 คะแนน
เฉลี่ยของคำตอบที่ถูกต้องของตัวอย่างคือ 5.22 (SD = 0.974) จากคะแนนเต็ม 6 (ข้อละ 1 คะแนน) จึงกล่าว
ได้ว่าในภาพรวมผู้ชมและนักแสดงหมอลำมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อค่อนข้างดี ตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มอายุมีคะแนนที่ตอบถูกแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความรู้เป็น
รายข้อพบว่า ตัวอย่างที่อายุมากกว่ามีสัดส่วนของความรู้ดีกว่า 2 ข้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความรู้ที่กลุ่มอายุมากรู้ดีกว่ากลุ่มอายุน้อยคือ การมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ และในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่านควรรีบอาบน้ำทันที เมื่อท่านกลับ
เข้าถึงบ้าน เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยง โดยที่กลุ่มเสี่ยงหมายถึงเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายรักชายโดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มท่ีไม่เสี่ยงและกลุ่มที่เสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไม่แตกตา่งกัน (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อจำแนกตามกลุ่มอายุ 

ความรู้ 
จำนวนคนที่ตอบถูกต้อง จำแนกตามอายุ ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

18-25 ปี 25 ปีขึ้นไป 
จำนวน % จำนวน % 

1 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เป็นสาเหตุให้ติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด 

142 (95.9%) 118 (96.7%) 0.737 

2 การมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ 

99 (66.9%) 96 (78.7%) 0.031* 

3 ถ้าถุงยางอนามัยแตก เราควรพบแพทย์
เพื่อรับยากินต้านไวรัสโดยเร็ว เพื่อป้องกัน
การติดเอชไอวี 

124 (83.8%) 95 (77.9%) 0.217 

4 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่าน
ควรเว้นระยะห่างกับผู ้อื ่น 1-2 เมตรเมื่อ
ออกจากบ้าน 

146 (98.6%) 118 (96.7%) 0.285 

5 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่าน
ควรรีบอาบน้ำทันที เมื ่อท่านกลับเข้าถึง
บ้าน 

136 (91.9%) 101 (82.8%) 0.023* 

6 การไปดูหมอลำในช่วงที่โควิด-19 กำลัง
ระบาดอยู่ เพ่ิมความเสี่ยงในการติดโรค 

139 (93.9%) 109 (89.3%) 0.172 

คะแนนความรู้เฉลี่ย 5.31 (CI 5.17-
5.45) 

5.22 (CI 5.03-
5.41) 

0.462 

หมายเหตุ: ค่า p-value จาก t-test ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม 
 

ตารางที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อจำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยง 

ความรู้ 
จำนวนคนที่ตอบถูกต้อง จำแนกตามอายุ ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

ไมเ่สี่ยง เสี่ยง 
จำนวน % จำนวน % 

1 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เป็นสาเหตุให้ติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด 

178 (97.8%) 82 (93.2%) 0.060 

2 การมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ 

129 (70.9%) 66 (75.0%) 0.479 

3 ถ้าถุงยางอนามัยแตก เราควรพบแพทย์
เพื่อรับยากินต้านไวรัสโดยเร็ว เพื่อป้องกัน
การติดเอชไอวี 

148 (81.3%) 71 (80.7%) 0.900 

4 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่าน
ควรเว้นระยะห่างกับผู ้อื ่น 1-2 เมตรเมื่อ
ออกจากบ้าน 

178 (97.8%) 86 (97.7%) 0.969 
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ความรู้ 
จำนวนคนที่ตอบถูกต้อง จำแนกตามอายุ ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

ไมเ่สี่ยง เสี่ยง 
จำนวน % จำนวน % 

5 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่าน
ควรรีบอาบน้ำทันที เมื ่อท่านกลับเข้าถึง
บ้าน 

164 (90.1%) 73 (83.0%) 0.093 

6 การไปดูหมอลำในช่วงที่โควิด-19 กำลัง
ระบาดอยู่ เพ่ิมความเสี่ยงในการติดโรค 

170 (93.4%) 78 (88.6%) 0.179 

คะแนนความรู้เฉลี่ย 5.31 (CI 5.17-
5.45) 

5.18 (CI 4.97-
5.40) 

0.310 

หมายเหตุ: พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึง ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย และค่า p-value มาจาก t-test ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม 
 

ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 เป็นทัศนคติด้านบวกต่อการป้องกันโรคเอชไอวี/เอดส์ และโควิด-19 การมี
ทัศนคติเชิงบวกหมายถึง การไม่เห็นด้วยกับประโยคบอกเล่าที่แสดงทัศนคติในแต่ละข้อ กลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย
มีทัศนคติด้านบวกต่อการป้องกันโรคประมาณ 8.26 ข้อ (SD = 2.044) จากทั้งหมด 10 ข้อ ตัวอย่างที่อยู่ใน
กลุ่มอายุ 18-25 ปี และ 25 ปีขึ้นไป มีทัศนคติต่อการป้องกันโรคไม่ค่อยแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การแบ่งตัว
อย่างตามพฤติกรรมเสี่ยง พบว่า กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงมีคะแนนทัศนคติที่เป็นบวกต่ำกว่ากลุ่มไม่เสี่ยงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ทัศนคติที่สองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 4 ข้อ คือ ข้อ 1 การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว ข้อ 4 การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทาง
เพศมากกว่า ข้อ 6 คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต้องใช้ถุงยาง
อนามัยก็ได้ และข้อ 9 ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่
ห่างผู้อ่ืน 
 

ตารางที่ 6 ทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อการป้องกันโรคติดต่อจำแนกตามกลุ่มอายุ 

ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อ 
ทัศนคติเชิงบวก (ตอบไม่เห็นด้วย) ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

18-25 ปี 25 ปีขึ้นไป 
จำนวน % จำนวน % 

1 การดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว 

74 (50.0%) 48 (39.3%) 0.080 

2 ถ้าคู่นอนของคุณบอกว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยาง
อนามัย 

137 (92.6%) 106 (86.9%) 0.121 

3 คุณได้รู้จักคู่นอนคนใหม่ ที่มีลักษณะตาม
แบบที่คุณมองหามานาน คุณจะต้องไม่พลาด
โอกาส และยินดีไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

128 (86.5%) 100 (82.0%) 0.308 
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ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อ 
ทัศนคติเชิงบวก (ตอบไม่เห็นด้วย) ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

18-25 ปี 25 ปีขึ้นไป 
จำนวน % จำนวน % 

4 การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทาง
เพศมากกว่า 

97 (65.5%) 70 (57.4%) 0.169 

5 ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยแค่ครั ้งเดียว ไม่
น่าจะติดเชื้อเอชไอวีได้ 

137 (92.6%) 106 (86.9%) 0.121 

6 คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมี
ประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต ้องใช้
ถุงยางอนามัยก็ได ้

135 (91.2%) 110 (90.2%) 0.767 

7 คู่นอนที่คุณพบในพื้นที่หมอลำ มักจะไว้ใจ
ได้ว่าปลอดจากเชื้อเอชไอวี 

138 (93.2%) 115 (94.3%) 0.732 

8 มีเพ่ือนของท่านจากกรุงเทพที่ไม่ได้พบเจอ
กัน 2 ปีเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นที่ท่าน
อาศัยอยู่ ท่านจะต้องนัดทานข้าวกับเพื่อนที่
บ้านอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าโควิด-19 ระลอก 
3 กำลังระบาดอยู่ 

132 (89.2%) 107 (87.7%) 0.703 

9 ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ 
และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่
ห่างผู้อ่ืน 

135 (91.2%) 109 (89.3%) 0.604 

10 ถ้าท่านไปตรวจหาเชื ้อโควิด -19 และ
กำลังรอผลการตรวจอยู ่ ท่านคิดว่าการไป
เที่ยวดูหมอลำ เป็นสิ่งที่ทำได้ ไม่มีผลอะไร 

133 (89.9%) 113 (92.6%) 0.428 

คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเป็นบวก 8.42 (CI 8.10-
8.74) 

8.07 (CI 7.69-
8.44) 

0.161 

หมายเหตุ: ทัศนคติเป็นบวกต่อการป้องกันโรคมีคะแนนเท่ากับ 1 และทัศนคติเป็นลบมีคะแนนเท่ากับ 0 และ
ค่า p-value จาก t-test ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม 
 

ตารางที่ 7 ทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อการป้องกันโรคติดต่อจำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยง 

ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อ 
ทัศนคติเชิงบวก (ตอบไม่เห็นด้วย) ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

ไม่เสี่ยง เสี่ยง 
จำนวน % จำนวน % 

1 การดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว 

90 (49.5%) 32 (36.4%) 0.043* 

2 ถ้าคู่นอนของคุณบอกว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยาง
อนามัย 

166 (91.2%) 77 (87.5%) 0.341 
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ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อ 
ทัศนคติเชิงบวก (ตอบไม่เห็นด้วย) ความแตกต่าง 

2 กลุ่ม 
p-value 

ไม่เสี่ยง เสี่ยง 
จำนวน % จำนวน % 

3 คุณได้รู้จักคู่นอนคนใหม่ ที่มีลักษณะตาม
แบบที่คุณมองหามานาน คุณจะต้องไม่พลาด
โอกาส และยินดีไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

156 (85.7%) 72 (81.8%) 0.408 

4 การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทาง
เพศมากกว่า 

124 (68.1%) 43 (48.9%) 0.002** 

5 ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยแค่ครั ้งเดียว ไม่
น่าจะติดเชื้อเอชไอวีได้ 

165 (90.7%) 78 (88.6%) 0.604 

6 คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมี
ประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต ้องใช้
ถุงยางอนามัยก็ได ้

170 (93.4%) 75 (85.2%) 0.030* 

7 คู่นอนที่คุณพบในพื้นที่หมอลำ มักจะไว้ใจ
ได้ว่าปลอดจากเชื้อเอชไอวี 

173 (95.1%) 80 (90.9%) 0.189 

8 มีเพ่ือนของท่านจากกรุงเทพที่ไม่ได้พบเจอ
กัน 2 ปีเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นที่ท่าน
อาศัยอยู่ ท่านจะต้องนัดทานข้าวกับเพื่อนที่
บ้านอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าโควิด-19 ระลอก 
3 กำลังระบาดอยู่ 

163 (89.6%) 76 (86.4%) 0.440 

9 ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ 
และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่
ห่างผู้อ่ืน 

170 (93.4%) 74 (84.1%) 0.015* 

10 ถ้าท่านไปตรวจหาเชื ้อโควิด -19 และ
กำลังรอผลการตรวจอยู ่ ท่านคิดว่าการไป
เที่ยวดูหมอลำ เป็นสิ่งที่ทำได้ ไม่มีผลอะไร 

167 (91.8%) 79 (89.8%) 0.591 

คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเป็นบวก 8.48 (CI 8.21-
8.76) 

7.79 (CI 7.30-
8.29) 

0.017* 

หมายเหตุ: พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึง ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย ทัศนคติเป็นบวกต่อการป้องกันโรคมีคะแนนเท่ากับ 1 และทัศนคติเป็นลบมีคะแนนเท่ากับ 0 และ ค่า 
p-value มาจาก t-test ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม 
  

ตารางที่ 8 เป็นพฤติกรรมทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่า 
ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกที่อายุน้อยกว่า กลุ่มชายรักชายประมาณ 90% มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับชาย กลุ่มที่ไม่เสี่ยงเกือบครึ่งหนึ่ง
มีคู่นอน 1 คนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่เสี่ยงถึง 22% มีคู่นอนมากกว่า 5 คนใน 6 เดือนที่ผ่านมา 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยง 
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แตส่ำหรับกลุ่มเสี่ยงมักจะมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สาเหตุหลักของการ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ การไม่ได้เตรียมมา และการตั้งใจที่จะไม่ใช้ 

ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า ตัวอย่างเกินกว่าครึ่งมีคู่นอนชั่วคราว โดยที่กลุ่มเสี่ยง
ส่วนใหญ่มีคู่นอนชั่วคราว 3-10 คน ส่วนกลุ่มไม่เสี่ยงมีคู่นอนชั่วคราว 1-2 คน นอกจากนี้ กลุ่มเสี่ยงที่มีคู่นอน
ชั่วคราวเกือบครึ่งหนึ่งไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนชั่วคราว อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง (ลดลง) ของการมีคู่
นอนชั่วคราวในช่วงโควิด-19 ระหว่างกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยงไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 8 พฤติกรรมทางสุขภาพของจำแนกตามความเสี่ยง 

พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ 
ไม่เสี่ยง เสี่ยง Chi-square 

(p-value) จำนวน % จำนวน % 
อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 182 (100%) 88 (100%)  
   12 ปีหรือน้อยกว่า 4 (2.2%) 3 (3.4%) 6.055* 
   13-19 ปี 131 (72.0%) 74 (84.1%) (0.048) 
   20-30 ปี 46 (25.3%) 11 (12.5%)  
   ไม่ทราบ 1 (0.5%) 0 (0.0%)  
คุณมีเพศสัมพันธ์ครั ้งแรกเป็นหญิงหรือ
ชาย     

 

   หญิง 18 (9.9%) 11 (12.5%) 0.422 
   ชาย 164 (90.1%) 77 (87.5%) (0.516) 
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณมีคู่นอนที่เป็น
ชายทั้งหมด     

 

   1 คน 86 (47.3%) 39 (44.3%) 2.757 
   2-4 คน 71 (39.0%) 30 (34.1%) (0.431) 
   5-10 คน 18 (9.9%) 14 (15.9%)  
   มากกว่า 10 คน 7 (3.8%) 5 (5.7%)  
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณมักดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์
กับชายหรือไม่     

 

   ทุกครั้ง 12 (6.6%) 5 (5.7%) 2.538 
   บางครั้ง 82 (45.1%) 43 (48.9%) (0.469) 
   ไม่เลย 88 (48.4%) 39 (44.3%)  
   N.A. 0 (0.0%) 1 (1.1%)  
ครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์กับชาย เป็นเพราะเหตุใด     

 

    ไม่ได้เตรียม  10 (5.5%) 31 (35.2%) 157.885** 
    ไม่ได้เตรียมเพราะไม่มีเงินซื้อ 2 (1.1%) 8 (9.1%) (<0.001) 
    คู่นอนไม่ต้องการ 6 (3.3%) 14 (15.9%)  
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พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ 
ไม่เสี่ยง เสี่ยง Chi-square 

(p-value) จำนวน % จำนวน % 
    ตั้งใจไม่ใช้ 2 (1.1%) 25 (28.4%)  
    N.A. 162 (89.0%) 10 (11.4%)  
ครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศส ัมพ ันธ ์ก ับชาย ค ุณม ึนเมาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่     

 

   เมามาก 4 (2.2%) 11 (12.5%) 83.719** 
   เมาเล็กน้อย 23 (12.6%) 19 (21.6%) <0.001) 
   ไม่เมาเลย 40 (22.0%) 53 (60.2%)  
   N.A. 115 (63.2%) 5 (5.7%)  
นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา คุณมี
คู่นอนแบบชั่วคราวที่เป็นชาย (ไม่เคยรู้จัก
มาก่อน)     

 

   ไม่มี 65 (35.7%) 34 (38.6%) 15.736** 
   1-2 คน 84 (46.2%) 23 (26.1%) (0.001) 
   3-10 คน 27 (14.8%) 29 (33.0%)  
   มากกว่า 10 คน  6 (3.3%) 2 (2.3%)  
ค ุณใช ้ถ ุ งยางอนาม ัยก ับค ู ่นอนแบบ
ชั่วคราวทุกครั้งหรือไม่     

 

   ทุกครั้ง 132 (72.5%) 36 (40.9%) 50.632** 
   บางครั้ง 7 (3.8%) 30 (34.1%) (<0.001) 
   ไม่ใช้เลย 1 (0.5%) 2 (2.3%)  
   N.A. 42 (23.1%) 20 (22.7%)  
สถานการณ์โควิด-19 ตั ้งแต่ 1 เมษายน 
2564 (ระลอก 3) ถึงปัจจุบัน ทำให้คุณมี
เพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวลดลงหรือไม่     

 

   เพ่ิมข้ึน 10 (5.5%) 4 (4.5%) 2.841 
   ไม่เปลี่ยนแปลง 14 (7.7%) 10 (11.4%) (0.417) 
   ลดลง 120 (65.9%) 50 (56.8%)  
   N.A. 38 (20.9%) 24 (27.3%)  

หมายเหตุ: พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึง ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย Chi-square test ไม่รวมตัวอย่างท่ีเป็น missing 
 

ตารางที่ 9 เป็นการประเมินความวิตกกังวลกับความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อและการรับรู้ความเสี่ยง
ต่อโรคติดต่อ ในด้านการวิตกกังวลต่อการติดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่หมอลำ พบว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่เสี่ยง
ในการมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างกังวลต่อการติดโควิด-19 ส่วนการประเมินความเสี่ยงของตนเองเกี่ยวกับการติด
เอชไอวี/เอดส์ พบว่า กลุ่มที่เสี่ยงทราบดีว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรค โดยที่ 13% คิดว่าตนเองมีความ
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เสี่ยงต่อการติดโรคเอชไอวี/เอดส์สูงกว่า 50% ถึงแม้ว่าจะทราบว่าตนเองเสี่ยง คนกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ค่อยตรวจหา
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ (แตกต่างกับกลุ่มไม่เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มเสี่ยงเห็นว่าไวรัส
โควิด-19 มีผลต่อการไม่ไปตรวจเอชไอวี/เอดส์ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่กลุ่มนี้มักเข้าถึงคือ social media 
ทุกรูปแบบ (74%) 

ตารางที่ 9 การประเมินตนเองด้านสุขภาพจำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยง 

การประเมินด้านสุขภาพ 
ไม่เสี่ยง เสี่ยง Chi-square 

จำนวน % จำนวน % (p-value) 
ความกังวลใจกับการติดเชื้อโควิด-19 ใน
พ้ืนที่หมอลำ  182 (100%) 88 (100%) 

 
 

   ไม่กังวลเลย  2 (1.1%) 3 (3.4%) 6.325* 
   กังวลเล็กน้อย 62 (34.1%) 41 (46.6%) (0.042) 
   กังวลมาก 118 (64.8%) 44 (50.0%)  
การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
เอชไอวี/เอดส์ จากช่องทางใดบ่อยที่สุด      

 

   โทรทัศน์  8 (4.4%) 1 (1.1%) 3.943 
   เพ่ือน 5 (2.7%) 3 (3.4%) (0.558) 
   ยูทูบ 12 (6.6%) 5 (5.7%)  
   เฟซบุ๊ก/ไลน์/ทวิตเตอร์/อินสตราแกรม 121 (66.5%) 60 (68.2%)  
   เจ้าหน้าที่ของรัฐ/อสม. 18 (9.9%) 6 (6.8%)  
   องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ฟ้าสีรุ้ง 18 (9.9%) 13 (14.8%)  
คุณประเมินว่าคุณมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี
มากน้อยเพียงใด     

 

   ไม่มีโอกาสติดเลย 86 (47.3%) 30 (34.1%) 12.048** 
   มีโอกาสน้อยกว่า 50% 91 (50.0%) 47 (53.4%) (0.002) 
   มีโอกาสมากกว่า 50% 5 (2.7%) 11 (12.5%)  
ใน 1 ปีที่ผ่านมา คุณตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
อย่างน้อย 2 ครั้งหรือไม่     

 

   ไม่ตรวจเลย 53 (29.1%) 40 (45.5%) 8.145* 
   ตรวจ 1 ครั้ง 66 (36.3%) 20 (22.7%) (0.017) 
   ตรวจ 2 ครั้ง 63 (34.6%) 28 (31.8%)  
คุณเคยไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 
หรือไม ่     

 

   ไม่เคย 84 (46.2%) 63 (71.6%) 15.576** 
   ตรวจ 1 ครั้ง 55 (30.2%) 13 (14.8%) (<0.001) 
   ตรวจมากกว่า 1 ครั้ง 43 (23.6%) 12 (13.6%)  
โควิด-19 มีผลกระทบต่อการเดินทางไป
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือไม่     
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การประเมินด้านสุขภาพ 
ไม่เสี่ยง เสี่ยง Chi-square 

จำนวน % จำนวน % (p-value) 
   มีผลทำให้ไม่ไปตรวจ  63 (34.6%) 41 (46.6%) 3.592 
   ไม่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะไปตรวจ
หรือไม่ไปตรวจ 119 (65.4%) 47 (53.4%) 

(0.058) 

ในช่วง 1 เดือนผ่านมา คุณดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน     

 

   ดื่มทุกวัน  6 (3.3%) 8 (9.1%) 8.571 
   3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 15 (8.2%) 12 (13.6%) (0.073) 
   1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 32 (17.6%) 19 (21.6%)  
   นานๆ ครั้ง 88 (48.4%) 36 (40.9%)  
   ไม่ดื่มเลย 41 (22.5%) 13 (14.8%)  
ในระหว่างที่แสดง/ดูหมอลำคุณดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่     

 

   ดื่มทุกครั้งที่มาหมอลำ  44 (24.2%) 34 (38.6%) 6.703 
   ดื่มเกือบทุกครั้ง (>50%) 34 (18.7%) 16 (18.2%) (0.082) 
   ดื่มบางครั้ง (<50%) 81 (44.5%) 31 (35.2%)  
   ไม่ดื่มเลย 23 (12.6%) 7 (8.0%)  

หมายเหตุ: พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึง ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 
 

ตารางที่ 10 แสดงการทดสอบสมมุติฐาน ว่าประชากรหลักกลุ่มชายรักชายในพื้นที่หมอลำ มีความ
เสี ่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูงกว่าชายรักชายโดยเฉลี ่ยของประเทศ (ชายรักชาย 23.1% มี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย จากตารางจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของชายรัก
ชายในพื้นที่หมอลำเท่ากับ 32.6% ซึ่งแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนก
ตัวอย่างตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้โดยเฉลี่ย 39.3% มี
เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 

ตารางที่ 10 สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยสัดส่วนมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย p-value จาก t-test 

ความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ตัวอย่าง 
ทั้งหมด 270 คน 

0.326** 
(95% CI 0.270-0.382)  

P < 0.001 

อายุ 18-24 ปี 0.270 
(95% CI 0.199-0.342) 

P = 0.257 

อายุ 25 ปีขึ้นไป 0.393** 
(95% CI 0.307-0.480 

P < 0.001 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของชายรักชายและหญิงข้ามเพศเท่ากับ 0.231 
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ตารางที่ 11 แสดงปัจจัยทางด้านความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคและทัศนคติที่เป็นบวกต่อการ
ป้องกันโรคว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 
เมื่อทดสอบปัจจัยเสี่ยงด้านความรู้ในการป้องกันโรคและทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรคด้วย multivariate 
logistic regression (ตารางที่ 12) ได้ผลเช่นเดียวกับ Univariate analysis นั่นคือทัศนคติเชิงบวกในการ
ป้องกันโรคมีผลทำให้การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพลดลง 

ตารางที่ 11 ความรู้และทัศนคติต่อโรคติดต่อกับการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย Univariable analysis  
ปัจจัยเสี่ยง OR (95% CI) p-value 
ความรู้   
1 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อ
เอชไอวีมากที่สุด 

0.307 (0.083-1.120) 0.060 

2 การมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้มี
โอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ 

1.233 (0.670-2.202) 0.479 

3 ถ้าถุงยางอนามัยแตก เราควรพบแพทย์เพื่อรับยากินต้าน
ไวรัสโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเอชไอวี 

0.959 (0.502-1.835) 0.901 

4 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่านควรเว้นระยะห่างกับ
ผู้อื่น 1-2 เมตรเมื่อออกจากบ้าน 

0.966 (0.173-5.396) 0.969 

5 ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่านควรรีบอาบน้ำทันที 
เมื่อท่านกลับเข้าถึงบ้าน 

0.534 (0.254-1.124) 0.093 

6 การไปดูหมอลำในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ เพิ่มความ
เสี่ยงในการติดโรค 

0.551 (0.227-1.335) 0.180 

ทัศนคติ   
1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหาคู่
นอนแบบชั่วคราว 

0.584* (0.345-0.990) 0.043 

2 ถ้าคู่นอนของคุณบอกว่าไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณ
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย 

0.675 (0.298-1.527) 0.342 

3 คุณได้รู้จักคู่นอนคนใหม่ ที่มีลักษณะตามแบบที่คุณมองหามา
นาน คุณจะต้องไม่พลาดโอกาส และยินดีไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

0.750 (0.378-1.488) 0.409 

4 การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทางเพศมากกว่า 0.447** (0.263-0.760) 0.002 
5 ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยแค่ครั้งเดียว ไม่น่าจะติดเชื้อเอชไอวีได้ 0.804 (0.351-1.840) 0.604 
6 คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมีประสบการณ์ทาง
เพศมาก่อน ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยก็ได้ 

0.407* (0.176-0.943) 0.030 

7 คู่นอนที่คุณพบในพ้ืนที่หมอลำ มักจะไว้ใจได้ว่าปลอดจากเชื้อ
เอชไอวี 

0.520 (0.193-1.405) 0.190 

8 มีเพ่ือนของท่านจากกรุงเทพที่ไม่ได้พบเจอกัน 2 ปีเดินทางมา
จังหวัดขอนแก่นที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านจะต้องนัดทานข้าวกับ

0.738 (0.340-1.602) 0.441 
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ปัจจัยเสี่ยง OR (95% CI) p-value 
เพื่อนที่บ้านอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าโควิด-19 ระลอก 3 กำลัง
ระบาดอยู่ 
9 ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ และมีน้ำมูก ท่าน
คิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่ห่างผู้อ่ืน 

0.373** (0.163-0.854) 0.015 

10 ถ้าท่านไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกำลังรอผลการตรวจ
อยู่ ท่านคิดว่าการไปเที่ยวดูหมอลำ เป็นสิ่งที่ทำได้ ไม่มีผลอะไร 

0.788 (0.330-1.883) 0.592 

หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 

ตารางที่ 12 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย Multivariate analysis 
ปัจจัยเสี่ยง aOR (95% CI) p-value 
อายุ 18-25 ปี 0.484** (0.274-0.855) 0.013 
คะแนนทัศนคติเป็นบวก 0.874* (0.764-0.999) 0.048 
อายุมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่า 20 ปี 3.234** (1.446-7.234) 0.004 
ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงติดเอชไอวี > 50% 5.206** (1.628-16.645) 0.005 
มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา 0.438** (0.247-0.774) 0.005 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1.017 (0.582-1.778) 0.953 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อไปหมอลำ 1.585 (0.865-2.906) 0.136 

หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์แสดงในภาคผนวก ค  
อายุกรณีฐาน คือ อายุ 25 ปีขึ้นไป 
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 

 

ผลการศึกษายังพบว่า ตัวอย่างที่มีอายุน้อยมี โอกาสที่จะพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ไม่
ปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่มที่อายุ 25 ปีขึ้นไปถึง 51.6% (คำนวณจาก (0.484-1) *100) ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยยังประกอบด้วย คนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 20 ปีมีโอกาสที่
จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูงกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุมากกว่า 20 ปีถึง 3.2 เท่า การประเมิน
ตนเองว่ามีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูง มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยมากกว่าคนที่ประเมินว่าตนเองมีความ
เสี่ยงต่ำถึง 5.2 เท่า ส่วนปัจจัยด้านการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา แสดงถึงความไม่ประมาทและมี
ส่วนต่อการลดพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย กล่าวคือ คนที่มีการตรวจเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมามี
โอกาสมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยน้อยกว่าคนที่ไม่ตรวจถึง 56.2% ((0.438-1)*100) ปัจจัยด้านการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีผลต่อการมพีฤติกรรมเสี่ยงมากข้ึนแต่ผลไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากตัวอย่างท้ังหมด 270 คนมีจำนวน 208 คน (77%) มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวในช่วงการระบาดของโค
วิด-19 ระลอก 3 ตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงเท่ากับ 170 คน หรือ 63% ตารางที่ 13 แสดงปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติ
ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลด ปัจจัยเดียวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการลดลงของการมี
เพศสัมพันธ์ชั่วคราวคือ การวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19 กล่าวคือ คนที่วิตกกังวลอย่างมากต่อการ
ติดโควิด-19 มีโอกาสลดการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวมากกว่าคนที่วิตกกังวลน้อยหรือไม่วิตกกังวลเลยถึง 2.7 เท่า 



 หน้า 48 

 

ตารางที่ 13 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลง Multivariate analysis 
ปัจจัยเสี่ยง aOR (95% CI) p-value 
การศึกษามัธยมปลาย ปวช. ปวศ. 0.140 (0.017-1.131) 0.065 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 0.169 (0.021-1.363) 0.095 
อายุมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่า 20 ปี 1.082 (0.437-2.679) 0.865 
มีคู่นอนชั่วคราวมากกว่า 3 คน  0.395 (0.078-1.991) 0.260 
ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงติดเอชไอวี > 50% 0.954 (0.219-4.150) 0.950 
มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา 0.648 (0.271-1.547) 0.328 
มีความวิตกกังวลการติดโควิด-19 อย่างมาก 2.726** (1.297-5.732) 0.008 
เคยทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล 0.628 (0.279-1.425) 0.262 

หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์แสดงในภาคผนวก ค 
กรณีฐานคือการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่า จำนวนตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว 208 คน 
* ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 
 

4.3 อภิปรายผลและสรุป 

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายรักชายในพื้นที่หมอลำพบว่า ชายรักชายที่เป็นผู้ชมและ
นักแสดงหมอลำมีอายุไม่มากนัก ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงคือ เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชายโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 32.6% 
ซึ่งสูงกว่า 23.1% ที่เป็นค่าเฉลี่ยของชายรักชายในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่านอกจากชายรักชายโดยทั่วไป
จะมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงมากกว่าชายทั่วไปแล้ว (Sittitrai et al., 1993; Khawchroenporn et al., 2017; 
Tangtammaruk and Yoon, 2017) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หมอลำมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มยิ่งกว่า  ผลการศึกษายัง
พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปมีสัดส่วน 39.3% ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปี 
สาเหตุหลักของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยคือ การไม่ได้เตรียมมา และการตั้งใจที่จะไม่ใช้ 

กลุ่มชายรักชายในพื้นที่หมอลำประมาณ 90% มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับชาย กลุ่มที่ไม่เสี่ยงประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีคู่นอน 1 คนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่เสี่ยงถึง 22% มีคู่นอนมากกว่า 5 คนใน 6 เดือนที่
ผ่านมา ส่วนการประเมินความเสี่ยงของตนเองเกี่ยวกับการติดเอชไอวี/เอดส์ พบว่า กลุ่มที่เสี่ยงทราบดีว่า
ตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรค แม้ว่าโดยทั่วไปชายรักชายประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคต่ำกว่าความเป็น
จริง (Seekaew et al., 2019) เราพบว่า 13% คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอชไอวี/เอดส์สูงกว่า 
50% ถึงแม้ว่าจะทราบว่าตนเองเสี่ยง คนกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ค่อยตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์  

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี และโควิด -19 พบว่า โดยรวม
ชายรักชายไทยในปัจจุบันมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสเอชไอวี/เอดส์ค่อนข้างดี ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อหลายปี
ที่ผ่านมา (UNAIDS, 2019) กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่างกัน มีความรู้ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงนั้นต่ำกว่ากลุ่มไม่เสี่ยง ทัศนคติเชิงบวกท่ีสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ก) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว 
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ข) การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทางเพศมากกว่า  ค) คู ่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ ่น ดูไม่เคยมี
ประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยก็ได้ และ ง) ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ 
และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่ห่างผู้อ่ืน 

ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยประกอบด้วย การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ
ยังน้อย และการประเมินตนเองว่ามีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่า 50% ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการลดโอกาสเสี่ยง
ประกอบด้วย การอยู่ในกลุ่มอายุ 18-25 ปี การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรค และการตรวจหาเชื้อเอช
ไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือการดื่มในพ้ืนที่หมอลำ
ทุกครั้งไม่มีผลต่อการเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ตรงข้ามกับการศึกษาของ Rogers et 
al. (2019) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าชายรักชายส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่อยู่ในพ้ืนที่การแสดงหมอ
ลำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนไปสนุกสนานเต็มที่ (พรเทพ แพรขาว, 2555) 

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง KAP สามารถอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายรักชายใน
พื้นที่หมอลำได้เพียงบางเรื่องเท่านั้น กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจมีความรู้เ กี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
ค่อนข้างดี แต่ความรู้ต่อการป้องกันโรคยังไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เป็นเชิงบวกได้ ทำให้
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ กลุ่มที่มีแนวโน้มว่ายังไม่ปรับทัศนคติเชิงบวก คือ กลุ่มที่รักความเสี่ยง 
แม้ว่าจะประเมินว่าตนเองมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูง ก็ยินดีที่จะเผชิญกับความเสี่ยงนั้น แนวทางที่จะกระตุ้นให้
ตระหนักและปรับทัศนคติสำหรับกลุ่มรักความเสี่ยงนี้คือ การส่งเสริมให้มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีบ่อยขึ้น มี
การอำนวยความสะดวกในการตรวจ และการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาเม่ือตรวจพบเชื้อ 

การป้องกันการติดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐนั้น ให้ประชาชนรักษาระยะห่าง ไม่มีการสังสรรค์ ลด
การออกจากบ้าน นั่นหมายถึงว่า การมีคู่นอนชั่วคราว (กับคนที่เพ่ิงรู้จักกัน) ควรจะลดลงด้วย (McKay et al., 
2021; Sanchez et al., 2020) ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ตัวอย่างเกินกว่า
ครึ่งยังคงมีคู ่นอนชั่วคราว โดยที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีคู ่นอนชั่วคราว 3-10 คน การลดลงของการมีคู ่นอน
ชั่วคราวในช่วงโควิด-19 ระหว่างกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยงไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของการมีคู่นอน
ชั่วคราว คือ ความวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19 นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการลดลงของคู่นอนชั่วคราว และความรู้ยังไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออก
จากบ้าน โดยชายรักชายยังเห็นว่าเมื่อมีอาการเป็นไข้ ไอ และมีน้ำมูก ยังสามารถไปดูหมอลำได้ถ้ารักษา
ระยะห่างจากผู้อื่น 

ความวิตกกังวลต่อการติดโควิด-19 ยังคงมีผลเสียต่อการตรวจหาเชื ้อเอชไอวีของกลุ ่มตัวอย่าง 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซ่ึงเกือบครึ่งหนึ่งไม่เข้าสู่ระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเนื่องจากวิตกกังวลการติดโควิด-19 
เพื่อให้การควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่องจึงควรมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองให้
กระจายไปใกล้ประชาชนและสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ตรวจคัด
กรอง 

 

สรุปผลการศึกษาพบว่า ความรู้ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาของชายรักชายในพื้นที่
หมอลำทั้งในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยและการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโค
วิด-19 ทั้งนี้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคยังไม่เข้าสู่กระบวนการสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่กลุ่มตัวอย่าง คนที่
ระมัดระวังมักจะมีพฤติกรรมเสี่ยงน้อยลง ส่วนคนที่รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีกลับยังคงมี
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พฤติกรรมที่เสี่ยง สถานการณ์โควิด-19 ได้สร้างความวิตกกังวลอย่างมากให้กับชายรักชาย จนถึงขั้นทำให้
เปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยทำให้การมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลง และที่น่าเป็นห่วงไปอีกคือทำให้
ชายรักชายไปตรวจเชื้อเอชไอวีตามเกณฑ์ปกตลิดลงด้วย 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 

 

5.1 สรุป 

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายรักชายในพ้ืนที่การแสดงหมอลำต้องการตอบคำถามการ
วิจัยว่า ประชากรหลัก (key population) กลุ่มเฉพาะชายรักชายที่เป็นนักแสดงหรือผู้ชมการแสดงหมอลำ มี
ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยมากกว่าประชากรทั่วไปหรือไม่ ปัจจัยใดอธิบายการมีพฤติกรรม
เสี่ยง และแนวนโยบายด้านสุขภาพเพื่อลดการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับประชากรกลุ่มนี้ควรเป็น
อย่างไร โดยที่ประเด็นความเสี่ยงทางสุขภาพในการวิจัยนี้ประกอบด้วยสองประเด็นคือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย (ไม่ใช้ถุงยางอนามัย) และการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 

ประชากรหลักกลุ่มชายรักชายในการศึกษานี้รวม ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มหญิงข้ามเพศ 
กรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมคือ KAP Model ซึ่งอธิบายว่าการมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
และปัญหาของการเกิดโรคจะช่วยนำไปสู ่การเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรค และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ กรอบการศึกษายังรวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น อายุ 
การศึกษา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และความวิตกกังวลต่อการติดโรคโควิด-19  

การกำหนดจำนวนตัวอย่างชายรักชายเป็นแบบเจาะจง คือ ชายรักชายอายุ 18-49 ปี จำนวน 270 
คน ประกอบด้วยชายรักชาย (รวมหญิงข้ามเพศ) ที่เป็นนักแสดงหมอลำจำนวน 135 คน และผู้ชมจำนวน 135 
คน การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตามแบบสัมภาษณ์ ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 
กันยายน 2564 การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Respondent Driven Sampling  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและแบบจำลอง  Logistic พบว่า ในภาพรวมผู ้ชมและ
นักแสดงหมอลำมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อค่อนข้างดี เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยง โดยที่
กลุ่มเสี่ยงหมายถึงเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายรักชายโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มที่
ไม่เสี่ยงและกลุ่มที่เสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่แตกต่างกัน กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงมีคะแนนทัศนคติ
ที่เป็นบวกต่อการป้องกันโรคต่ำกว่ากลุ่มไม่เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มที่มีความเสี่ย งมีแนวโน้มมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุน้อยกว่ากลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มที่เสี่ยงถึง 22% มีคู่นอนมากกว่า 5 คนใน 6 เดือนที่ผ่าน
มา ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า ตัวอย่างเกินกว่าครึ่งมีคู่นอนชั่วคราว โดยที่กลุ่มเสี่ยงส่วน
ใหญ่มีคู่นอนชั่วคราว 3-10 คน 

ชายรักชายในพื้นที่หมอลำมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าชายรักชาย
โดยเฉลี่ยของประเทศ สาเหตุหลักของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ การไม่ได้เตรียมมา และการ
ตั้งใจที่จะไม่ใช้ ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันมีอิทธิพลใน
การลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นแต่ผลไม่มี
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นัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาด
ของโควิด-19 ระลอก 3  ปัจจัยเดียวที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว
คือ การวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19 

  

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลที่ได้จากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายดังต่อไปนี้  

1. ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านถุงยางอนามัย (2563-2573) ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ
ปัญหาเอดส์ (2560-2573) ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทั่วถึง และเพียงพอใน
ทุกพื้นที่ แต่จากผลการศึกษายังพบว่า การเข้าถึงถุงยางอนามัยในพื้นที่เสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
เช่น บริเวณพื้นที่การแสดงหมอลำยังมีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างไม่ทั่วถึงและสะดวกเพียงพอ ทำให้กลุ่ม
ประชากรหลักที่ไม่เตรียมถุงยางอนามัยเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์เสี่ยง จึงควรทำให้การเข้าถึงถุงยางอนามัยใน
พื้นที่การแสดงหมอลำสะดวก ทั่วถึง และเพียงพอ โดยการปรับแผนปฏิบัติการ 3 ปี (ในระยะต่อไป) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงถุงยางอนามัย โดยปรับมาตรการที่ 1 สนับสนุนให้เกิดจุดกระจาย
ถุงยางอนามัยในทุกพ้ืนที่ ในระดับจังหวัด ให้มีการเพิ่มพ้ืนที่การแสดงหมอลำ ให้มีตู้/จุดจำหน่ายถุงยางอนามัย
เพ่ิมเติมจากพ้ืนที่เดิมของแผนปฏิบัติการ  

2. ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพได้ การพยายามทำให้ความรู้
ไปสู่การสร้างทัศนคติเชิงบวกและนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรค ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
อาจจะไม่สามารถทำได้ง่ายในเวลาสั้น การกระตุ้นให้มีการทดสอบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สร้างความคุ้นชินและปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการให้บริการสุขภาพที่สะดวกและไร้รอยต่อจะช่วยลด
อุปสรรคในการตรวจและรักษา แนวทางปฏิบัติคือ การอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีให้แก่
นักแสดงหมอลำในช่วงที่พักการแสดง และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อการติดต่อโควิด-19 เมื่อเข้า
ทำการตรวจและมีการส่งเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างไร้รอยต่อเมื่อตรวจพบเชื้อ การติดตามคู่นอนของนักแสดง
หมอลำโดยไม่เปิดเผยแหล่งผู้แนะนำ ให้ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวีและมีระบบส่งต่อที่รักษาความลับของผู้ป่วย  

3. ประชากรหลักชายรักชายมีการใช้ Social Media เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น ควร
ใช้การสื่อสารผ่าน Social Media ในด้านการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม โดยเนื้อหา
ที่กระตุ้นควรมีการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วย เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่อายุน้อยก็
จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย แนวทางปฏิบัติในด้านการสื่อสาร คือ ให้นักแสดงหมอลำได้มีส่วนในการคิดเนื้อหา
ที่จะสื่อสารใน Social Media เพ่ือให้เนื้อหาตรงกบัความสนใจของประชากรกลุ่มเดียวกัน และขอความร่วมมือ
นักแสดงหมอลำให้สอดแทรกเนื้อหาด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในการแสดงหมอลำ นอกจากนี้ ควรมี
การประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายถุงยางอนามัยในพ้ืนที่การแสดงหมอลำด้วย 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ 
 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้แสดงและผู้ชมหมอลำที่เป็นชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ กรุณาตอบการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชนใ์น
การวิจัยและหาแนวทางลดความเสี่ยงทางสุขภาพในพ้ืนที่หมอลำ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม  
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2. ปัจจุบัน คุณอายุ ……......… ปี  
3. การศึกษาสูงสุด 
• ประถมหรือต่ำกว่า • มัธยมต้น • มัธยมปลาย • ปวช/ปวศ • ปริญญาตรี • สูงกว่าปริญญาตรี 
4. จำนวนคนพักอาศัยในบ้านในปัจจุบัน   
• อยู่คนเดียว  • 2 คน  • 3 คน  • 4-5 คน  • มากกว่า 5 คน  • ไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอน 
5. ปัจจุบันท่านมีแฟน หรือคู่ครอง หรือไม่  
• มีเป็นหญิง  • มีเป็นชาย  • ไม่มี 
6. อาชีพหลักของท่านคือ 
• พนักงานเอกชนมีเงินเดือน  • ลูกจ้างเอกชนรับเงินรายวัน • พนักงานรัฐ/ข้าราชการ 
• ขายของออนไลน์             • เกษตรกร  • ทำงานกับที่บ้าน  
• นักแสดงหมอลำ • ไม่มีงานทำ (ข้ามไปข้อ 9) • ไม่ต้องการทำงาน (ข้ามไปข้อ 9) 
7. อาชีพรองของท่านคือ 
• ขายของออนไลน์  • ทำงานกับที่บ้าน  • ขายของทั่วไป  • รับงานมาทำที่บ้าน  
• เกษตรกร • รับจ้างรายวัน  • ไม่มี • อื่นๆ ................. 
8. ค่าใช้จ่ายรวมของครอบครัวในเดือนที่ผ่านมา ……………………………… บาท 
9. ท่านใช้ส่ิงต่อไปนี้หรือไม่ 
• เฟซบุ๊ก • ไลน์  • ทวิตเตอร์  • แอปโซเชียลมิเดีย อื่นๆ ที่ใช้ทุกวัน ………………………………….. 
10. คุณใช้ แอปพลิเคชั่นใดบ้างในการหาคู่เดท  
• กายเดอร์ • บลู • ฮอร์เน็ต • โรมิโอ  • แจ็คดี  • ทินเดอร์  • อื่นๆ ........ 
11. คุณมีส่ิงต่อไปนี้เป็นของตนเองหรือไม่ (เลือกทุกข้อที่มี) 
• บ้าน • ที่ดิน • มอเตอร์ไซด์ • รถกระบะ • รถเก๋ง • คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/พกพา  

ส่วนที่ 2 ความรู้และทัศนคติ (ทางบวกและทางลบ) เกี่ยวกับป้องกันโรคติดต่อ 

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ ว่าถูกหรือผิด ถ้าไม่แน่ใจให้ตอบว่าไม่ทราบ 

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ถูก ผิด ไม่ทราบ 
12.  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นสาเหตุให้ติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด    
13.  การมีเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้มีโอกาสติดเช้ือเอชไอวีได้    
14.  ถ้าถุงยางอนามัยแตก เราควรพบแพทย์เพื่อรับยากินต้านไวรัสโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเอชไอวี    
15.  ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่านควรเว้นระยะห่างกับผู้อื่น 1-2 เมตรเมื่อออกจากบ้าน    
16.  ในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ท่านควรรีบอาบน้ำทันที เมื่อท่านกลับเข้าถึงบ้าน    
17.  การไปดูหมอลำในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ เพิ่มความเส่ียงในการติดโรค    

ท่านเห็นด้วยกับข้อต่อไปนี้หรือไม่ 

ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
18.  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว   
19.  ถ้าคู่นอนของคุณบอกว่าไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย   
20.  คุณได้รู้จักคู่นอนคนใหม่ ที่มีลักษณะตามแบบที่คุณมองหามานาน คุณจะต้องไม่พลาดโอกาส และยินดีไม่ใช้
ถุงยางอนามัย 

  



 หน้า 59 

21.  การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทางเพศมากกว่า   
22.  ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยแค่ครั้งเดียว ไม่น่าจะติดเชื้อเอชไอวีได้   
23.  คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยก็ได้   
24.  คู่นอนที่คุณพบในพื้นที่หมอลำ มักจะไว้ใจได้ว่าปลอดจากเช้ือเอชไอวี   
25.  มีเพื่อนของท่านจากกรุงเทพที่ไม่ได้พบเจอกัน 2 ปีเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านจะต้องนัด
ทานข้าวกับเพื่อนที่บ้านอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าโควิด-19 ระลอก 3 กำลังระบาดอยู่ 

  

26.  ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่ห่างผู้อื่น   
27.  ถ้าท่านไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกำลังรอผลการตรวจอยู่ ท่านคิดว่าการไปเที่ยวดูหมอลำ เป็นสิ่งที่ทำได้ 
ไม่มีผลอะไร 

  

 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินสุขภาพ 
28.  โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกมีความสุขระดับใด จาก 0-10 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่มีความสุขเลย มีความสุขปานกลาง  มีความสุขมากที่สุด 
29.  โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกวิตกกังวลระดับใด จาก 0-10 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่วิตกกังวลเลย วิตกกังวลปานกลาง  วิตกกังวลมากที่สุด 
30.  โดยรวมแล้ว คุณรู้สึกสิ่งที่คุณทำในชีวิตมีคุณค่าเพียงใด จาก 0-10 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่มีคุณค่าเลย มีคุณค่าปานกลาง  มีคุณค่ามากที่สุด 
31.  คุณได้สำรวจตนเองและประเมินความรู้สึกตนเอง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า คุณรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ระดับใด จาก 0-10 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย  พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมากที่สุด 
32. คุณกังวลใจกับการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมอลำ หรือไม่ 
• ไม่กังวลเลย  • กังวลเล็กน้อย  • กังวลมาก  
33.  ปกติคุณรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ จากช่องทางใดบ่อยที่สุด  
• วิทยุ  • โทรทัศน์  • เพื่อน • ยูทูบ 
• เฟซบุ๊ก/ไลน/์ทวิตเตอร์/อินสตราแกรม • เจ้าหน้าที่ของรัฐ/อสม. • องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ เช่น ฟ้าสีรุ้ง 
34. คุณประเมินว่าคุณมีโอกาสติดเช้ือเอชไอวีมากน้อยเพียงใด 
• ไม่มีโอกาสติดเลย  • มีโอกาสน้อยกว่า 50%  • มีโอกาสมากกว่า 50%  
35.  ใน 1 ปีที่ผ่านมา คุณตรวจหาเช้ือเอชไอวี อย่างน้อย 2 ครั้งหรือไม่ 
• ตรวจ 1 ครั้ง • ตรวจ 2 ครั้ง • ไม่ตรวจ 
36.  คุณเคยไปตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด-19 หรือไม่  • ไม่เคย  • ตรวจ 1 ครั้ง • ตรวจมากกว่า 1 ครั้ง 
37.  คุณคิดว่าโควิด-19 มีผลกระทบต่อการเดินทางไปตรวจหาเช้ือเอชไอวี หรือไม่ 
• มีผลทำให้ไม่ไปตรวจ  • ไม่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะไปตรวจหรือไม่ไปตรวจ 
38.  ในช่วง 1 เดือนผ่านมา คุณด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน 
• ดื่มทุกวัน  • 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์  • 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ • นานๆ ครั้ง  • ไม่ดื่มเลย 
39.  ในระหว่างที่แสดง / ดู หมอลำคุณด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่ 
• ดื่มทุกครั้งที่มาดูหมอลำ  • ดื่มเกือบทุกครั้ง (>50%)  • ดื่มบางครั้ง (<50%)  • ไม่ดื่มเลย 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  
40.  อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก .................... ปี 
41.  คู่ที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นหญิงหรือชาย  • หญิง  • ชาย 
42. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณมีคู่นอนที่เป็นชายทั้งหมด ................. คน 
43.  ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือไม่ 
• ทุกครั้ง  • บางครั้ง • ไม่ใช้เลย 
44.  ในชว่ง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือไม่ 
• ดื่มทุกครั้ง  • ดื่มบางครั้ง • ไม่เคยดื่มเลย 
45. ครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นเพราะเหตุใด (ถ้าใช้ทุกคร้ัง ไม่ต้องตอบ) 
• ไม่ได้เตรียม  • ไม่ไดเ้ตรียมเพราะไม่มีเงินซ้ือ  • คู่นอนไม่ต้องการ  • ตั้งใจไม่ใช ้
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• เตรียมมาแต่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ใช้ไม่ได้ • เตรียมมาไม่พอใช้  • อื่นๆ ระบุ ........................................ 
46.  ครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับชาย คุณมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ (ถ้าใช้ทุกคร้ัง ไม่ต้องตอบ) 
• เมามาก • เมาเล็กน้อย • ไม่เมาเลย 
47.  นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา คุณมีคู่นอนแบบชั่วคราวที่เป็นชาย (ไม่เคยรู้จักมาก่อน) ...................... คน 
48.  คุณใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนแบบชั่วคราวทุกครั้งหรือไม่  
• ทุกครั้ง  • บางครั้ง  • ไม่ใช้เลย 
49.  สถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 (ระลอก 3) ถึงปัจจุบัน ทำให้คุณมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวลดลงหรือไม่ 
• เพิ่มขึ้น  • ไม่เปลี่ยนแปลง • ลดลง 
 

จบการสัมภาษณ์ ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูล 

 

ผู้ทำการสัมภาษณ์ 

ชื่อ.................................................. รหัส ................................ 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย ์
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 หน้า 63 

ภาคผนวก ค 

ผลของ Logistic Regression 
 

ตารางที่ ค1 ค่าสัมประสิทธิ์สมการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
ปัจจัยเสี่ยง ค่าสัมประสิทธิ์ SE z 
อายุ 18-25 ปี -0.725** 0.290 -2.50 
คะแนนทัศนคติเป็นบวก -0.135** 0.068 -1.98 
อายุมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่า 20 ปี 1.174** 0.411 2.86 
ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงติดเอชไอวี > 50% 1.650** 0.593 2.78 
มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา -0.826** 0.291 -2.84 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ 0.017 0.285 0.06 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อไปหมอลำ 0.461 0.309 1.49 
ค่าคงที ่ 0.066 0.666 0.10 

หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 

 

 

ตารางที่ ค2 ค่าสัมประสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลง 
ปัจจัยเสี่ยง ค่าสัมประสิทธิ์ SE z 
การศึกษามัธยมปลาย ปวช. ปวศ. 1.963 1.064 1.84 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 0.185 0.384 0.48 
อายุมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่า 20 ปี 0.079 0.463 0.17 
มีคู่นอนชั่วคราวมากกว่า 3 คน  -0.929 0.826 -1.13 
ประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงติดเอชไอวี > 50% -0.047 0.750 -0.06 
มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา -0.434 0.444 -0.98 
มีความวิตกกังวลการติดโควิด-19 อย่างมาก 1.003** 0.379 2.65 
เคยทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล -0.465 0.414 -1.12 
ค่าคงที ่ 1.292** 0.651 1.98 

หมายเหตุ: * ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% และ ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมการนำเสนองานวิจัย 
 

โครงการ “หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน”  
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศในพื้นที่การแสดงหมอลำ  

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. 
โดยช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

(Meeting ID: 694 021 6051) 

 

--------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน 
รายช่ือคณะวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1. ผศ.ดร.ศวิาพร ฟองทอง หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2. รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3. นางสาวรพีพรรณ แคนลาด ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ มงคลคำ ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

รายช่ือผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1. นายชัยสุข ตั้งวงศ์จุลเนียม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชำนาญการพิเศษ 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

2. คุณปุญชรัสมิ์  ตาเลสิ ผจก. พื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานฟา้สีรุ้ง จ.อุบลราชธานี 
3. นางสาวสุภัทรา บัวเพิ่ม นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สสส. 
4. คุณวิราวัลย์ มหาชัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.กาฬสนิธุ ์
5. นายวิทวชั ไกรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สสจ.บึงกาฬ 
6. นางสาวษิรดา บุญโนนแต้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ชัยภูม ิ
7. นางวาทินี  ทิพย์สร้อย พยาบาลวชิาชีพ สสจ.บุรีรัมย ์
8. นายชาญชัย      บุญอยู ่ นายแพทยส์สจ.เลย สสจ. เลย 
9. นางสาวเพ็ญแข วิวัฒน์เทวกลุ พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ สสจ. เลย 
10. นางสมสมัย     โคตรชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.อำนาจเจริญ 
11. นายพีรวัฒน์    ตัง้ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สสจ.นครพนม 
12. นางสาวพรทิพย์  ภูผาธรรม พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ สสจ.นครพนม 
13. นางธัญภา   ชาตสิุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครพนม 
14. นางเนตรณพิศ มณีโชต ิ พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ สสจ. อุดรธาน ี
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
15. คุณดวงพร ถ่ินถา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.อุดรธาน ี
16. นางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา 
17. นางปิยะพร    บุญเกิด เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมชำนาญงาน สสจ.อุบลราชธาน ี
18. นางสาวภรกต  สูฝ้น พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
19. คุณนิศาชล  เสนาคำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.หนองคาย 
20. นายธวัชชัย  สุภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ. หนองบัวลำภ ู
21. คุณสุภาณี นันทะแสน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.มหาสารคาม 
22. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล  นายแพทย์ สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด 
23. คุณสาริณี  สีทะโน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.ร้อยเอ็ด 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัย ในโครงการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม รศ.
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการวิจัย “หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพของคนอีสาน” และหนึ่งหัวข้อในการศึกษาครั้งนี้คือ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศในพื ้นที ่การแสดงหมอลำ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพของประชากรหลักกลุ่มชายรักชาย (ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ) ในพื้นที่หมอลำ 
ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เป็นนักแสดงในวงหมอลำและผู้ชมหมอลำเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัย ได้นำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศในพ้ืนที่การแสดงหมอลำ ดังนี้ 
 
 ที่มาและความสำคัญ 

การชมการแสดงหมอลำมักจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเช้า พื้นที่การแสดงหมอลำเป็นสนามโล่งแจ้ง
เปิดเสรี และมีมุมมืดจำนวนมากทุกคนมีอิสระในการเดินไปมาได้ทั่วงาน หรือมีการนั่งรวมกลุ่มเสมือนมาปิกนิก 
บริเวณงานมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังเวทีหมอลำมีผู้ชมสามารถเดิน
เข้าไปหาศิลปินได้ และมีการเต้นอย่างอิสระ ดังนั ้นการชมของผู ้ชมจำนวนไม่น้อยมีการดื ่มเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และมีจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ได้พบคู่ ในพื้นที่การแสดงหมอลำจนนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แบบ
ชั่วคราว (causal sex)  ในบางกรณีเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน และการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโควิด-19 
 
Key messages 

• พ้ืนที่การแสดงหมอลำ เป็นที่รวมของชายรักชาย ซึ่งเป็น key population ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย
ใหม่ในอนาคต 

• ผู้ชมและนักแสดงหมอลำมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อค่อนข้างดี  
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• ชายรักชายในพ้ืนที่หมอลำมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าชายรักชาย
โดยเฉลี่ยของประเทศ  

• สาเหตุหลักของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงคือ การไม่ได้เตรียมมา และการตั้งใจที่จะไม่ใช้ 
• ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยง แต่ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันมีอิทธิพลในการลด

พฤติกรรมเสี่ยง 
• ปัจจัยด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นแต่ผลไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติ 
• ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-

19 ระลอก 3 
• ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการลดลงของการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวคือ การวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโค

วิด-19  

ในภาวะที่เหตุการณ์ปกติ การแสดงหมอลำมักเริ่มในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มไปจนถึงประมาณ 6 
นาฬิกาหรือจนถึงเวลาที่ฟ้าสาง นักแสดงในวงหมอลำมีอายุค่อนข้างน้อย และมีจำนวนมากที่เป็นชายรักชาย
และหญิงข้ามเพศเช่นเดียวกันกับผู้ชมที่มีความหลากหลายของเพศสภาพและมีอายุน้อยลง พรเทพ แพรขาว 
(2555) กล่าวว่า พื้นที่หมอลำเป็นพื้นที่แสดงออกของเพศวิถีของหญิงข้ามเพศหรือกะเทยในภาคอีสาน เขา
เหล่านั้นสามารถแต่งตัวข้ามเพศได้อย่างเสรี และแสวงหาความสุขกับผู้ชายอย่างไร้ขีดจำกัด  ผู้ชมที่เป็นชาย
อายุน้อยมักเป็นที่หมายปองของหญิงข้ามเพศ (ท้ังที่เป็นนักแสดงและผู้ชม) 

• ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS รายใหม่ 5,400 คน 
• ความชุกรวม 1.0 เป็นชายรักชาย 11.9 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ชมหมอลำกล่าวว่า “การไปดูหมอลำนี้ก็คิดว่า อย่างน้อยนะ กะเทยต้องไปดู
ผู้ชาย ไปเพื่อสิ่งนี้ มันจะน้อยนะว่ากะเทยไปกินเหล้าอย่างเดียว เราไปเพ่ือสิ่งนี้อย่างเดียว เพ่ือให้ได้
ผู้ชาย ...” (พรเทพ แพรขาว, 2555) 
นอกจากนี้ พรเทพ แพรขาวและเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร (2552) พบว่า นักแสดงหมอลำที่เป็นหญิง
ข้ามเพศนิยมเปลี่ยนคู่นอนเรื่อย ๆ และมักมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของประชากรชายรักชาย คือ “การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย” 

 
คำจำกัดความของ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
Loue (2008) 

• มีทั้งคนที่เรียกตนเองว่า เกย ์bisexual หรือ กะเทย  
• คนที่ถูกมองว่าเป็นชายรักหญิงแต่ด้วยเหตุบางประการทำให้มีเพศสัมพันธ์กับชายอย่างสมัครใจ  

หรือทำให้มีเพศสัมพันธ์กับชายในระหว่างที่ไร้บ้านหรือเพ่ือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 
 
UNAIDS (2016) 

• เป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ว่าผู้ชายเหล่านั้นจะอายุเท่าไร หรือบอกว่าเพศสภาพของตน
เป็นเช่นไร ทั้งนี้ยังรวมไปถึงคนที่บอกว่าตนเองไม่ใช่ชายรักเพศเดียวกันหรือเกย์ด้วย  

• รวมหญิงข้ามเพศเข้ากับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วย  
ในที่นี้ ชายรักชาย = ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย  + หญิงข้ามเพศ 
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วัตถุประสงค ์
 ศึกษาปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มผู้แสดงและผู้ชมหมอลำที่เป็นชายรักชาย 
 
พฤติกรรมเสี่ยง  
 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ประชากรหลัก : กลุ่มชายรักชายในพื้นที่หมอลำ มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูง
      กว่าชายรักชายโดยเฉลี่ยของประเทศ  (ชายรักชาย 23.1%) 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
 3. ทัศนคติที่เป็นลบต่อการป้องกันโรคติดต่อมีอิทธิพลกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
 4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์มีอิทธิพลกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
 
วิธีการศึกษา    
 เครื่องมือการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ชายรักชายอายุ 18-49 ปี จำนวน 270 คน 
 การเก็บข้อมูล Respondent Driven Sampling 
 การวิเคราะห์ข้อมูล t-test, chi-square test และ logistic regression 
 การเก็บข้อมูลทำในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 16 กันยายน 2564 มาตรการของรัฐไม่อนุญาต
ให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงรวมถึงการแสดงหมอลำด้วย นักวิจัยจึงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์  
ผลการศึกษา ลักษณะของตัวอย่าง 

• ผู้ชมและนักแสดงหมอลำที่เป็นชายรักชายส่วนใหญ่มีอายุน้อย 
• ประมาณ 70% มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเองและเคยใช้แอปพลิเคชันในหาคู่เดท 
• ผู้ชมและนักแสดงหมอลำมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อค่อนข้างดี คะแนนเฉลี่ย 5.22/6 
• กลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยมีทัศนคติด้านบวกต่อการป้องกันโรค คะแนนเฉลี่ย 8.26/10   

ค่าเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยของชายรักชายและหญิงข้ามเพศเท่ากับ 0.231   
สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
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 ความรู้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ประกอบด้วย 

• การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหาคู่นอนแบบชั่วคราว OR 0.584 (0.345-
0.990) 

• การไม่ใช้ถุงยางอนามัย ให้ความสุขทางเพศมากกว่า OR 0.447 (0.263-0.760) 
• คู่นอนที่อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่น ดูไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยก็ได้ 

OR 0.407 (0.176-0.943) 
• ท่านตั้งใจจะไปดูหมอลำ แต่ว่าท่านมีไข้ ไอ และมีน้ำมูก ท่านคิดว่าคงไม่เป็นไร ถ้าอยู่ห่างผู้อื่น OR 

0.373 (0.163-0.854) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 

 ตัวอย่างที่มีอายุน้อยมีโอกาสที่จะพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่มที่อายุ 
25 ปีขึ้นไปถึง 51.6% คนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 20 ปีมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภยัสูง
กว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุมากกว่า 20 ปีถึง 3.2 เท่า 
 การประเมินตนเองว่ามีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูง มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยมากกว่าคนที่
ประเมินว่าตนเองมีความเสี่ยงต่ำถึง 5.2 เท่า 
 ส่วนปัจจัยด้านการตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา แสดงถึงความไม่ประมาทและมีส่วนต่อการลด
พฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย กล่าวคือ คนที่มีการตรวจเชื ้อเอชไอวีใน 1 ปีที ่ผ่านมามีโอกาสมี
เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยน้อยกว่าคนที่ไม่ตรวจถึง 56.2%  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลง 

หมายเหตุ: กรณีฐานคือการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่า จำนวนตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว 208 คน
ตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวลดลงเท่ากับ  63% คนที่วิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด -19 มีโอกาสลด
การมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวมากกว่าคนที่วิตกกังวลน้อยหรือไม่วิตกกังวลเลยถึง 2.7 เท่า 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ชายรักชายในพ้ืนที่หมอลำมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของชายรัก
ชายในประเทศไทย 
 สาเหตุหลัก ของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยง 

• การไม่ได้เตรียมมา  
• การตั้งใจที่จะไม่ใช้ 

 กลุ่มที่เสี่ยง 
• ทราบดีว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรค 
• คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอชไอวี/เอดส์สูงกว่า 50%  
• แม้จะทราบว่าตนเองเสี่ยงก็ไม่ค่อยตรวจ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในระดับความเสี่ยงต่างกัน 
• มีความรู้ไม่แตกต่างกัน 
• ทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงนั้นต่ำกว่ากลุ่มไม่เสี่ยง 

 ปัจจัยท่ีเพิ่มโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
• การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อย 
• การประเมินตนเองว่ามีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่า 50%  

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดโอกาสเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
• การอยู่ในกลุ่มอายุ 18-25 ปี 
• การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรค 
• การตรวจหาเชื้อเอชไอวีใน 1 ปีที่ผ่านมา 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดลงของการมีคู่นอนชั่วคราวในช่วงโควิด-19  
• ความวิตกกังวลอย่างมากต่อการติดโควิด-19 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การเข้าถึงถุงยางอนามัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง  

• ประเมินว่าพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 
• ทำให้การเข้าถึงถุงยางอนามัยในพ้ืนที่นั้นสะดวก ทั่วถึง และเพียงพอ 

 ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพได้ 
• พยายามทำให้ความรู้ไปสู่การสร้างทัศนคติเชิงบวกและนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกัน

โรค  
 เนื่องจากประชากรชายรักชาย ใช้ Social Media เป็นหลกัในการสื่อสาร 

• ควรใช้ Social Media ในด้านการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ตาม
ความเหมาะสม 

 โดยการปรับแผนปฏิบัติการ 3 ปี (ในระยะต่อไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ถุงยางอนามัย โดยปรับมาตรการที่ 1 สนับสนุนให้เกิดจุดกระจายถุงยางอนามัยในทุกพ้ืนที่ ในระดับจังหวัด ให้
มีการเพิ่มพื้นที่การแสดงหมอลำ ให้มีตู้/จุดจำหน่ายถุงยางอนามัยเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมของแผนปฏิบัติกา ร
แนวทางปฏิบัติคือ การอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีให้แก่นักแสดงหมอลำในช่วงที่พักกา ร
แสดง และสร้างความม่ันใจเรื่องความปลอดภัยต่อการติดต่อโควิด-19  
 เมื่อเข้าทำการตรวจและมีการส่งเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างไร้รอยต่อเมื่อตรวจพบเชื้อ การติดตามคู่
นอนของนักแสดงหมอลำโดยไม่เปิดเผยแหล่งผู้แนะนำ ให้ได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวีและมีระบบส่งต่อที่รักษา
ความลับของผู้ป่วย 
 ขอความร่วมมือนักแสดงหมอลำให้สอดแทรกเนื้อหาด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในการแสดง
หมอลำ นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายถุงยางอนามัยในพ้ืนที่การแสดงหมอลำด้วย 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 1) ผู้จัดการพื้นที่หน่วยงานฟ้าสีรุ้ง จังหวัดอุบลราชธานี 

• เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยนั้นเข้าถึงได้ยากพอสมควรจึงทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถเข้าถึงบริการจาคภาครัฐได้ หรือบางครั้งการที่กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเพศ
ทางเลือกมักถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่บางรายทำให้รู้สึกอายและไม่กล้ารับรับบริการจาก
โรงพยาบาลของรัฐ 

• พ้ืนที่การแสดงหมอลำนั้นมีกลุ่มที่เสี่ยงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชายรักชายอย่างเดียว จากการทำงาน
ของตนเองพบว่าคนทั่วไปที่ไปเที่ยวงานหมอลำล้วนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจนำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น กลุ่มวัยรุ่นหญิงชายทั่วไป หรือเด็กมัธยมที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพทางเพศ เป็นต้น 

  
 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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• ควรสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าระบบการรักษาอย่างถูกต้อง เช่น การขึ้นทะเบียนข้อมูล
ด้านสุขภาพของนักแสดงหมอลำรวมถึงผู้ชมหมอลำ และดูแลในเรื่องประเด็นการส่งต่อให้
ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่ตรวจพบเชื้อแล้วจบ ไม่มีการรักษาหรือการส่งต่อและติดตามผล 

• นอกจากกลุ่มตัวอย่างที่นำเสนอแล้ว อยากเสนอให้อาชีพใดที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพทาง
เพศ เช่น ผู้ที่ทำงาน Sex worker ได้รับการดูแลในระบบที่ดีเช่นเดียวกับบุคคลอาชีพอ่ืนๆ 

• ตัวอย่างการได้รับบริการจากภาครัฐ เช่น  
- การแจกถุงยางอนามัยให้คนในชุมชน 
- การบริการตรวจเลือด 
- การทำให้เกิดบริการที่เป็นมิตร 
- การให้ความรู้ การเข้าถึงแหล่งบริการถุงยางอนามัย และการให้ความรู้

เกี่ยวกับยา PrEP (Pre-exposure prophylaxis)  เป็นต้น 
  
 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

• จากการสำรวจและการทำงานของสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่
การแสดงหมอลำเท่านั้นที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศ เนื่องจาก
กลุ่ม MSM และ TGW เป็นกลุ่มที่พบมากในชุมชนนอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันบริเวณงาน
แสดงหมอลำแล้วยังมีการรวมกลุ่มหรือพบกันในกิจกรรมอื่น เช่น สนามกีฬา เวทีประกวด 
สถานที่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ ในอนาคตอยากให้ขยายขอบเขต
ของงานวิจัยเพิ่มให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ต่างๆ มากขึ้น 

• จากการปฏิบัติงานในชุมชนที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเคยปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อ
การกระจายถุงยางอนามัยสู่ชุมชนที่น่าจะนำมาปรับใช้ในพ้ืนที่การแสดงหมอลำได้ เช่น 

- การจัดทำกระเป๋าใส่ถุงยางอนามัย หรือกล่องบริการถุงยางอนามัยแจกตาม
สถานที่ต่างๆ ในชุมชนเมื่อใกล้ถึงวันงานแสดงหมอลำ 

- ทำจุดกระจายถุงยางอนามัยหน้าเวทีหมอลำ 
- ส่งถุงยางอนามัยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ส่งต่อให้คนในชุมชนอย่างถั่วถึง

โดยที่คนในชุมชนไม่จำเป็นต้องมารับถุงยางอนามัยที่โรงพยาบาลเอง เช่น 
ส่งจากโรงพยาบาล – รพ.สต. – อสม. – คนในชุมชน 

  
 4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

• เนื่องจากในพื้นที่การแสดงหมอลำนั้นเป็นบริเวณที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางเข้าไป
รับชมการแสดงหมอลำได้ ดังนั้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศอาจมีมากกว่ากลุ่ม 
MSM และ TGW อยากให้ขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีเพศหญิงชายทั่วไปรวมถึง LGBT กลุ่มอื่นๆ
และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพทาง
เพศ เป็นต้น 

  
 5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

• บริเวณหน้าเวทีหมอลำไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มชายรักชายเพียงอย่างเดียวยังมีกลุ่มที่เสี่ยงกลุ่มอ่ืน
อีกโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อายุยังน้อย และไม่เข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง 
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หรือการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยจากความเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศ “หน้า
เวทีหมอลำมีเด็กมัธยมหรือประถมที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าถุงยางอนามัยใช้อย่างไร บาง
คนยังนำถุงยางมาขัดรองเท้าเล่นอยู่เลย” 

• บริเวณหน้าเวทีหมอลำอาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทั้งชายและหญิง ในบางครั้งอาจมี
ผู้หญิงท้องก่อนวัยอันควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง เป็นต้น 
 

 6) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
• เนื่องจากทางสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิมีวิธีการกระจายถุงยางอนามัยให้กับกลุ่มชายรักชาย 

คือ ส่งต่อจากเจ้าหน้าที่ให้กับคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อไปกระจายสู่ชุมชนอีกครั้ง วิธีการนี้
เป็นการกระจายถุงยางอนามัยได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ มีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กั บ
ตัวแทนกลุ่ม MSM และ TGW ในชุมชนเมื่อใกล้ถึงวันจัดแสดงหมอลำในชุมชนตัวแทนกลุ่ม
จะมารับถุงยางอนามัยจากเจ้าหน้าที่และนำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนหรือกลุ่มคนที่ตนเองรู้จัก
และไปเที่ยวงานหมอลำด้วยกัน วิธีการนี้จะทำให้มีการกระจายถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึงและ
มีความสนิทใจในกลุ่มผู้รับถุงยางอนามัยมากกว่าเจ้าหน้าที่แจกเอง เมื่อมีการแสดงหมอลำ
ครั้งต่อไปตัวแทนกลุ่มก็จะมารับถุงยางอนามัยและไปแจกจ่ายเช่นเดิม ถือเป็นวิธีการที่ดีและ
ได้ผลจริงในการกระจายถุงยางอนามัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 7) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

• ปัจจุบันในชุมชนมักพบปัญหาของการเข้าถึงการบริการถุงยางอนามัย ควรมีวิธีการกระจาย
ถุงยางอนามัยและทำให้ถุงยางอนามัยเข้าถึงคนในชุมชนได้ง่ายขึ้น 

• ทำให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญและวิธีการใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี 
 
 8) เจ้าหน้าที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

• การกระจายถุงยางอนามัยและสร้างจุดบริการถุงยางอนามัยอย่างไรในบริเวณพ้ืนที่การแสดง
หมอลำเพื่อให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศ 
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สรุปข้อเสนอแนะ 
• ทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่มชายรักชายและหญิงข้ามเพศในสถานพยาบาล

ของภาครัฐได้ง่ายและทั่วถึง รวมถึงการส่งต่อติดตามผลและได้รับการรักษาที่เป็นมิตรจาก
ภาครัฐ 

• การกระจายถุงยางอนามัยในชุมชนให้ทั่วถึงเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศ  เช่น 
การส่งถุงยางอนามัยจากโรงพยาบาลส่งต่อให้เจ้าหน้าที่อสม. เพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชนได้
เข้าถึงการบริการถุงยางอนามัยได้ง่าย การกระจายถุงยางอนามัยจากคนกลุ่มเดียวกันเพื่อให้
เกิดความสนิทใจและกล้าที่จะใช้ถุงยางอนามัย รวมถึงมีจุดบริการถุงยางอนามัยบริเวณการ
แสดงหมอลำ เป็นต้น 

• การให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธี  

• กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ในอนาคตอาจศึกษากลุ่มวัยรุ่นชาย
และหญิงท่ัวไปรวมถึงกลุ่ม LGBT อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
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