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บทคัดย่อ
การติ ดเชื้ อเอชไอวี และโรคติ ดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ ในกลุ่ม ชายรัก ชายยัง คงเป็น ปัญ หา และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนชายรักชาย (YMSM) สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือ
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ถุงยางอนามัย และปัจจัย
ท่านายความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบ
แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชายรักชาย อายุ
ระหว่าง 18-25 ปี ที่ก่าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดชลบุรี จ่านวน 115 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบอกต่อ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวถุงยางอนามัย โดยมีค่า ความเที่ยง (KR-20)
เท่ากับ 0.72 และ 0.75 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การรับรู้ประโยชน์ของการใช้
ถุงยางอนามัย การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ถุงยางอนามัย การสนับสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยางอนามัย การ
รับรู้สมรรถนะของตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย และพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค อยู่ระหว่าง 0.82-0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการถดถอย
โลจิสติกส์
ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนชายรักชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประจ่า ต่่ากว่าคู่
นอนชั่วคราว (ร้อยละ 49.6 และร้อยละ 66.4 ตามล่าดับ) ปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้
ถุงยางอนามัย สามารถท่านายความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชาย ทั้งคนที่มีคู่
นอนประจ่า (Adjusted OR = 1.106, 95% CI = 1.010-1.211) และคนที่มีคู่นอนชั่วคราวได้ (Adjusted
OR = 1.134, 95% CI = 1.029-1.249)
ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาชายรักชายให้พกถุงยางอนามัยไว้
ใกล้ตัวให้พร้อมใช้งาน กล้าพูดคุยกับคู่นอนให้ยินยอมใช้ถุงยางอนามัย และกล้าที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
ถ้ า หากคู่ น อนไม่ ย อมใช้ ถุ ง ยางอนามั ย รวมถึ ง การหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ เ สี่ ย งที่ อ าจจะท่ า ให้ เ กิ ด การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
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Predicted Factors of Consistent Condom Use
among Men Who Have Sex with Men (MSM) Undergraduate Students in
Higher Education Institutions Chonburi Province
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ABSTRACT
HIV infections and other sexually transmitted infections (STIs) remain a major health
problem with increasing trend of unsafe sex among men who have sex with men, especially
young MSM (YMSM). Main cause of infection is condom use behavior. This study aimed to
determine condom use and predictors of consistent condom use among undergraduate
students who were YMSM. The conceptual framework was based on the InformationMotivation-Behavioral skills (IMB) model. Samples of 115 YMSM aged 18-25 years old who
were studying at undergraduate level in Chonburi province. The samples were recruited by
using snowball sampling. Data were collected by self-administered questionnaires consisted of
demographic data, HIV/STIs knowledge and condom use knowledge with a reliability (KR-20)
of 0.72 and 0.75 respectively , perceived HIV risk, perceived benefit of condom use, and
perceived barrier of condom use, partners’ support for condom use, condom use self-efficacy,
and condom use behavior with Cronbach’s alpha coefficient between 0.82-0.96. Descriptive
statistics and logistic regression were employed for data analysis.
The finding indicates that YMSM reported using condom consistently with the regular
partner lower than the casual partner (49.6% and 66.4%, respectively). Condom use selfefficacy could explain consistent condom use among the YMSM both regular partners
(Adjusted OR = 1.106, 95% CI = 1.010-1.211) and casual partners (Adjusted OR = 1.134, 95% CI
= 1.029-1.249).
Therefore, activities to promote condom use self-efficacy in YMSM should be
organized. The campaigns should be encouraged YMSM to use condom, negotiation with their
partners for condom use, and avoidance of sexual partners who deny to use condom for safe
sex.
Key words: YMSM/ IMB Model/ Self-efficacy/ Consistent condom use
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ควำมเป็นมำและควำมส่ำคัญของปัญหำ
ความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวีสูง
กว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแฟซิ
ฟิกพบการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุม่ ชายรักชายมาก
ที่สุดร้อยละ 38 รองลงมาคือ คู่นอนของกลุ่มประชากร
เป้ าหมาย ซึ่ งได้ แก่ กลุ่ มชายรั กชาย กลุ่ มพนั กงาน
บริ การหญิ ง กลุ่มพนักงานบริ การชาย และกลุ่ มสาว
ประเภทสองร้อยละ 241 การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ
ไทยสาเหตุหลักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ร้อยละ 90 เกิดจากการรับและ
ถ่ ายทอดเชื้ อจากการมี เพศสั มพั นธ์ โดยไม่ ใช้ ถุ งยาง
อนามัย กลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อรายใหม่
สูงสุด ร้อยละ 50 รองลงมาคือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่
นอนที่ ไม่ ทราบว่ าอี กฝ่ ายติ ดเชื้ อ ร้ อยละ 25 2 จาก
รายงานความชุกและอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและ
ซิ ฟิ ลิ สในกลุ่ มชายรั กชาย คลิ นิ ก ชุ มชนสี ลม
กรุงเทพมหานครมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2548- 2554
พบว่ากลุ่มชายรักชายกลุ่มอายุ 22-29 ปี มีสัดส่วนการ
ติดเชื้อเอชไอวีสูงถึงร้อยละ 29 และกลุ่มอายุ 15-21 ปี
มีสัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวีสูงร้อยละ 22.8 ในขณะที่
อัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มอายุ 15-21
ปี มีค่าสูงสุด 12.2 ต่อ 100 คนต่อปี รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ อายุ 22-29 ปี มีค่า 7.6 ต่อ 100 คนต่อปี3
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็น
สาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย
โดยพบถึ งร้ อ ยละ 90 ของสาเหตุ ทั้ งหมด 4 และ
พฤติ กรรมการใช้ ถุ งยางอนามั ยไม่ สม่่ าเสมอขณะมี
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย เป็นพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศที่ส่าคัญต่อการติดเชื้อ เอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์สูงกว่าประชาชนกลุ่มอื่นถึงร้อยละ 5-105
จากการศึกษาของจิรภัทร หลงกุล และสุพรรณี พรหม
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เทศ6 พบว่า กลุ่มชายรักชายมีการใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
สม่่าเสมอทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนชั่วคราว
มากกว่าคู่นอนประจ่า และพบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัย
อย่างสม่่าเสมอทุกครั้งกับคู่นอนทุกประเภทเพียง ร้อย
ละ 57.5 การทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้
ถุ งยางอนามั ยในกลุ่ มชายรั กชายที่ ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ต
เปรี ยบเที ยบระหว่ างกลุ่ มที่ ใช้ ถุ งยางอนามั ยอย่ าง
สม่่าเสมอกับกลุ่มที่ใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่่าเสมอ พบว่า
กลุ่มที่ใช้อย่างสม่่าเสมอจะมีความรู้เรื่องการติดเชื้อเอช
ไอวีสูงกว่าอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ7
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเป็น
อี กปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความสม่่ าเสมอในการใช้ ถุ งยาง
อนามัย จากการศึกษาพบว่ากลุ่มชายรักชายในจังหวัด
ขอนแก่น มากกว่าร้อยละ 60 มีการรับรู้การติดเชื้อเอช
ไอวี จากความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกั บเลื อด สารคั ดหลั่ งจาก
อวั ยวะเพศ และจากการมี เพศสั มพั นธ์ 8 การรั บรู้
ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค และการรับรู้
อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัยเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรค จากการศึกษาการรับรู้ประโยชน์และต้นทุน
ที่สัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ป้องกันในกลุ่มนักเรียนระดับวิทยาลัย พบว่า กลุ่ม
นักเรียนที่รับรู้ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยสูงมี
การใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มที่รับรู้ประโยชน์น้อย9
และการรับรู้ อุ ปสรรคของการใช้ ถุ งยางอนามั ย เป็ น
ปัจจัยที่ส่าคัญและมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
ใช้ถุงยางอนามัยของนิสิตชาย10
การสนั บสนุ นจากคู่ นอนในการใช้ ถุ งยาง
อนามัย เป็นบริบทส่าคัญในการส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามั ย จากการศึ กษาการใช้ ถุ งยางอนามั ยอย่ าง
สม่่าเสมอระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักใน
กลุ่มหญิงและกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่า
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กลุ่มชายรักชายที่มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่่าเสมอ
ขณะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนั้นได้รบั การสนับสนุน
จากคู่นอนให้ใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่ากลุ่มชายรักชายที่
ใช้ ถุ งยางอนามั ยบางครั้ ง11 นอกจากนี้ การรั บรู้
สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย สามารถท่านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ม
ชายรักชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงได้ร้อยละ 2012
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม
ประชากรทั่วไป หรือกลุ่มเยาวชนชายหญิงทั่วไป แต่ยัง
ไม่พบการศึกษาปัจจัยท่านายความสม่่าเสมอในการใช้
ถุ งยางอนามั ยในกลุ่ มนั กศึ กษาชายรั กชาย ซึ่ งเป็ น
เยาวชนที่อยู่ในสถาบันศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีวิถีการ
ด่าเนิ นชี วิตที่ อิสระ และอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมที่มี บริ บท
แตกต่างจากกลุ่มเสี่ยงที่ศึกษาผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลท่า
ให้มีพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยแตกต่างจากศึกษา
ในประชากรกลุ่มอื่นๆ การศึกษาครั้งนี้ใช้ แบบจ่าลอง
ข้ อมู ลข่ าวสาร แรงจู งใจ และทั กษะด้ านพฤติ กรรม
(Information Motivation Behavioral Skill Model ;
IMB model) ซึ่งการเกิดพฤติกรรมในการป้องกันโรค
เอดส์ของบุคคล ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) ปัจจัยด้านการ
สร้างแรงจูงใจ (Motivation) และปัจจัยด้ านทักษะ
พฤติกรรม (Behavioral skills)13 เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการด้านโรคเอดส์/
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัย และการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติด
เชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน
ชายรักชายต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสม่า่ เสมอในการใช้ถุงยาง
อนามัยของนักศึกษาชายรักชายในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่านายความสม่า่ เสมอใน
การใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายใน
ระดับอุดมศึกษา
สมมติฐำนของกำรวิจัย
ปัจจัยความรู้เรื่องโรคเอดส์/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การรับรู้ประโยชน์ของ
การใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้อุปสรรค์ต่อการใช้ถุงยาง
การสนับสนุนจากคู่นอนต่อการใช้ถุงยางอนามัย และ
การรั บรู้ สมรรถนะตนเองต่ อการใช้ ถุ งยางอนามั ย
สามารถร่ วมท่ านายความสม่่ าเสมอในการใช้ ถุ งยาง
อนามัยของนักศึกษาชายรักชายได้
กรอบแนวคิดทีใช้ในกำรวิจัย
ใช้แบบจ่าลองข้อมูลข่าวสาร-แรงจูงใจ-ทักษะ
ด้ า นพฤติ ก รรม (InformationMotivationBehavioral Skills Model: IMB Model) ที่ถูกพัฒนา
โดย Fisher & Fisher13 เป็ นกรอบแนวคิ ด ซึ่ ง
องค์ประกอบที่ส่าคัญในการเสริมสร้างพฤติกรรมความ
สม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย มี 3 ประการ ได้แก่ 1)
ความรู้เรื่องโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้
เรื่ องการใช้ถุ งยางอนามั ยอาจมีผลโดยตรงต่ อการใช้
ถุงยางอนามัย เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน การที่บุคคลจะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีข้อมูลความรู้ และอาจไป
เสริมให้เกิดแรงจูงใจ รวมถึงผลต่อทักษะด้านพฤติกรรม
ได้เช่นกัน แต่การให้ข้อมูลอย่างเดียวอาจไม่สามารถท่า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 2) แรงจูงใจในการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่่าเสมอ ได้แก่ การรับรู้ความ
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เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การรับรู้ประโยชน์ของการใช้
ถุงยางอนามัย การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ถุงยางอนามัย
และการสนั บสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยางอนามั ย
เป็นอีกปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่อาจมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ได้ และมี ความสั มพั นธ์เสริ มให้ เกิ ดการได้ รั บข้ อมู ล
ข่ าวสาร และทั กษะด้ านพฤติ กรรมได้ ซึ่ งแรงจู งใจ
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สามารถเกิดขึ้นจากตนเอง หรือเกิดจากบุคคลอื่นได้ 3)
การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย เป็น
ปัจจัยด้านทักษะด้านพฤติกรรม ที่เกิดจากปัจจัยด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ ท่าให้
เกิ ดการพั ฒนาทั กษะการใช้ ถุ งยางอนามั ยได้ อย่ าง
สม่่าเสมอ ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1)

ข้อมูล (Information)
- ความรู้เรื่องโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย

แรงจูงใจ (Motivation)
- การรับรูค้ วามเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
- การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัย
- การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ถุงยางอนามัย
- การสนับสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยางอนามัย

ความสม่า่ เสมอ
ในการใช้ถุงยางอนามัย

ทักษะด้านพฤติกรรม (Behavioral Skills)
- การรับรูส้ มรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงยาง
อนามัย
ภำพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธกี ำรด่ำเนินกำรวิจัย
การเปิ ดตารางประมาณค่ าอ่ านาจทดสอบ (Power
รูปแบบกำรวิจัย เป็นการวิจัยแบบความสัมพันธ์เชิง analysis table for multiple regression) โดยก่าหนด
ท่านาย (Correlational Research design)
ระดับนัยส่าคัญที่ 0.05 อ่านาจการทดสอบ (Power of
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษาชาย test) ที่ 0.80 และค่า Effect size เท่ากับ 0.13 ซึ่งเป็น
รักชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในระดับอุดมศึกษา Effect size ขนาดกลาง14 จากการเปิดตาราง นี้มีตัวแปร
เขตจังหวัดชลบุรี โดยก่าหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง อิสระทั้งหมดจ่านวน 7 ตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 115
(Inclusion criteria) โดยเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกผู้ช่วยวิจัยมา
กับเพศชายด้วยกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งประเมิน จากนิ สิ ตพยาบาล ชั้ นปี ที่ 2 ที่ เป็ นกลุ่ มชายรั กชาย
จากการสัมภาษณ์ ค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย จ่านวน 2 คน มาเป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูล โดยมีการอบรม
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ท่าความเข้าใจเครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอก
ต่อ (Snow ball sampling) ซึ่งเป็นการแนะน่ากลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างด้วยกันเอง โดยการบอกต่อกัน
ไปเรื่อยๆ เป็นลู กโซ่ จนได้กลุ่ มตั วอย่างจนครบตาม
จ่านวนที่ต้องการ โดยไม่ ค่านึงว่ากลุ่มตัวอย่างจะอยู่
สถาบั นการศึ กษาใด กลุ่ มตั วอย่ างที่ ได้ มาอาจอยู่ ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละที่จ่านวนมาก
น้อยไม่เท่ากัน
เครืองมือทีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถามที่
ตอบด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สอบถามทั่ ว ไปที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นชายรักชาย ได้แก่
อายุ ชั้นปีที่ก่าลังศึกษา สถานภาพสมรส ค่าใช้จ่ายเฉลีย่
ต่อเดือน สถานภาพสมรสของพ่อแม่ ที่พักอาศัยส่วน
ใหญ่ขณะที่ศึกษาอยู่ รสนิยมทางเพศ เพศของคู่นอน
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จ่านวนคู่นอนเพศชายในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมา และบทบาทในการมีเพศสัมพันธ์กับชาย
รวมข้อค่าถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของ Thato et al.15 จ่านวน
18 ข้อ โดยตัวเลือกมีลักษณะการวัดเป็น ถูก หรือผิด
ถ้าตอบถูกให้คะแนนเท่ากับ 1 ถ้าตอบผิดให้เท่ากับ 0
คะแนนที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0 – 18 คะแนน มีค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือ (KR-20) ในการศึกษาครั้งนี้
เท่ากับ 0.72 การแปลผล คะแนนมาก หมายถึง ระดับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มาก
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวถุงยางอนามัย แบบวั ด
ความรู้เกี่ยวกั บประโยชน์ถุ งยางอนามัย การเลือกใช้
ถุ ง ยางอนามั ย และการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย โดย

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเอง จ่านวน 15 ข้อ โดยตัวเลือกมี
ลักษณะการวัดเป็น ถูกหรือผิด ถ้าตอบถูกให้คะแนน
เท่ากับ 1 ถ้าตอบผิดให้เท่ากับ 0 คะแนนที่เป็นไปได้อยู่
ระหว่าง 0 – 15 คะแนน มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
(KR-20) ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 0.75 การแปลผล
คะแนนมาก หมายถึง ระดับความรู้เกี่ยวถุงยางอนามัย
มาก
ส่วนที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวี มีข้อค่าถามจ่านวน 17 ข้อ โดยตัวเลือกมี
ลักษณะมาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) 5
ระดับ คะแนนที่เป็นไปได้จะอยู่ระหว่าง 17-85 คะแนน
ซึ่งการให้คะแนนจากข้อค่ าถามจะมี 2 ส่ วน คื อ ข้ อ
ค่ า ถามด้ า นบวก และข้ อ ค่ า ถามด้ า นลบ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach' s alpha
coefficient) ในการศึกษานี้เท่ากับ 0.82 การแปลผล
คะแนนมาก หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีมาก
ส่วนที่ 5 การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ถุงยาง
อนามัย ของ Thato et al.15 ซึ่งมีข้อค่าถามทั้งหมด 10
ข้อ โดยตัวเลือกมีลักษณะมาตรวัดแบบลิ เคิร์ทสเกล
(Likert scale) มี 4 ระดับ คะแนนที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง
10-40 คะแนน ค่านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach' s alpha coefficient) ในการศึกษานี้
เท่ากับ 0.92 การแปลผล คะแนนมาก หมายถึง การรับรู้
ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยมาก
ส่ วนที่ 6 การรั บรู้ อุ ปสรรคต่ อการใช้ ถุ งยาง
อนามัย ของ Thato et al.15 ซึ่งมีข้อค่าถามทั้งหมด 10
ข้อ โดยตัวเลือกมีลักษณะมาตรวัดแบบลิ เคิร์ทสเกล
(Likert scale) มี 4 ระดับ คะแนนที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง
10-40 คะแนน ค่านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach' s alpha coefficient) ในการศึกษานี้
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เท่ากับ 0.94 การแปลผล คะแนนมาก หมายถึง การรับรู้
อุปสรรคต่อการใช้ถุงยางอนามัยมาก
ส่ วนที่ 7 การสนั บสนุ นจากคู่ นอนในการใช้
ถุงยางอนามัย ของ Thato et al.15 ซึ่งมีข้อค่าถาม
ทั้งหมด 5 ข้อ โดยตัวเลือกมีลักษณะมาตรวัดแบบลิเคิร์
ทสเกล (Likert scale) มี 5 ระดับ คะแนนที่เป็นไปได้อยู่
ระหว่าง 5-25 คะแนน ค่านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach' s alpha coefficient) ใน
การศึกษานี้ เท่ากับ 0.95 การแปลผล คะแนนมาก
หมายถึ ง การสนั บสนุ นจากคู่ นอนในการใช้ ถุ งยาง
อนามัยมาก
ส่วนที่ 8 การรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อ
การใช้ถุงยางอนามัยของ Thato et al.15 ซึ่งมีข้อค่าถาม
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยตัวเลือกมีลักษณะมาตรวัดแบบลิ
เคิร์ทสเกล (Likert scale) 4 ระดับ คะแนนที่เป็นไปได้
อยู่ระหว่าง 10-40 คะแนน ค่านวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
ในการศึกษานี้ เท่ากับ 0.86 การแปลผล คะแนนมาก
หมายถึง การรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อการใช้ถุงยาง
อนามัยมาก
ส่วนที่ 9 ความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บความถี่ ในการใช้ ถุ งยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นคู่นอนประจ่า และ
คู่นอนชั่วคราว ของนักศึกษาชายรักชาย 6 เดือนที่ผ่าน
มา ทั้งที่เป็นฝ่ายรุก และฝ่ายรับ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนา
แบบสอบถามขึ้นมาเอง โดยมีทั้งหมด 6 ข้อ โดยตัวเลือก
มีลักษณะมาตรวัดแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1
= ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลย, 2 = ใช้ถุงยางอนามัยเป็น
บางครั้ ง, 3 = ใช้ ถุงยางอนามั ยนานเกือบครั้ ง และ
4 = ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง การแปลผล เมื่อแบ่งกลุ่ม
ความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย
รักชายออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุก
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ครั้ง คือ ผู้ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลย ใช้ถุงยางอนามัย
เป็นบางครั้ง รวมถึงใช้ถุงยางอนามัยเกือบทุกครั้ง และ
กลุ่มที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง คือ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดย
การใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื องมื อ ความตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยน่าเครื่องมือที่ได้ไป
ให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ่ านวน 5 ท่ าน ที่ มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัย เยาวชนชายรัก
ชาย โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหา ความถูกต้อง ความครอบคลุ ม
เนื้อหาสาระ ความเหมาะสม การใช้ภาษา และการเลียง
ล่ าดั บข้ อค่ าถามของเนื้ อหา หลั งจากนั้ นปรั บปรุ ง
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และท่าการ
หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ผลการค่านวณหาค่า
CVI อยู่ระหว่าง 0.81-0.93
กำรเก็ บรวบรวมข้ อมู ล หลั งจากผ่ านการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 05-08-2559 จึงด่าเนินการ
เก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม มี ผู้ ช่วยเก็ บ
ข้อมูล 2 คน ซึ่งเป็นนิสิตพยาบาลชายรักชาย ชั้นปีที่ 2
ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี โดย
เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิจัยโดยอบรม
แนะน่าให้เข้าใจวัตถุ ประสงค์ วิ ธีการเก็บข้อมูล การ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดของข้อค่าถามทุกข้อ
พร้อมทั้งมีการทดลองเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง โดยผู้วิจัย
เป็นให้ความช่วยเหลือให้ค่าปรึกษา ก่ากับดูแลความ
ถูกต้องของการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นผู้ช่วยเก็บข้อมูล
ด่าเนิ นการเก็ บข้อมู ล ตามจุ ดนั ดพบที่ กลุ่ มตั วอย่ าง
สะดวก ทั้งในและนอกรั้วสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัด
ชลบุรี แบบสอบถามที่ท่าเสร็จแล้ว ก่อนที่จะเก็บคืน
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามตรวจสอบ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และใส่
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แบบสอบถามลงในซองทึ บปิ ดผนึ กซองด้ วยตั วเอง
ก่อนที่จะส่งกลับคืนให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล
ใช้เวลา 2 เดือน ได้แบบสอบถามกลับคืนครบ 115 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิ ธี การทางสถิ ติ และเสนอผลการศึ กษา ประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูป โดยก่าหนด
ระดับนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ อายุ ชั้นปี
ที่ก่าลังศึกษา สถานภาพสมรส ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
รสนิยมทางเพศ จ่านวนคู่นอนเพศชายในช่วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา และบทบาทในการมี เพศสั มพั นธ์ กั บชาย
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัย
ท่านายความสม่่ าเสมอในการใช้ ถุ งยางอนามั ย ด้ าน
ความรู้เกี่ ยวกั บโรคเอดส์/โรคติ ดต่อทางเพศสั มพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย การรับรู้เกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การรับรู้ประโยชน์ของการใช้
ถุงยางอนามัย การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ถุงยาง การ
สนับสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้
สมรรถนะของตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยใช้สถิติ
การถดถอยโลจิสติกส์ (Binary logistic Regression) โดย
ใช้ค่าคะแนนดิบของปัจจัยที่ศึกษาเข้าวิเคราะห์สมการ

10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 52.2) รองลงมา น้อยกว่า
5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 33.9) สถานภาพสมรสของ
พ่อแม่ ส่วนใหญ่พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (ร้ อยละ 71.3) พัก
อาศั ย อยู่ ที่ ห อพั ก บ้ า นเช่ า อพาร์ ท เมนท์ น อก
สถาบันการศึกษา (ร้อยละ 40.9) รองลงมาพักในหอพัก
ของสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 33.0) รสนิยมทางเพศ
ส่วนใหญ่ชอบเพศชายด้วยกัน (ร้อยละ 87.8) รองลงมา
ชอบทั้งเพศชายและหญิง (ร้อยละ 10.4) คู่นอนในช่วง
6 เดือนที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์กับชาย
ด้วยกัน (ร้อยละ 99.1) และมีเพศสัมพันธ์ทั้งเพศชาย
และหญิง (ร้อยละ 0.9) จ่านวนคู่นอนเพศชายในรอบ 6
เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ่านวนคู่นอนมาก
ที่สุด 12 คน น้อยที่สุด 1 คน มัธยฐาน 1 คน คู่นอน
เฉลี่ย 2 คน ส่วนบทบาทในการมีเพศสัมพันธ์กับเพศ
ชายด้วยกัน พบว่าเป็นฝ่ายรับ (ร้อยละ 50.4) เป็นฝ่าย
รุก (ร้อยละ 33.0) และเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับพบ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 16.5) คู่เพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่มีทั้งคู่นอนประจ่าและคู่นอนชั่วคราว
(ร้อยละ 89.5) พบจ่านวนน้อยที่มีคู่นอนประจ่าอย่าง
เดียว (ร้อยละ 7.0) และผู้ที่มีคู่นอนชั่วคราวเพียงอย่าง
เดียว (ร้อยละ 3.5)

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล
คุณลักษณะทำงประชำกร
กลุ่ มตั วอย่ างเป็ นนั กศึ กษาชายรั กชาย ที่
ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี
จ่านวน 115 คน อายุระหว่าง 18-24 ปี อายุเฉลี่ย 20 ปี
ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 20-24 ปี (ร้อยละ 63.5) ทุก
คนมีสถานภาพสมรส โสด (ร้อยละ 100.0) ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ยต่ อเดื อนมากกว่ าครึ่ งหนึ่ งอยู่ ระหว่ าง 5,000-

ควำมสม่ำเสมอในกำรใช้ถุงยำงอนำมัย
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษา
ชายรั กชายในช่ วง 6 เดื อนที่ ผ่ านมาพบว่ า ความ
สม่่าเสมอของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประจ่า ต่่า
กว่าคู่นอนชั่วคราว โดยพบว่า มีการใช้ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งร้อยละ 49.6 กับคู่นอนประจ่า ในขณะที่ใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 66.4 กับคู่นอนชั่วคราว ส่วนการ
ใช้ ถุ งยางอนามั ยในภาพรวมทั้ งคู่ นอนประจ่ าและ
ชั่วคราวส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 52.4
ดังตาราง 1
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Table 1. Number and Percentage of Consistent Condom Use and Type of Partner
Not consistent
Consistent
Condom use
Condom Use
Type of partner
n
%
n
%
Regular (n=111)
56
50.4
55
49.6
Causal (n=107)
36
33.6
71
66.4
Regular & Causal (n=103)
49
47.6
54
52.4
ข้อมูลปัจจัยทีศึกษำ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 73.9)
และความรู้เกี่ยวถุงยางอนามัย (ร้อยละ 86.9) อยู่
ในระดับดี ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ถุงยาง
อนามัย และการสนับสนุนจากคู่นอนในการใช้
ถุงยางอนามัย ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีการับรู้
ดังกล่ า วอยู่ ใ นระดั บ ดี (ร้ อยละ 78.3, 80.0

ตามล่าดับ) กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมีการรับรู้
เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี อ ยู่ ใ น
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.9) ในขณะที่มีการ
รับรู้อุปสรรคต่อการใช้ถุงยางอนามัย อยู่ในระดับ
ปานกลางและต่่า ((ร้อยละ 49.6, 42.9 ตามล่าดับ)
สอดคล้องกับ การรับ รู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้
ถุงยางอนามัยอยู่ในระดับปานกลางและสูง (ร้อยละ
54.8, 42.6 ตามล่าดับ) ดังตารางที่ 2

Table 2. Number and Percentage of Factors among MSM undergraduate students by
studies factors (N = 115)
Factors
n
Percentage
HIV/STIs knowledge
High
85
73.9
Medium
16
13.9
Low
14
12.2
Range = 0-18, Min-Max = 7-18 , M (SD) = 14.82 (3.01)
Condom use knowledge
High
100
86.9
Medium
8
7.0
Low
7
6.1
Range = 0-15, Min-Max = 5-15 , M (SD) = 13.26 (2.07)
Perceived HIV risk
High
34
29.6
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Factors
Medium
Low
Range = 17-85, Min-Max = 44-85 , M (SD) = 64.82 (9.69)
Perceived benefit of condom use
High
Medium
Low
Range = 10-40, Min-Max = 12-40 , M (SD) = 34.57 (4.38)
Perceived barrier of condom use
High
Medium
Low
Range = 10-40, Min-Max = 10-40 , M (SD) = 21.55 (6.59)
Partners’ support for condom use
High
Medium
Low
Range = 5-25, Min-Max = 5-25 , M (SD) = 20.72 (4.33)
Condom use self-efficacy
High
Medium
Low
Range = 10-40, Min-Max = 18-40 , M (SD) = 30.75 (5.09)

ปัจจัยท่ำนำยควำมสม่ำเสมอในกำรใช้ถุงยำงอนำมัย
จากผลการวิเคราะห์โดยใช้ Binary Logistic
Regression พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะตนเอง
ต่อการใช้ถุ งยางอนามัย สามารถท่านายปัจจัยความ
สม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรัก
ชายได้ทั้งผู้ที่มีคู่นอนประจ่า และผู้ที่มีคู่นอนชั่วคราว

n
70
11

Percentage
60.9
9.5

90
24
1

78.2
20.9
0.9

9
57
49

7.8
49.6
42.6

92
17
6

80.0
14.8
5.2

49
63
3

42.6
54.8
2.6

โดยปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงยาง
อนามั ยของนั กศึ กษาชายรั กชายที่ มี คู่ นอนประจ่ า
สามารถท่านายความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย
ของนั กศึ กษาชายรั กชาย อย่ างมี นั ยส่ าคั ญทางสถิ ติ
(Adjusted OR (AOR) = 1.106, 95% CI = 1.0101.211) ซึ่งแปลผลว่า ถ้านักศึกษาชายรักชายที่มีคู่นอน
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ประจ่า มีคะแนนของ การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการ ของนั กศึ กษาชายรั กชาย อย่ างมี นั ยส่ าคั ญทางสถิ ติ
ใช้ถุงยางอนามัย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีโอกาสใช้ถุงยาง (Adjusted OR (AOR) = 1.134, 95% CI = 1.029อนามัยเพิ่มเป็น 1.106 เท่า และสามารถท่านายความ 1.249) ซึ่งแปลผลว่า ถ้านักศึกษาชายรักชายที่มีคู่นอน
สม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรัก ชั่วคราว มีคะแนนของ การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการ
ชายที่มีคู่นอนประจ่าได้ร้อยละ 13.4 อย่างมีนัยส่าคัญ ใช้ถุงยางอนามัย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีโอกาสใช้ถุงยาง
ทางสถิติ (Pseudo R2 = 0.134, p-value < 0.05) ส่วน อนามัยเพิ่มเป็น 1.134 เท่า และสามารถท่านายความ
การท่านายปัจจัยความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย สม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรัก
ของนักศึกษาชายรักชายที่มีคู่นอนชั่วคราว พบว่าปัจจัย ชายที่มีคู่นอนชั่วคราวได้ร้อยละ 20.0 อย่างมีนัยส่าคัญ
ด้านการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย ทางสถิติ (Pseudo R2 = 0.200, p-value <0.05) ดัง
สามารถท่านายความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัย แสดงในตารางที่ 3
Table 3. Binary Logistic Regression between predicting factors and consistent condom use
among MSM undergraduate students with the regular partner and casual partner
Regular partner
Casual partner
Factors
β S.E. ORadj 95% CI
β S.E. ORadj 95% CI
for OR
for OR
HIV/STIs
-0.082 0.091 0.921
0.771- -0.058 0.099 0.943
0.777knowledge
1.100
1.146
Condom use
0.182 0.139 1.199
0.914- 0.185 0.140 1.203
0.914knowledge
1.574
1.584
Perceived HIV -0.004 0.033 0.996
0.934- 0.063 0.038 1.065
0.989risk
1.062
1.147
Perceived
-0.035 0.058 0.965
0.861- -0.019 0.065 0.981
0.864benefit of
1.082
1.114
condom use
Perceived
-0.059 0.037 0.942
0.877- 0.057 0.041 1.059
0.978barrier of
1.012
1.147
condom use
Partners’
-0.001 0.052 0.999
0.903- -0.089 0.067 0.915
0.803support for
1.105
1.042
condom use
Condom use
0.101 0.046 1.106*
1.010- 0.125 0.049 1.134*
1.029self-efficacy
1.211
1.249
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Constant

-1.532 2.697
2

2
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0.216

-7.444 3.009

0.001

Regular partner Pseudo R (Nagelkerke R ) = 0.134, p-value < 0.05
Casual partner Pseudo R2 (Nagelkerke R2) = 0.200, p-value < 0.05

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิ จั ยพบว่ า ความสม่่ าเสมอในการใช้
ถุงยางอนามัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของนักศึกษาชาย
รักชาย ช่วงอายุ 18- 24 ปี พบว่าส่วนใหญ่จะมีคู่นอน
ทั้งสองประเภท คือทัง้ ประเภทประจ่าและชั่วคราว (ร้อย
ละ 89.5) สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่่าเสมอ
ขณะมี เพศสั มพั นธ์ กั บคู่ นอนประจ่ าต่่ ากว่ าคู่ น อน
ชั่ วคราว โดยมี สั ดส่ วนการใช้ ถุ งยางอนามั ยอย่ าง
สม่่าเสมอกับคู่นอนประจ่าร้อยละ 49.6 และกับคู่นอน
ชั่ วคราวร้ อยละ 66.4 สอดคล้ องกั บการศึ กษาของ
Lachowsky et al.16 พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยของ
วัยรุ่นชายรักชายในประเทศนิวซีแลนด์ จ่านวน 1,221
คน พบว่าวัยรุ่นชายรักชายส่วนใหญ่จะมีคู่นอนประจ่า
ร้อยละ 59.5 และคู่นอนชั่วคราว ร้อยละ 40.5 การใช้
ถุงยางอนามัยของในคู่นอนประจ่า พบว่า ผู้ที่มีบทบาท
ขณะมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นฝ่ายรุกใช้ถุงยางอนามัย ร้อย
ละ 47.9 กลุ่ มที่เป็ นฝ่ายรั บใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ
35.8 ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในคู่นอนชั่วคราว พบว่า
ผู้ที่มีบทบาทขณะมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นฝ่ายรุกใช้ถุงยาง
อนามัย ร้อยละ 54.9 กลุ่มที่เป็นฝ่ายรับใช้ถุงยางอนามัย
ร้อยละ 59.2 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย
กับคู่ นอนประจ่ าต่่ากว่ าคู่นอนชั่วคราว เช่นเดียวกั บ
การศึกษาของ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอม
สินธุ์17 พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยของเยาวชนชายรัก
ชาย ในจังหวัดชลบุรี จ่านวน 196 คน มีการใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งกับคู่นอนชั่วคราว ร้อยละ 51 ต่างจาก
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประจ่าซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 35 สาเหตุที่ท่าให้นักศึกษาชายรักชายมีการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งยังต่่า อาจเป็นเพราะนักศึกษาชาย

รักชายส่วนใหญ่จะมีคู่นอนประจ่า เป็นแฟนกันหรือพัก
อยู่ ด้วยกัน มี ความไว้ ใจกัน คิดว่าคู่ นอนของตนไม่ มี
ความเสี่ ยง จึ งท่ าให้ การใช้ ถุ งยางอนามั ยกั บคู่ นอน
ประจ่าของนักศึกษาชายรักชาย ต่่ากว่าการใช้ถุ งยาง
อนามัยกับคู่ชั่วคราว จากผลการศึกษานี้ยังระบุการรับรู้
ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูง เพียงร้อยละ 29 ในขณะที่กว่า
ครึ่งยังรับรู้ว่ามีอุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัย
ปัจจัยท่านายความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยาง
อนามัยของนักศึกษาชายรักชายในระดับ อุดมศึกษาใน
ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งคนที่มีคู่นอนประจ่า และคน
ที่มีคู่นอนชั่ วคราว พบว่า มีเพี ยงปัจจัยด้ านการรับรู้
สมรรถนะของตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัย มีอิทธิพล
เชิงบวกกับความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยในคู่
นอนประจ่า (AOR = 1.106, 95% CI = 1.010-1.211)
และ ในคู่นอนชั่วคราว (AOR = 1.134, 95% CI =
1.029-1.249) ทั้งนี้ เนื่องจาก การรับรู้ สมรรถนะของ
ตนเองต่อการใช้ถุงยางอนามัยเป็นความเชื่อในตนเองว่า
ตนเองสามารถใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
หากนั กศึ กษาชายรั กชายมีความมั่ นใจในตนเองที่ จะ
สามารถใช้ถุงยางอนามั ยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ จึ ง
ส่งผลให้นักศึกษาชายรักชายปลอดภัยจากการติดเชื้อ
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับ
การศึ กษาความเชื่ อในสมรรถนะตนเองกั บปั จจั ยที่
สั มพั นธ์ กั บการติ ดเชื้ อเอชไอวี ในกลุ่ มชายรั กชาย
จ่านวน 332 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการรับรู้
สมรรถนะของตนเองต่ อ การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย มี
ความสั มพั นธ์ กั บการใช้ถุ งยางอนามั ยระหว่ างการมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (r
= 0.25, p<0.001)12 และจากการศึกษาปัจจัยท่านาย
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พฤติ กรรมการใช้ ถุ งยางอนามั ยของแรงงานพม่ าใน
โรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
จ่านวน 259 คน พบว่าการรับรู้สมรรถตนเองต่อการใช้
ถุงยางอนามัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (r = 0.171,
p<0.05)18 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า การรับรู้สมรรถนะ
ตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยเป็นปัจจัยที่มีความส่าคัญ
ต่อการใช้ถุงยางอนามัยทั้งในกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย
ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มแรงงานชายพม่าที่มาท่างาน
ในประเทศไทย
ปัจจัยที่ไม่สามารถท่านายความสม่่าเสมอใน
การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ของนั ก ศึ ก ษาชายรั ก ชาย
ระดับอุดมศึกษา ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งคนที่มีคู่
นอนประจ่า และคนที่มีคู่นอนชั่วคราว ได้แก่ 1) ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) ความรู้
เกี่ยวกับถุงยางอนามัย 3) การรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี 4) การรับรู้ประโยชน์ของการใช้
ถุงยางอนามั ย 5) การรั บรู้ อุ ปสรรคต่ อการใช้ ถุ งยาง
อนามัย และ 6) การสนับสนุนจากคู่นอนในการใช้ถุงยาง
อนามัย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาที่
ผ่ านมา อาจเนื่ องจากกลุ่ มตั วอย่ างที่ ศึ กษามี ความ
แตกต่ า งกั น ทางด้ า นลั ก ษณะประชากร พื้ น ฐาน
การศึ กษา อายุ ซึ่ งกลุ่ มตั วอย่ างที่ ศึ กษาครั้ งนี้ เป็ น
นักศึ กษาชายรักชาย อายุระหว่ าง 18-25 ปี ที่ก่ าลั ง
ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความรู้ดี จึงมีพฤติกรรม
การใช้ ถุ งยางอนามั ยสู ง จากการศึ กษาพบว่ ากลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9) มีความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมี
ความรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.9)
อยู่ในระดั บมากเช่นกัน นอกจากนี้ยั งพบว่ าการรับรู้
ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
มาก(ร้อยละ 78.3) และการสนับสนุนจากคู่นอนในการ
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ใช้ ถุ งยางอนามั ยส่วนใหญ่ อยู่ในระดั บมาก (ร้อยละ
80.0) จึงท่าให้ผลการศึกษาในครั้งนี้ต่างจากการศึกษาที่
ผ่านมา อีกทั้งอาจเกิดจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็น
นั กศึ กษาชายรั กชายที่ ก่ า ลั งศึ กษาที่ อยู่ ใน
ระดับอุดมศึกษามีความคล้ายคลึงกันมาก เช่น อยู่ชั้นปี
เดียวกัน สาขาวิชาเดียวกัน เกิดจากการเก็บข้อมูลโดย
ใช้วิธีบอกต่อ (Snowball technique) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มาจากความคุ้นเคย และเป็นเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้
เพราะนักศึกษาชายรักชายบางคนมีความเปราะบางทาง
สังคม เข้าถึงได้ยาก บางคนไม่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นชาย
รักชาย จะรู้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนสนิท หรือกลุ่มเพื่อนที่มี
ลักษณะเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นจึงพบว่า ระดับคะแนน
ของปั จจั ยที่ ศึ กษาของกลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ อยู่ ใน
ระดับมากคล้ายๆ กัน จึงอาจท่าให้พบว่าปัจจัยเหล่านี้
ไม่สามารถท่านายความสม่า่ เสมอในการใช้ถุงยางอนามัย
ในกลุ่มนักศึกษาชายรักชายได้
ข้อจ่ำกัดในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการบอกต่อ (Snowball sampling) ซึ่งเป็นการ
แนะน่ากลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างด้วยกันเอง ผล
การศึกษาจึงใช้ได้ในกลุ่มประชากรที่คล้ายคลึงกัน แต่
ไม่สามารถใช้อ้างอิงในกลุ่มประชากรอื่นได้
จุดอ่อนและจุดแข็งของงำนวิจัยนี้
จุดอ่อน
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชาย
รักชายด้วยวิธีการบอกต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มเพื่อนชายรักชายที่รู้จักกัน คุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างจึงคล้ายคลึงกัน จึงท่าให้การกระจายของ
ตัวแปรที่ศึกษามีน้อย
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2. ตัวแทนของกลุ่มเยาวชนชายรักชายเป็น
นักศึกษาชายรักชายที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ก่าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับอุ ดมศึกษา ซึ่งอาจไม่ สามารถเป็ น
ตัวแทนของเยาวชนชายรักชายได้ทั้งหมด
3. นักศึกษาชายรักชายที่ไม่เปิดเผยตัวเอง
อาจเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ยาก และอาจไม่ได้ข้อมูลใน
กลุ่มนี้
จุดแข็ง
1. การวิจัยครั้งนีจ้ ่าแนกการใช้ถุงยางอนามัย
ตามประเภทของคู่นอนซึ่งเป็นบริบทที่ส่าคัญที่สะท้อน
ให้เห็นว่าประเภทของคู่นอนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ถุงยางอนามัย และยืนยันว่าการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อ
การใช้ ถุ งยางอนามั ย มี อิ ทธิ พลอย่ างมากต่ อความ
สม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักศึกษาชายรัก
ชายได้อย่างชัดเจน
2. การเก็บข้อมูลโดยมีผู้ช่วยเก็บข้อมูลเป็น
นักศึกษาชายรักชาย ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันท่าให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย

ใช้ ถุ งยางอนามั ยของนั กศึ กษาชายรั กชายที่ มี คู่ นอน
ชั่วคราว ยังสามารถท่ านายความสม่่าเสมอในการใช้
ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชาย อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ (AOR) = 1.134, 95% CI = 1.029-1.249) ได้
เช่นกัน

สรุป
ปัจจัยที่สามารถท่านายความสม่า่ เสมอในการ
ใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ของนั ก ศึ กษาชายรั กชายใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีเพียงหนึ่งปัจจัย คือ
ปัจจัยด้ านการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ ถุงยาง
อนามัย ซึ่งสามารถท่านายปัจจัยความสม่่าเสมอในการ
ใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายได้ทั้งผู้ที่มีคู่
นอนประจ่า และผู้ที่มีคู่นอนชั่วคราว โดยพบว่า การ
รั บรู้ สมรรถนะตนเองต่ อการใช้ ถุ งยางอนามั ยของ
นักศึกษาชายรักชายที่มีคู่นอนประจ่า สามารถท่านาย
ความสม่่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย
รักชาย อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (AOR) = 1.106, 95%
CI = 1.010-1.211) และการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการ

ข้อเสนอแนะในกำรน่ำผลงำนวิจัยไปใช้
1. การออกแบบกิ จกรรม เพื่ อสร้ าง
รูปแบบ หรือมาตรการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนชายรัก
ชายในสถาบั น การศึ ก ษา หรื อสถานบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุข ที่มีเยาวชนชายรักชาย ได้แก่ กิจกรรมด้าน
การรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงอนามัย โดยการ
ส่งเสริมความมั่นใจให้กับเยาวชนชายรักชายสามารถพก
ถุงยางอนามัยไว้ใกล้ตัวให้พร้อมใช้งาน สร้างความมั่นใจ
ให้มีความมั่นใจที่จะกล้าพูดคุยกับคู่นอนให้ยินยอมใช้
ถุงยางอนามัย และกล้าที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ถ้า
หากคู่นอนไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย
2. ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการฝึกทักษะ
เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง กับทุกคน ทุกครั้ง
และทุกช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นทางปาก
ทางทวารหนัก และทางช่องคลอด ให้กับเยาวชนชายรัก
ชาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะตนเองต่อการ
ใช้ถุงอนามัย
ข้อเสนอแนะในกำรท่ำวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบหรื อ
โปรแกรมในสร้างการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุง
อนามัยของเยาวชนชายรักชายเพื่อการป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุงอนามัยของเยาวชนชายรัก
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ชาย เนื่องจากการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการใช้ถุ ง
อนามัยเป็นปัจจัยที่ส่าคัญ
3. การเลื อกกลุ่ มตั วอย่ าง เพื่อให้ มี การ
กระจายของตั วแปรที่ ศึ กษา และลั กษณะของกลุ่ ม
ตั วอย่ างที่ หลากหลาย ในการศึ กษาประชากรที่ มี
ลักษณะเข้าถึงได้ยากครั้งต่อไป ควรใช้วิธี Respondent
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– driven sampling เพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ่ม
ตัวอย่างมากขึ้น
4. การค้นหาปัจจัยท่านายอื่นที่มีอิทธิพลต่อ
ความสม่่ าเสมอในการใช้ ถุงยางอนามั ยของนักศึกษา
ชายรักชาย

98 Journal of Public Health Nursing

September - December 2018 Vol. 32 No.3

เอกสำรอ้ำงอิง
1. UNAIDS. Global AIDS update
2016;2016[cited 2017 Oct 20]. Available
from:http://www.unaids.org/sites/defaul
t/ files/media_asset/global-AIDSupdate-2016_en.pdf
2. Bureau of AIDS, TB and STIs,
Department of Disease Control. Annual
report of Bureau of AIDS, and STIs 2016.
Bangkok: The Agricultural Cooperative
Federation of Thailand; 2017. (in Thai)
3. Ananworanich J, Chitwarakorn A,
Wimonsate W, Varangrat A,
Chaikummao S, Sriporn A, et. al. HIV
and syphilis infection among men who
have sex with men- Bangkok, Thailand,
2005-2011. MMWR 2013;62(25):518-520.
4. Bureau of AIDS, TB and STIs,
Department of Disease Control. Annual
report of Bureau of AIDS, and STIs 2015.
Bangkok: The Agricultural Cooperative
Federation of Thailand; 2016. (in Thai)
5. Liu H, Yang H, Li X, Wang N, Liu H, Wang
B, et al. Men who have sex with men
and human immunodeficiency
virus/sexually transmitted disease
control in China. Sex Transm Dis
2006;33(2):68-76.
6. Longkul J, Promthet S. Condom used
among men who have sex with men in
Khon Kaen province. KKU-JPHR
2012;5(2):698-602. (in Thai)

7. Jin M, Yang Z, Dong Z, Han J. Correlates
of consistent condom use among men
who have sex with
men recruited through the internet in
Huzhou city: a cross-sectional survey.
BMC Public Health [Internet]. 2013[cited
2017 Oct 20]. Available from:
https://bmcpublichealth.biomedcentral.
com/articles/10.1186/1471-2458-131101
8. Chanabut W, Kuhirunyaratn P, Risk
perception to HIV/AIDS among men
who have sex with men in Khon Kaen
province, Thailand. Srinagarind Med J
2015;30(6):698-602. (in Thai)
9. Parson JT, Halkitis PN, Bimbi D,
Borkowski T. Perceptions of the benefits
and costs associated with condom use
and unprotected sex among late
adolescent college students. J Adolesc
2000;23(4):377-391.
10. Supinrach A, Thato R. The effect of
changing adolescent’s attitude program
on intention to use condoms in male
students. Journal of Nursing Science
Naresuan University 2009;3(1):34-46 (in
Thai)
11. D'Anna LH, Warner L, Margolis AD,
Korosteleva AO, O'Donnell L, Rietmeijer
CA, et. al Consistency of condom use
during receptive anal intercourse

กันยายน - ธันวาคม 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 3

among women and men who have sex
with men: Findings from the safe in the
city behavioral study. Sex Transm Dis
2015;42(7):394-99.
12. Klein H. Condom use self-efficacy and
HIV risk practices among men who use
the internet to find male partners for
unprotected sex. Am J Mens
Health2014;8(3):190-204.
13. Fisher JD, Fisher WA. Changing AIDS-risk
behavior. Psychol Bull 1992;111(3):45574.
14. Polit DF. Beck CT. Resource manual for
nursing research: Generating and
assessing evidence for nursing practice.
9th ed. New York: Wolters Kluwer; 2012.
15. Thato S, Charron-Prochownik D, Dorn
LD, Albrecht SA, Stone CA. Predictors of
condom use among adolescent Thai
vocational students. J Nurs Scholarsh
2003;35(2):157-63.

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 99

16. Lachowsky NJ, Saxton PJW, Hughes AJ,
Dickson NP, Summerlee AJS, Milhausen
RR, et al.
Younger gay and bisexual men's
condom use with main regular sexual
partner in New Zealand. AIDS Educ Prev
2015;27(3):257-74.
17. Srisuriyawat R, Homsin P. Relationship
between sexual communication and
consistent use among young thai men
who have sex with men (YMSM) in
Chonburi province. Journal of Nursing
Science Chulalongkorn University.
Inpress 2017. (in Thai)
18. Saechee P, Thato R. factors predicting
condom use behavior of Myanmar
male worker in indrustial factories, the
upper southern region of Thailand.
Princess of Naradhiwas University
Journal 2017;9(2):26-37. (in Thai)

100 Journal of Public Health Nursing

September - December 2018 Vol. 32 No.3

