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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการอภปิรายผล 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ืองแบบแผนและเง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผล
เลือดเอชไอวีต่างกนัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) เก่ียวกบัแบบแผนและเง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 16 คน ช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามเพศ ระดบัอายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และประวติัการรักษา 
 ส่วนท่ี 2 แบบแผนของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  
 ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศ ระดบัอาย ุระดบัการศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้และประวติัการรักษา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 
จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมเพศ ระดับอำย ุระดับกำรศึกษำ ศำสนำ สถำนภำพ
สมรส อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน (n=16) 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (n=16) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 8 50.00 
หญิง 8 50.00 

ระดบัอาย ุ(ปี)   
20-29 2 12.50 
30-39 3 18.75 
40-49 10 62.50 
50 ปีข้ึนไป 1 6.25 

(X̅ = 40.69, SD = 8.15)   
ระดบัการศึกษา   

ไม่ไดรั้บการศึกษา 1 6.25 
ประถมศึกษา 11 68.75 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 18.75 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 6.25 

ศาสนา   
พุทธ 16 100.00 

สถานภาพสมรส   
แต่งงานแลว้/อยูด่ว้ยกนั 16 100.00 

อาชีพ   
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 1 6.25 
รับจา้ง 6 37.50 
คา้ขาย 4 25.00 
ลูกจา้งชัว่คราว 3 18.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 1 6.25 
ธุรกิจส่วนตวั 1 6.25 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (n=16) ร้อยละ 
รายไดต่้อเดือน (บาท)   

ไม่มีรายได ้ 1 6.25 
ต ่ากวา่ 5,000 6 37.50 
5,001-10,000 7 43.75 
10,001-15,000 1 6.25 
15,001-20,000 1 6.25 

 
 จากตารางท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปพบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 16 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.00 และเพศหญิงร้อยละ 50.00 อายุ
เฉล่ีย 40.69 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 62.50 รองลงมาอยูใ่นกลุ่มอายุ 30-39 ปี ร้อย
ละ 18.75 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 68.75 รองลงมาจบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 18.75 ทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ และสถานภาพสมรสคือแต่งงานแลว้และ
อยูด่ว้ยกนักบัคู่สามีหรือคู่ภรรยา ดา้นการประกอบอาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง
ร้อยละ 37.50 อาชีพรองลงมาคือคา้ขายร้อยละ 25.00 โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 
5,001-10,000 บาท ร้อยละ 43.75 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 37.50  
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ตารางท่ี 2  
จ ำนวนและร้อยละของระยะเวลำท่ีกลุ่มตัวอย่ำงทรำบว่ำเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยำบำลท่ีรับกำรรักษำ 
กำรรักษำท่ีได้รับ และพฤติกรรมกำรใช้ถงุยำงอนำมยัในปัจจุบัน (n=16) 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (n=16) ร้อยละ 
จ านวนปีท่ีทราบวา่ติดเช้ือเอชไอวี   

1-5 2 12.50 
5-10 4 25.00 
10-15 7 43.75 
15-20 3 18.75 

โรงพยาบาลท่ีรับการรักษา   
โรงพยาบาลสันป่าตอง 4 25.00 
โรงพยาบาลหางดง 4 25.00 
โรงพยาบาลสันทราย 4 25.00 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 4 25.00 

การรักษาท่ีไดรั้บในปัจจุบนั    
ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส 16 100.00 

การใชถุ้งยางอนามยั ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา   
ใชบ้างคร้ัง 13 81.25 
ไม่ใชเ้ลย 3 18.75 

 
 จากตารางท่ี 2 ประวติัการรักษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
มานาน10-15 ปี ร้อยละ 43.75 รองลงมาคือทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมานาน 5-10 ปี ร้อยละ 
25.00 ทั้งน้ีเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมารับการรักษาจากโรงพยาบาลสันป่าตองร้อยละ 25.00 โรงพยาบาล
หางดงร้อยละ 25.00 โรงพยาบาลสันทรายร้อยละ 25.00 และโรงพยาบาลดอยสะเก็ดร้อยละ 25.00 
โดยทุกคนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสแลว้ ในส่วนของการใชถุ้งยางอนามยัพบวา่ ในช่วง 
3 ท่ีผ่านมากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามยัเป็นบางคร้ังร้อยละ 81.25 ท่ีเหลือไม่ไดใ้ช้ถุงยาง
อนามยัเลยร้อยละ 18.75 
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ส่วนที ่2 แบบแผนของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

 แบบแผนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวต่ีางกนั เป็นรูปแบบ
ของการกระท าท่ีมีผลท าใหเ้กิดโอกาสการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวจีากผูติ้ดเช้ือไปสู่คู่สามีภรรยาหรือคู่
นอนประจ าท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่างได ้โดยผลการศึกษาจะน าเสนอตามผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาดว้ยการ
จดัหมวดหมู่แบบแผนของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศแยกตามพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั เหตุผลของ
การไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน และการเปิดเผยผลเลือดกบัคู่นอน ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอน
ประจ าในช่วงก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวีของตนเอง และเม่ือทราบผลการติดเช้ือในภายหลงั
กลุ่มตวัอยา่งจึงมีพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง แต่เม่ือเวลาผา่นไปความสม ่าเสมอของการใช้
ถุงยางอนามยัก็ลดลง ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ก่อนจะรู้นะ กมี็อะไรกันตำมปกติ ไม่คิดถึงถุงยำงอะไรซักอย่ำง แต่ตั้งแต่รู้ว่ำติดเช้ือ แฟนก็
กลัวจะเป็นเหมือนเรำ หมอแจกถุงยำงกเ็อำไป แรกๆท่ีรู้กลับไปบ้ำนมีอะไรกันกใ็ส่ถงุยำงทุก
คร้ังเลย แต่ต่อไปนำนเข้ำนำนเข้ำ เรำกเ็ฉยชำเร่ืองถงุยำงอ่ะ ไม่มีกไ็ม่ใช้” (F2 อำย ุ20 ปี) 

“คร้ังแรกก็ใส่ปลอก(ถุงยำงอนำมัย)อยู่  หลังๆมำเขำพยำยำมจะถอดออก ป้ำก็บอกไม่อยำก
สร้ำงกรรมสร้ำงเวร ป้ำไม่อยำกให้ติดกันเป็นคนเดียวกพ็อแล้ว เขำกไ็ม่พอใจ ป้ำขัดไม่ได้ ใช้
บ้ำงไม่ใช้บ้ำง กแ็ล้วแต่เขำ” (F15 อำย ุ49 ปี) 

  แต่มีกลุ่มตวัอย่างบางคนท่ีไม่ไดใ้ช้ถุงยางอนามยักบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าตั้งแต่
ก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวี และภายหลงัจากทราบผลการติดเช้ือแลว้พฤติกรรมดงักล่าวก็ไม่
เปล่ียนแปลงจากเดิม ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ไม่แตกต่ำงเลย เหมือนเดิมทุกอย่ำง ไม่ใช้(ถุงยำงอนำมัย)ด้วย ท้ังๆ ท่ีรู้ว่ำเรำเป็น(ผู้ ติดเชื้อ 
เอชไอวี)” (F12 อำย ุ28 ปี) 

  นอกจากน้ียงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนชัว่คราวพบวา่ พวกเขาเลือก
ท่ีจะใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง เน่ืองจากกลวัติดโรคจากการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนคนนั้น ดงัขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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“ใช้(ถงุยำงอนำมัย)กับคนข้ำงนอกแต่เรำไม่ใช้กับแฟนเรำ ท่ีใช้กับคนข้ำงนอกเพรำะกลัวเชื้อ
ข้ำงนอกเข้ำมำ ตัวเรำไม่ได้กลัวเอำไปติดคนอ่ืนนะ แต่กลัวเอำของคนอ่ืนมำติดเรำอีก เรำมี
หน่ึงโรค กก็ลัวมนัจะเพ่ิมมำเป็นสำมเป็นส่ีโรค” (M1 อำย ุ43 ปี) 

“เดือนละคร้ังน่ีมีอยู่  เป็นสำวร้ำนอำหำร คำรำโอเกะ ช่วงท่ีเป็นจะไม่ลืมนะ ถ้ำไปข้ำงนอกนะ 
ใส่(ถงุยำงอนำมยั)ทุกคร้ัง” (M4 อำย ุ40 ปี) 

  สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มตวัอยา่งก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอช
ไอวส่ีวนใหญ่จะไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ า และเม่ือทราบผลการติดเช้ือใน
ภายหลงักลุ่มตวัอยา่งจึงมีการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง แต่เม่ือเวลาผา่นไปความสม ่าเสมอของพฤติกรรม
การใชถุ้งยางอนามยัก็ลดลง แต่มีกลุ่มตวัอยา่งบางคนท่ีไม่ไดใ้ชถุ้งยางอนามยักบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอน
ประจ าตั้งแต่ก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวี และภายหลงัจากทราบผลการติดเช้ือแลว้พฤติกรรม
ดงักล่าวก็ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนชัว่คราว
พบวา่ พวกเขาเลือกท่ีจะใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง เน่ืองจากกลวัติดโรคจากการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอน
คนนั้น  

 2. เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามยัของกลุ่ม
ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามยักบัคู่สามี
ภรรยาหรือคู่นอนประจ าโดยมีเหตุผลหลายส่วนประกอบกนั ไดแ้ก่ ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ รู้สึก
คบั เหม็นกล่ินของถุงยางอนามยั เมาและลืมใช้ถุงยางอนามยั บางคนบอกว่าใช้ถุงยางอนามยัแลว้ไม่
สนุก รู้สึกอึดอดั รู้สึกบีบแน่นและปวดบริเวณอวยัวะเพศ การใชถุ้งยางอนามยัท าให้ขดัจงัหวะในการ
มีเพศสัมพนัธ์ และมีความยุง่ยาก บางคนใชเ้วลานานกวา่จะถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพนัธ์ท าให้
เกิดความร าคาญและเจบ็ บางคนใชถุ้งยางอนามยัแลว้อวยัวะเพศท างานไดไ้ม่เตม็ท่ี ถุงยางอนามยัเล่ือน
หลุดจากอวยัวะเพศหดตวั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เวลำใส่(ถุงยำงอนำมัย)แล้ว มันแตกต่ำงกันนะ มันไม่เป็นธรรมชำติ มันรู้สึกคับ และบำงที
จะเป็นกล่ินเดิมๆ กล่ินของถุงยำง กล่ินมันจะเหมน็คำว จนอยำกอำเจียน บำงคร้ังก็เมำ ก็ลืม 
คิดว่ำไม่เป็นไรคร้ังเดียวเองแต่คร้ังท่ีสองคร้ังท่ีสำมกลื็มอีก” (M1 อำย ุ43 ปี) 

“ตกลงคุยกันว่ำมันไม่สนุก มันอึดอัด มันบีบ มันแน่น มันปวด มันไม่เหมือนท่ีเรำสดๆ เนื้อ
กับเนือ้ อีกอย่ำงพอมันถึงเวลำนั้นแล้วตอนกลำงคืนอำรมณ์มนัพำไปด้วย ไปหำถุงกไ็ม่ทันละ 
ถำมว่ำยุ่งยำกมัย้ กย็ุ่งยำกเหมือนกันนะ” (M13 อำย ุ35 ปี)  
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“…ย่ิงมำใช้ถุงยำงอนำมัยพูดตรงๆนะกว่ำจะเสร็จ แล้วเรำก็ร ำคำญ มันไม่สบำยมันเจ็บมัน
แสบ แล้วถ้ำเรำให้มันใส่ถุงเน่ีย ไอ้ตัวของผู้ชำยเน่ียมันจะแขง็ไม่เตม็ท่ี เวลำมันนอนกับเรำก็
เสร็จนำน มนัเป็นควำมร ำคำญของเรำ...” (F3 อำย ุ44 ปี) 

“มันท ำงำนได้ไม่เต็มท่ี มันหลุดๆไหลๆ... สัมผัสมันไม่ค่อยดี บำงทีเต็มท่ีขึน้มำพอใส่ถุงลง
ไป มนัหดตัวทันทีเลย...” (M10 อำย ุ46 ปี) 

  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า การตดัสินใจใช้ถุงยางอนามยัข้ึนอยู่กบั
ผูช้าย ผูห้ญิงไม่มีอ านาจในการต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั เพราะตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะ
กนั บางคนบอกวา่สามีเมาและไม่ยอมใชถุ้งยางอนามยั แต่เน่ืองดว้ยบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นภรรยา 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวจึีงไม่สามารถปฏิเสธได ้ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เอำไปให้แกใช้ แกไม่ใช้ เรำกไ็ม่รู้จะไปบังคับแกยังไง... คือไม่ต้องบังคับกัน ไม่ต้องพูดกัน
หลำยคร้ัง ถ้ำพูดกันมำกจะทะเลำะกัน คือแกไม่ใช้กคื็อไม่ใช้” (F5 อำย ุ42 ปี) 

“พ่ีบอกให้เขำใส่แล้วเขำไม่ใส่... บำงคร้ังเขำก็ท ำตำม บำงคร้ังก็ไม่ท ำ พ่ีก็ไม่รู้จะว่ำไงแล้ว” 
(F9 อำย ุ42 ปี) 

“แกเมำเหล้ำไงแกไม่ยอมใส่ เรำก็ช่ำงมันเถอะ อยำกตำยก็ให้มันตำยไปเลย ผู้หญิงยังไงก็
ตำมนั้นเพรำะเรำเป็นลูกเป็นเมียมัน บำงคร้ังเรำก็ไม่อยำกจะมีอะไร แต่ผู้ชำยมันมีอำรมณ์
มำกกว่ำผู้หญิง” (F7 อำย ุ48 ปี) 

  กลุ่มตวัอยา่งบางคนให้เหตุผลวา่ คู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าท่ีไดรั้บตรวจเลือดหาการ
ติดเช้ือเอชไอวีเป็นประจ า แลว้ผลการตรวจไม่พบการติดเช้ือ เป็นการยืนยนัวา่การไม่ใชถุ้งยางอนามยั
ท่ีผ่านมาไม่ได้มีผลท าให้คู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าติดเช้ือเอชไอวี ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี 

“...เขำบอกว่ำ ตรวจแล้วมนัไม่เจอจะใช้ท ำไม” (M11 อำย ุ39 ปี) 

“พ่ีชวนมำตรวจเลือด ปีแรกมำตรวจผลกผ่็ำน (ไม่ติดเชื้อเอชไอวี) กน็ัดมำอีกปีนึง ในช่วงเวลำ
เป็นปีเน่ีย แกกไ็ม่ใช้ทุกคร้ัง” (F9 อำย ุ42 ปี) 

“นอนกับเรำช่วงนั้นมันกไ็ม่ใช่เคยใช้ถุง มันกย็ังไม่เป็น ขนำดมันอำยุเยอะแล้วนะ ครำวก่อนท่ี
มนัไม่ได้ใส่ถงุกไ็ปตรวจ กย็งัไม่เป็น” (F8 อำย ุ53 ปี) 
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  นอกจากน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งบางคนใหเ้หตุผลของการไม่ใชถุ้งยางอนามยัวา่เป็นการแสดง
ถึงความรัก ความซ่ือสัตย ์เป็นการแสดงให้เห็นวา่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นเหมือนคนปกติทัว่ไป ไม่มีการ
รังเกียจในตวัผูติ้ดเช้ือ การใช้ถุงยางอนามยัหมายถึงการรังเกียจ และการไม่ไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ดัง
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“...อีกอย่ำงนึงคือท ำให้รู้ว่ำแกกรั็กเรำ คือว่ำไม่มีใครแล้ว เป็นของกันและกัน... ไม่ต้องใส่ถุง
เลย ท ำให้เช่ือร้อยเปอร์เซนต์ว่ำผู้หญิงคนนีรั้กและซ่ือสัตย์ต่อเรำจริงๆ...” (M14 อำย ุ40 ปี) 

“...เค้ำให้เหตุผลว่ำรัก เขำจะใช้ค ำพูดแบบนี้ มันท ำให้รู้ว่ำน้องเป็นคนปกติเหมือนคนอ่ืน
ท่ัวไป น้องรู้สึกดีใจนะ” (F12 อำย ุ28 ปี)  

“ตอนนั้นเขำก็รู้ว่ำเรำเป็น แล้วเขำใส่ เรำก็คิดน้อยใจ ท ำหน้ำหงอย ก็ซึมๆเล็กน้อย ก่อนจะรู้
ใช่มั้ยว่ำเป็นโรค เขำไม่ใช้เลย เผ่ือมำรู้กลับใช้ เรำก็เสียใจ เสียใจก็เพรำะคิดว่ำเขำกลัว เขำ
รังเกียจเรำ..ตอนท่ีแฟนไม่ใช้ กรู้็สึกดีอ่ะ” (F2 อำย ุ20 ปี) 

  จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้า่ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่สามีภรรยาหรือ
คู่นอนประจ า มีเหตุผลหลายส่วนประกอบกนัซ่ึงสามารถจดัหมวดหมู่เป็น 1) ดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ 
ความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมชาติเม่ือใช้ถุงยางอนามยั รู้สึกคบั รู้สึกอึดอดั รู้สึกบีบแน่นและปวดบริเวณ
อวยัวะเพศ รู้สึกเหม็นกล่ินของถุงยางอนามยั ใช้ถุงยางอนามยัแลว้ไม่สนุก อวยัวะเพศท างานไดไ้ม่เต็มท่ี 
ใชเ้วลานานกว่าจะถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพนัธ์ท าให้เกิดความร าคาญและเจ็บ 2) การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์หรือของมึนเมา ท าให้ลืมและไม่เห็นความส าคญัของการใชถุ้งยางอนามยั 3) ความยุง่ยาก
ในการใช้ถุงยางอนามยั การใช้ถุงยางอนามยัท าให้ขดัจงัหวะในการมีเพศสัมพนัธ์ 4) ผูห้ญิงไม่มี
อ านาจในการต่อรองเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั เน่ืองดว้ยบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นภรรยาและตอ้งการ
หลีกเล่ียงการทะเลาะกนั การตดัสินใจใชถุ้งยางอนามยัจึงข้ึนอยูก่บัผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ 5) ผลการตรวจ
เลือดของคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่พบการติดเช้ือเอชไอวี เป็นการยืนยนัวา่
การไม่ใช้ถุงยางอนามยัท่ีผ่านมาไม่ได้มีผลท าให้คู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าติดเช้ือเอชไอวีได ้ 
6) การไม่ใชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงถึงความรัก ความซ่ือสัตย ์เป็นการแสดงให้เห็นวา่ผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวีเป็นเหมือนคนปกติทัว่ไป ไม่มีการรังเกียจในตวัผูติ้ดเช้ือ ส่วนการใช้ถุงยางอนามยัหมายถึงการ
รังเกียจ และการไม่ไวใ้จซ่ึงกนัและกนั 

 3. การเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเปิดเผย
สถานะการติดเช้ือเอชไอวีแก่คู่สามี ภรรยาหรือคู่นอนประจ า โดยวิธีการหรือขั้นตอนการบอกผลเลือด
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะบอกผลเลือดแก่คู่ดว้ยตนเอง มีบางคู่ท่ีฟังผลการตรวจเลือดดว้ยกนัท่ี
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โรงพยาบาลตอนฝากครรภ์โดยแพทยจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจให้ทราบ ซ่ึงหลังจากทราบผลเลือดคู่
สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตกใจ บางคู่ก็ทะเลาะกัน แต่เม่ือเวลาผ่านไป
หลงัจากไดพู้ดคุยกนั หรือหลงัจากท่ีคู่ของกลุ่มตวัอย่างทราบวา่ตนไม่ติดเช้ือเอชไอวีก็จะรู้สึกโล่งใจ 
และยอมรับได ้ส่วนใหญ่จะใชชี้วิตคู่ดว้ยกนัต่อไปตามปกติ แต่มีบางคู่ท่ียงัน าประเด็นเร่ืองการติดเช้ือ
มาทะเลาะกนัในภายหลงั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“บอกว่ำไปเจำะฝีมำ หมอเขำตรวจ เจอติดเชื้อ หมอมียำให้กินก็กินยำตำมโครงกำร บอกไป
แบบนี ้เมียกต็อนนั้นกไ็ม่รู้จะท ำยงัไง คือรู้แล้วเขำกเ็งียบๆ สุดท้ำยมนักต้็องยอมรับให้ได้ กพ็ำ
เขำไปตรวจตำมท่ีหมอแนะน ำ” (M16 อำย ุ36 ปี) 

“กอ็ยู่ได้สักพักกบ็อกเค้ำ แล้วอีกอย่ำงเค้ำกม็ำเจอพวกยำพวกนี ้เค้ำรู้เค้ำกบ็อกว่ำ ไม่เป็นไรถ้ำ
ตำยก็ตำยด้วยกัน เค้ำก็ร้องไห้ แต่ก็ยังไปเอำพ่อเอำแม่มำขอ ก็เลยได้อยู่ ด้วยกันมำจนถึงทุก
วนันี”้ (F15 อำย ุ49 ปี)  

“บอกสิ บอกว่ำหมอบอกว่ำพ่ีติดเชื้อ ลุงแกกอึ็ง้ กส็งสำรเหมือนกัน ไม่รู้จะท ำไง เพรำะว่ำถ้ำรู้
ก่อนแล้วเรำกจ็ะไม่ยุ่งกับเขำละ ตอนแกได้ยินคร้ังแรก แกกเ็หมือนช๊อค ว่ำท ำไมถึงเป็นแบบนี ้
ติดมำได้อย่ำงไร ก็ค่อยๆพูดให้แกเข้ำใจ ก็ทุกวันนี้ก็เหมือนแกยังท ำใจไม่ได้ บำงคร้ั งก็มำ
ทะเลำะกันเถียงกันเร่ืองเก่ำ เร่ืองท่ีเรำติดเชื้อ” (F5 อำย ุ42 ปี) 

“ตอนแรกเขำก็โวยวำย มีปำกเสียงกันเล็กน้อย หลังจำกนั้นเรำก็ชี้แจงว่ำกินยำไปมันก็ดีขึน้ 
เม่ือก่อนมนัไม่มียำ มำพักหลังๆ มนักมี็ชมรม กดี็ กไ็ปเข้ำชมรมไปรับยำ” (M6 อำย ุ46 ปี) 

“ตอนหนูท้องนะ ก็ซักประมำณท้องได้ 5-6 เดือน มั๊งหมอจะดูแลเดก็ในท้องด้วย แล้วหมอก็
ให้น้องกินยำตัวอ่ืนเพ่ิมไป เพ่ือจะไม่ให้เด็กติดเชื้อจำกแม่ แล้วแฟนกอ็ยู่ ด้วยกัน เขำก็เลยให้
แฟนไปเจำะเลือดดู แล้วกเ็รียกมำคุยด้วยกันท่ีห้องนี ้แล้วบอกกับแฟนว่ำหนูเป็นอะไร แล้วก็
ถำมว่ำแฟนรู้สึกยังไง แล้วก็บอกผลเลือดของแฟนว่ำแฟนไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้ติดกัน เขำก็
ตกใจน่ะ พอรู้ว่ำตัวเองไม่เป็น เขำกโ็ล่งใจละ เขำกถ็ำมค ำเดียวว่ำเป็นได้ยังไง แต่ไม่ถำมต่อ ก็
คือมันจะเป็นมำจำกไหน เป็นยังไง ไม่รู้ แต่คุณน่ะมีสิทธิท่ีจะไม่เป็นได้ เพรำะถ้ำคุณแขง็แรง
ประมำณเนีย้ หมอเป็นคนบอก เขำกก็อดให้ก ำลังใจ แล้วเค้ำกถ็ำมเร่ืองรำวว่ำให้ท ำยงัไงต่อไป 
และตั้งแต่นั้นหนูกกิ็นยำ” (F2 อำย ุ20 ปี) 

“ตอนท่ีหมอบอกว่ำเป็นเลือดบวก ท ำใจต้ังนำน ตอนนั้นน่ีแบบอยำกจะฆ่ำตัวตำย แฟนพ่ีเขำก็
เสียใจมำกเลย เขำบอกว่ำน่ีแหละผลของกำรบอกให้เลิกท ำงำนบำร์ พ่ีก็คิดว่ำมันเป็นเวรเป็น
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กรรม มันกมี็ทะเลำะกันบ้ำง หลังจำกนั้นก็คุยปรับควำมเข้ำใจกัน มันกเ็หมือนเดิม” (F9 อำย ุ
42 ปี) 

  ด้านพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์หลงัทราบว่าตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่หลังจากกลุ่มตัวอย่างทราบว่าตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี อารมณ์เก่ียวกับเร่ือง
เพศสัมพนัธ์ก็ลดลง บางคนไม่ตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าเน่ืองจากไม่
อยากใหคู้่ของตนติดเช้ือเอชไอว ีดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“พูดตรงๆว่ำป้ำเป็น เอชไอวีปุ๊บ น่ีเปล่ียนไปเลย คือว่ำอำรมณ์ป้ำจะไม่มีเลย... ลุงแกน่ีมีอยู่ 
ผู้ชำยน่ี เดือนหน่ึงซักสองสำมคร้ัง” (F7 อำย ุ48 ปี) 

“พ่ีคิดว่ำถ้ำสำมีไม่มำยุ่งด้วยเท่ำไหร่ย่ิงดี เพรำะแบบว่ำเขำจะได้ไม่ต้องติดเชื้อจำกเรำ.” (F3 
อำย ุ44 ปี) 

  ดา้นความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่หลงัทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ด
เช้ือเอชไอวี ก็มีเพศสัมพนัธ์ตามปกติ ความถ่ีเพศสัมพนัธ์ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัภาวะการติดเช้ือเอชไอวี โดย
ช่วงแรกความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์มีบ่อย ส่วนใหญ่บอกวา่อาทิตยล์ะประมาณ 2-3 คร้ัง แต่พอนาน
ไปความถ่ีก็เร่ิมลดลง เน่ืองจากภาระงาน เวลา อายท่ีุเพิ่มข้ึน ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เพศสัมพันธ์ มันไม่มีอำรมณ์เลย แต่ลุงแกมี ตัวเรำไม่เหมือนเดิม ยังไงก็ได้ให้มันเสร็จๆไป 
ควำมถ่ีมนัตอนใหม่ๆ ต่ออำทิตย์ สำมส่ีคร้ัง ตอนนีก้น้็อยกว่ำเดิม” (F7 อำย ุ48 ปี) 

“หลังจำกรู้ว่ำเรำมีเชื้อกมี็ปกติไม่แตกต่ำง บำงทีกส็องอำทิตย์คร้ัง... อยู่ ด้วยกันใหม่ๆน่ีกบ่็อย 
แต่พอนำนๆไปก็ลดลง บำงทีเรำติดงำน บำงคร้ังผมไปอยู่ ต่ำงจังหวัดเป็นเดือน เมียผมก็อยู่
บ้ำน อยู่ ท่ีเวลำมำกกว่ำ ...” (M13 อำย ุ35 ปี) 

“เม่ือก่อนจะถ่ี อำทิตย์ละสองวันสำมวนั แต่ตอนนีแ้ก่แล้วอำจห่ำงไปบ้ำง แต่ไม่ใช่ห่ำงจนไม่
มีเลย” (M6 อำย ุ46 ปี) 

  สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเปิดเผยสถานะการติดเช้ือ
เอชไอวีแก่คู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ า ส่วนใหญ่เปิดเผยผลเลือดแก่คู่ด้วยตนเอง มีกลุ่มตวัอย่าง
บางส่วนท่ีฟังผลการตรวจเลือดดว้ยกนักบัคู่ท่ีโรงพยาบาลตอนฝากครรภ์ โดยแพทยจ์ะเป็นผูแ้จง้ผล
การตรวจเลือดให้ทั้ งคู่ทราบ ซ่ึงหลงัจากทราบผลการตรวจเลือดดงักล่าว คู่สามีภรรยาหรือคู่นอน
ประจ าส่วนใหญ่ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีจะมีอาการตกใจ แต่เม่ือเวลาผ่านไปหลงัจากท่ีบางคนได้ไป
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ตรวจเลือดและทราบวา่ตนเองไม่ติดเช้ือเอชไอวีก็จะรู้สึกโล่งใจและยอมรับได ้หลงัจากนั้นก็ใชชี้วิตคู่
ดว้ยกนัตามปกติ แต่มีคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าของกลุ่มตวัอยา่งบางคนท่ียงัน าประเด็นเร่ืองการ
ติดเช้ือมาทะเลาะกนัในภายหลงั ส่วนพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างทราบว่า
ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวีนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีอารมณ์เก่ียวกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ลดลง   
บางคนไม่ตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าเน่ืองจากไม่ตอ้งการใหคู้่สามีภรรยา
หรือคู่นอนประจ าติดเช้ือเอชไอวี แต่ทั้ งน้ีความถ่ีของการมีเพศสัมพันธ์ยงัเป็นไปตามปกติ โดย
ช่วงแรกความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์มีบ่อย แต่พอนานไปความถ่ีก็เร่ิมลดลง เน่ืองจากลกัษณะงาน 
เวลาในการอยูด่ว้ยกนั และอายท่ีุเพิ่มข้ึน 
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ส่วนที ่3 เงื่อนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

 เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั 
เป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องและมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โดยผลการศึกษาจะ
น าเสนอตามผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาดว้ยการจดัหมวดหมู่เป็น 3 มิติ คือ มิติปัจจยัภายในบุคคลไดแ้ก่ 
การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ ทศันคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี และความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
ถุงยางอนามยัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดต่าง มิติปัจจยัระหวา่งบุคคลไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
หรือเพื่อนร่วมงาน และมิติปัจจยัดา้นชุมชนไดแ้ก่ ทศันคติของคนในชุมชนต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือ
เอชไอว ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีดงัน้ี 

 1. มิติปัจจัยภายในบุคคล เป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีเป็นปัจจยัภายในซ่ึงมีผลต่อแบบแผน
ของพฤติกรรมบุคคลนั้นไดแ้ก่ การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ ทศันคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
และความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดต่าง 

  1.1 การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกคนรับรู้เก่ียวกบัโรค
เอดส์วา่เป็นโรคท่ีท าให้ภูมิตา้นทานต ่าลง ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทางเลือดและเข็มฉีดยา ไม่ติดโดย
การด่ืมน ้าจากแกว้น ้ า ไม่ติดโดยการกินอาหารจากชอ้น ไม่ติดโดยการกินขา้วร่วมกนั ส่วนการป้องกนั
คือการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ การไม่ใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“มันเป็นตัวท ำให้ภูมิต้ำนทำนเรำต ่ำลง ไม่มีภูมิต้ำนทำน กำรติดต่อมีหลำยอย่ำง มีหน่ึง
เพศสัมพันธ์ สองทำงเลือดสำยเลือด แล้วกเ็ขม็ฉีดยำ” (M1 อำย ุ43 ปี) 

“เข้ำใจว่ำภูมิคุ้มกันร่ำงกำยจะต ำ่ลง หมำยถึงว่ำ เชื้อตัวนีจ้ะไปท ำลำยเซลล์ ท ำให้ภูมิคุ้มกันเรำ
อ่อนลง กำรป้องกันกอ็ย่ำงคนมีคู่คิดว่ำน่ำจะเป็นถุงยำงอนำมัย ไม่ใช้เขม็ร่วมกันประมำณนั้น
นะ” (F5 อำย ุ42 ปี) 

“…ถึงแม้จะติดเช้ือแต่ตรำบใดท่ีเรำไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ ไม่ไปฉีดยำใช้เขม็เล่มเดียวกัน ไม่ใช่
แม่ไม่ใช่ลูก ย่ิงตอนนีเ้ป็นแม่เป็นลูกถ้ำมีกำรป้องกันมันกไ็ม่ได้ติดกันง่ำยๆ ไม่ติดโดยแก้วน ำ้ 
ไม่ติดโดยกำรกินช้อน ไม่ติดโดยกำรกินข้ำวร่วมกัน” (F12 อำย ุ28 ปี) 

   ดา้นการปฏิบติัตวัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามปกติ 
ไม่เครียด กินยาต้านไวรัสตรงเวลา ออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพและท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ไม่สนใจวา่คนอ่ืนจะรังเกียจ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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“พ่ีท ำปกติ เพรำะพ่ีไม่ใช่คนกินเหล้ำกินบุหร่ี พ่ีท ำงำนของพ่ีปกติ ไม่เครียด” (M14 อำย ุ40 ปี) 

“ใจผมลึกๆน่ียังคิดอยู่ ว่ำกีฬำคือยำวิเศษ ผมเลยต้องออกก ำลังอยู่  แล้วก็ไม่ท้อ... คือว่ำชีวิตนี ้
งำนท่ีท ำทุกอย่ำงเน่ียให้พ่อให้แม่ให้ลูก” (M13 อำย ุ35 ปี) 

“พ่ีกินทุกอย่ำงท่ีเขำว่ำดี ยำตัวนีดี้ สมุนไพรตัวนีดี้ พ่ีกไ็ปหำมำกินเพ่ือดูแลสุขภำพ… พ่ีคิดว่ำ
อย่ำงน้อยพ่ีเข้ำมำเป็นตัวแทนเครือข่ำยผู้ ติดเช้ือเหมือนเป็นกำรท ำบุญ คือว่ำเรำได้ควำมรู้อะไร
ไปเรำกไ็ปแบ่งปันเพ่ือนเรำได้” (F3 อำย ุ44 ปี) 

“กอ็ยู่ไปแบบนี ้กินยำซะ เรำรู้เรำได้รักษำ คนอ่ืนรังเกียจกแ็ล้วไป เรำกไ็ม่สน” (F8 อำย ุ53 ปี)  

   แต่ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีระมดัระวงัตวัเองเวลาใช้ชีวิตประจ าวนัร่วมกบั
ผูอ่ื้น เน่ืองจากกลวัคนอ่ืนในสังคมรังเกียจ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ไปไหนมำไหนกไ็ม่ค่อยชอบไปสัมผัสกับเขำ กลัวเขำรังเกียจ... เรำจะระวังตัวเรำ... ถึงเวลำ
กินข้ำวกจ็ะไม่กินกับเขำ เรำกก็ลับบ้ำน ไปกินเอง” (M10 อำย ุ46 ปี) 

   สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีการรับรู้เก่ียวกับโรคเอดส์ว่าเป็นโรคท่ีท าให้ภูมิ
ตา้นทานต ่าลง ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทางเลือดและเข็มฉีดยา ไม่ติดโดยการด่ืมน ้ าจากแกว้น ้ า การกิน
อาหารจากชอ้น หรือการกินขา้วร่วมกนั ส่วนการป้องกนัคือการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ ไม่
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ด้านการปฏิบัติตวัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ชีวิต
ตามปกติ ไม่เครียด กินยาตา้นไวรัสตรงเวลา ออกก าลงักาย ดูแลสุขภาพและท าตวัเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ไม่สนใจเร่ืองการรังเกียจจากคนในชุมชน แต่ทั้ งน้ียงัมีบางส่วน ท่ีระมัดระวงัตัวเอง
เน่ืองจากกลวัคนอ่ืนในสังคมรังเกียจ  

  1.2 ทศันคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เช่ือวา่ปัจจุบนัไม่มีการรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมากเหมือนท่ีผ่านมา และเช่ือว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
เป็นเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป มีศกัยภาพเทียบเท่ากบัคนปกติ กลุ่มตวัอย่างบางคนพยายามพฒันา
ศกัยภาพตนเองใหม้ากกวา่คนอ่ืนเพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากสังคม ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เม่ือก่อนเขำรังเกียจกัน แต่นำนๆไปมันถือเป็นเร่ืองธรรมดำ ต้องร่ำเริง ต้องไม่คิดอะไร ควำม
ดันเบำหวำนยงัน่ำกลัวกว่ำ ท่ีส ำคัญมะเร็งนั่นสิ เป็นแล้วกต็ำย” (F8 อำย ุ53 ปี) 

“พ่ีกคิ็ดว่ำผู้ ติดเชื้อเป็นคนธรรมดำ ไม่เคยคิดว่ำตัวเองอ่อนแอ ไปไหนได้ ท ำงำนได้เหมือนคน
ปกติ...” (F5 อำย ุ42 ปี) 
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“เม่ือก่อนเรำเหมือนคนไม่มีศักยภำพ เป็นผู้ ติดเช้ือก็ต้องรอคอยควำมช่วยเหลือ แต่พ่ีเป็นคน
แสวงหำท้ังแหล่งทุนแหล่งควำมรู้ อย่ำงถุงยำงอนำมัยเน่ีย พ่ีจะเอำไปไว้บ้ำนเลย บ้ำนพ่ีตอน
เยน็พ่ีขำยเหล้ำตอง พ่ีกบ็อกเลยว่ำใครจะมีอะไรกับใครขอให้มำเอำถุงยำงไม่ต้องอำย เพรำะถ้ำ
เป็นมำแล้วจะน่ำอำยกว่ำ เหมือนกับเรำพลิกผนัศักยภำพของเรำให้คนอ่ืนเห็นว่ำ คนติดเช้ือมัน
ยงัท ำได้เลย” (F3 อำย ุ44 ปี) 

   แต่ทั้ งน้ีมีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีทศันคติว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีคือผูท่ี้ส าส่อน มีการ
รังเกียจจากคนรอบขา้ง ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“คนติดเช้ือเป็นคนแบบว่ำส ำส่อน ...แต่บำงคร้ังเรำกไ็ม่ได้เท่ียว เรำไม่ได้ส ำส่อน แต่ว่ำเรำมำ
ติดจำกแฟนเรำ เรำไม่รู้ว่ำแฟนเรำเป็นหรือไม่เป็น เป็นมำจำกไหน” (M14 อำย ุ40 ปี) 

“คนแถวบ้ำนมกัจะแอนตี ้กคื็อแถวบ้ำนมันมีคนท่ีเป็น แล้วเค้ำกคิ็ดว่ำน่ำรังเกียจ ตอนแรกหนู
กรั็งเกียจนะ เพรำะว่ำมันเป็นโรคติดต่อ แล้วอีกอย่ำงนึงคือมันเป็นเป็นโรคท่ีได้มำแบบไม่ได้
บังเอิญ มนัเป็นโดยแบบตั้งใจท ำไง” (F12 อำย ุ28 ปี) 

   กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนคิดวา่การติดเช้ือเอชไอวีเป็นเร่ืองของเวรกรรม หากคู่ติดเช้ือเอช
ไอวข้ึีนมาก็สามารถไปรับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส และสามารถใชชี้วติอยูไ่ดต้ามปกติ ดงัขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ป้ำกไ็ม่ได้กังวลนะ เพรำะถ้ำมันจะติดมันกติ็ด มันอยู่ ด้วยกันนำนสิบสองปี แกกต็รวจทุกปีๆ 
แกกไ็ม่เห็นเป็นอะไร ถ้ำเกิดติดขึน้มำ ควำมรู้สึกของป้ำ ป้ำกค็งจะคิดเป็นกรรมเป็นเวร เพรำะ
เรำเป็นแล้วผวักม็ำเป็นอีก” (F15 อำย ุ49 ปี) 

“...แฟนพ่ีเขำไม่กลัว ติดมำกกิ็นยำ รักษำตลอดชีวิต เขำว่ำคนอ่ืนเป็นมะเร็งตำยเร็วกว่ำ” (F9 
อำย ุ42 ปี) 

   สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติภายในบุคคลคลา้ยคลึงกนัวา่ ปัจจุบนัไม่มี
การรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมากเหมือนท่ีผ่านมา และเช่ือว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นเหมือนคนธรรมดา
ทัว่ไป มีศกัยภาพเทียบเท่ากบัคนปกติ บางคนพยายามพฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก
สังคม แต่ก็ยงัมีผูก้ลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีคิดว่ามีการตีตราผูติ้ดเช้ือเอชไอวีว่าเป็นผูท่ี้ส าส่อน มีการ
รังเกียจจากคนรอบขา้ง และบางส่วนท่ีคิดวา่การติดเช้ือเอชไอวีเป็นเร่ืองของเวรกรรม เพราะถา้หากคู่
ติดเช้ือเอชไอวข้ึีนมาก็สามารถไปรับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและสามารถใชชี้วติอยูไ่ดต้ามปกติได ้
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  1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยั ว่าเป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือไปสู่คู่ของตน แต่ยงัมีผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีบางส่วนไม่อยากใช้ถุงยางอนามยั ถึงแมจ้ะรับรู้ว่าถุงยางอนามยัสามารถป้องกนัการแพร่
เช้ือเอชไอวไีด ้ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“คิดว่ำใช้ถุงยำงมันดี มันป้องกันไม่ให้ไปแพร่เช้ือให้คนอ่ืน ...ถ้ำใช้น่ีคือเรำป้องกันได้ เรำไม่
สำมำรถไปแพร่เช้ือให้แฟนเรำได้ ถ้ำเกิดวันใดร่ำงกำยเขำอ่อนแอ เขำอำจจะรับเชื้อจำกเรำได้ 
ถ้ำไม่ได้ป้องกัน” (F2 อำย ุ20 ปี) 

“ถ้ำใส่ถุงน ำ้เชื้อมันก็ไม่ได้แพร่ …ถ้ำเรำไม่ใส่ถุงเผ่ือมันแพร่มำ แฟนเรำอำจจะติดเชื้อ เรำก็
ต้องเช่ือท่ีหมอส่ัง จริงๆ กไ็ม่อยำกใช้” (M4 อำย ุ40 ปี) 

   สรุปได้ว่าในเร่ืองของความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยั กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยัวา่เป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือไปสู่คู่ของตน แต่ยงัมีผู ้
ติดเช้ือเอชไอวีบางส่วนไม่อยากใช้ถุงยางอนามยั ถึงแมจ้ะรับรู้ว่าถุงยางอนามยัสามารถป้องกนัการ
แพร่เช้ือเอชไอวไีด ้ 

 2. มิติปัจจัยระหว่างบุคคล เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 

  2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาแบบพูดคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ดูแลซ่ึงกนัและกนั คอยเตือนผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวใีนเร่ืองการกินยาตา้นไวรัสใหต้รงเวลา ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เร่ืองภำยในครอบครัวน่ีคุยกันทุกเร่ืองครับ เปิดเผย ดูแลกันดีจะไม่ให้เดือดร้อนเลย เวลำ
อยำกกินอะไรกจ็ะซ้ือให้... เร่ืองทะเลำะกันไม่ค่อยมี ส่วนมำกจะงอน รู้ว่ำเรำเป็นแบบนีก้ห็วง
เรำอยู่” (M13 อำย ุ35 ปี) 

“เขำจะคอยเตือนตลอดว่ำกินยำหรือยัง ต้องกินยำให้ตรงนะ แต่เขำไม่ได้บอกว่ำเป็นห่วงนะ 
คือหนูจะแสดงควำมรักด้วยกันตลอดอยู่แล้ว มีถำมเร่ืองกินยำตรงเวลำ...” (F12 อำย ุ28 ปี) 
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   กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนบอกวา่ คู่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้ายส่วนใหญ่จะชอบด่ืมเหลา้
เมา ซ่ึงท าใหบ้างคู่ตอ้งแยกหอ้งนอนกนัแต่ก็ยงัมีเพศสัมพนัธ์กนัตามปกติ บางคู่ทะเลาะกนัแลว้น าเร่ือง
การติดเช้ือเอชไอวขีองกลุ่มตวัอยา่งมาเป็นประเด็นในการทะเลาะ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“มนักินเหล้ำ ตอนนีน้ะท่ีเครียด สำเหตุท่ีแยกห้องกันคนละห้องกเ็พรำะกินเหล้ำเน่ียแหละ มัน
กินทุกวัน พ่ีเลยว่ำต่ำงคนต่ำงอยู่ เถอะ ...เรำได้กล่ินเหล้ำทุกวนัเรำกต็ำยเสียก่อน กเ็ลยแยกห้อง
กันนอน ทีนี้เวลำอยู่ ด้วยกันมันเหมือนรู้กัน เวลำอยำกมีอะไรกันก็มำได้ เรำก็ไม่ได้ว่ำไม่ให้
นอนด้วย กคื็อแยกกันพักผ่อน” (F3 อำย ุ44 ปี) 

“...ช่วงสองสำมปีน่ีแกกินหนัก ด่ืมหนักทุกวันแล้วก็หำเร่ือง ...งำนบ้ำนน่ีจะไม่ท ำอะไรซัก
อย่ำง จะเอำงำนข้ำงหน้ำอย่ำงเดียว ช่วงหลังท่ีทะเลำะกันกเ็ร่ืองเดิมท่ีเรำเป็น (ผู้ ติดเช้ือเอชไอ
วี) แกกจ็ะบอกว่ำ ถ้ำเรำตำยก่อนแกจะเอำหน้ำไปสู้คนอ่ืนเขำอย่ำงไร ท่ีว่ำอยู่ทุกวันนีก้เ็พรำะ
ตัวเลก็ (ลูก) น่ี พ่ีไม่มีตัวเลก็ (ลูก) น่ีพ่ีกเ็ลือกไปนำนละ” (F5 อำย ุ42 ปี) 

   จากผลการศึกษายงัพบอีกวา่ เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเกิดข้ึนเน่ืองจากส่วน
ใหญ่สามีของกลุ่มตวัอยา่งเป็นฝ่ายเลือกท่ีจะไม่ใชถุ้งยางอนามยั ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นภรรยาจึงไม่
สามารถท่ีจะต่อรองได้ เน่ืองจากตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั และเพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งคู่ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“คร้ังแรกๆ กใ็ส่ปลอก(ถุงยำงอนำมัย)อยู่  หลังๆ เขำจะเอำออกให้ได้ เรำกบ็อกไม่ได้ เขำกไ็ม่
พอใจ ฟึดฟัด เรำกก็ลัวไม่รู้จะว่ำไง เป็นกต็ำยไปด้วยกัน ป้ำกพ็ูดแบบนี ้จะทะเลำะกันทุกคร้ัง
เลย” (F15 อำย ุ49 ปี)  

“...แกจะเป็นประเภทถ้ำเมำแล้วแกไม่ใช้ถงุ พ่ีกแ็ล้วแต่เขำ ในเม่ือเรำเตือนแกแล้วแกไม่ฟัง ไม่
อยำกทะเลำะ” (F5 อำย ุ42 ปี) 

   กลุ่มตวัอย่างบางส่วนใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกนัมานาน เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายท่ีจะตอ้ง
พดูคุยเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่บ่อยๆ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“มนัเกิดกำรเบ่ือหน่ำยไง มนัอยู่ด้วยกันมำนำน อย่ำงพ่ีกับสำมีกสิ็บกว่ำปีละ เรำพูดเร่ืองถงุยำง
ไปบ่อยๆมันกแ็ค่นั้น พ่ีก็สังเกตพฤติกรรมของสำมีพ่ีว่ำมันก็ไม่ได้ไปเส่ียงท่ีอ่ืนมำกอ็ยู่กับเรำ
ตลอด อีกอย่ำงเรำดูสุขภำพมนักแ็ขง็แรง กป็กติอยู่” (F3 อำย ุ44 ปี) 
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“ป้ำเอำถุงไปให้ลุงแกใช้ แกไม่ยอมใช้ แกจะยอมตำย เรำกไ็ม่สำมำรถจะไปบังคับแกได้ กไ็ม่
ใช้จนทุกวนันี ้...ถ้ำเรียกตัวแกมำถำม แกกจ็ะบอก ไม่ใช้ครับ ไม่มีเหตุผลอ่ืน” (F7 อำย ุ48 ปี) 

   กลุ่มตวัอย่างบางคนบอกว่าคู่ของของตนเองคิดว่าการใช้ถุงยางอนามยัไม่มีความ
จ าเป็นส าหรับคู่สามีภรรยา การใช้ถุงยางอนามยัหมายถึงการไม่ไวว้างใจ การไม่เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 
ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“แกบ่นว่ำกเ็ป็นเมียท ำไมมำใช้ถุง เหมือนกับไปเท่ียวผู้หญิงหำกินข้ำงนอก เป็นเมียท ำไมต้อง
มำใช้ แกกจ็ะบ่น แต่กล็องใช้อยู่บำงคร้ัง” (F15 อำย ุ49 ปี)  

“มันมองไปคนละด้ำน เรำจะให้แฟนใส่แล้วเขำไม่ใส่(ถุงยำงอนำมัย) ก็มีปัญหำกันมัน
เหมือนกับว่ำเรำเป็นคนผิด เหมือนเรำมีคนอ่ืน เขำจะคิดแบบนี”้ (F2 อำย ุ20 ปี) 

   กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนบอกวา่ ไม่ค่อยมีเวลาในการพูดคุยกนัเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั 
เน่ืองจากเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เป็นเพรำะว่ำสำมีพ่ีไม่เคยคิด หรือในหัวแกคิดว่ำเป็นก็ช่ำงหัวมัน มันจะตำยก็ตำย พ่ีก็ไม่
แน่ใจ เพรำะว่ำเวลำคุยกันมนัน้อยมำก อย่ำงเช้ำมำแกกจ็ะไปท ำงำนละ เยน็มำบำงทีกลับมำค ำ่
แกดูลูก ส่วนพ่ีกท็ ำกับข้ำว ไม่ค่อยได้คุยกัน” (F3 อำย ุ44 ปี) 

   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่บอกความรู้สึกถา้คู่ของตนเองติดเช้ือเอชไอวีวา่ จะรู้สึกแย ่รู้สึก
ผดิ กลวับาปกรรม แต่ทั้งน้ีจะมีการพดูคุยกนัระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัคู่วา่ถา้หากติดเช้ือเอชไอวไีปแลว้
ก็ตอ้งดูแลกนัไปจนตาย ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เรำก็รู้สึกผิดเหมือน เพรำะว่ำเรำรู้อยู่ เต็มอก แต่เรำยังไปมีอะไรกับเขำ ท้ังท่ีเรำไม่น่ำจะไป
แต่งงำนใหม่ ไม่น่ำไปปล่อยเชื้อโรคให้เขำ” (M4 อำย ุ40 ปี) 

“...ถ้ำแฟนติดเชื้อจำกเรำไป พ่ีกรู้็สึกแย่นิดหน่อย แต่ก็คุยกันแล้ว ถ้ำติดก็แล้วไป ถึงติดก็ช่ำง
มนั กธ็รรมดำ กดี็ใจท่ีว่ำเขำไม่รังเกียจเรำ” (F9 อำย ุ42 ปี) 

“กลัว เผ่ือเขำติดไป เขำเป็นหยงัไป ป้ำกบ็ำปกรรม ป้ำคิดแบบนี”้ (F15 อำย ุ49 ปี) 

“ถ้ำเมียพ่ีติด กด็ูแลกันจนตำย กต้็องขอโทษกอ็โหสิกรรมให้กันตั้งแต่ชำตินี ้กคุ็ยกันต้ังแต่แรก
แล้วว่ำติดก็รับกันได้ ตั้งแต่นั้นมำเมียผมก็ไม่เคยพูดเร่ืองนีเ้ลย เรำกผ็ู้ใหญ่ เมียเรำก็ผู้ใหญ่ คุย
กันรอบเดียวจบ” (M16 อำย ุ36 ปี) 
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   สรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์
กบัคู่แบบพดูคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ดูแลซ่ึงกนัและกนั คู่สามีภรรยาคอยเตือนกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองการกินยา
ตา้นไวรัสให้ตรงเวลา แต่ทั้งน้ีคู่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้ายส่วนใหญ่จะชอบด่ืมเหลา้เมา ซ่ึงท าให้
บางคู่ตอ้งแยกห้องนอนกนัแต่ก็ยงัมีเพศสัมพนัธ์กนัตามปกติ บางคู่ทะเลาะกนัแลว้น าเร่ืองการติดเช้ือ
เอชไอวีของกลุ่มตวัอยา่งมาเป็นประเด็นในการทะเลาะ จากผลการศึกษายงัพบอีกวา่ เง่ือนไขระหวา่ง
บุคคลของคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่างท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ไดแ้ก่ 1) ตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนัและเพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ เน่ืองจากส่วนใหญ่
สามีของกลุ่มตวัอยา่งมกัจะเป็นฝ่ายเลือกท่ีจะไม่ใชถุ้งยางอนามยั หากกลุ่มตวัอยา่งมีการต่อรองใหส้ามี
ใชถุ้งยางอนามยับ่อยๆ มกัจะท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้กนัตามมา 2) ความเบ่ือหน่ายในการส่ือสาร
พดูคุยกนัหลายๆ คร้ัง เก่ียวกบัเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัของคู่สามีหรือภรรยาของกลุ่มตวัอยา่ง 3) การท่ี
คู่ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การใชถุ้งยางอนามยัไม่มีความจ าเป็นส าหรับคู่สามีภรรยา การใชถุ้งยางอนามยั
หมายถึงการไม่ไวว้างใจ การไม่เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั และ 4.)ความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ท าให้
ไม่มีเวลาคุยหรือตกลงกนัเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่บอกความรู้สึก
หากคู่นอนตนเองติดเช้ือเอชไอวีวา่ จะรู้สึกแย ่รู้สึกผิด กลวับาปกรรม แต่ก็เคยมีการพูดคุยกนัระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่งกบัคู่วา่ถา้หากติดเช้ือเอชไอวไีปแลว้ก็ตอ้งดูแลกนัไปจนตาย 

  2.2 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ครอบครัวของกลุ่ม
ตวัอย่างจะเป็นครอบครัวเด่ียว เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น มีการเปิดเผยผลเลือดแก่ญาติท่ีสนิทใกลชิ้ด มี
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้ก าลังใจในการดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิต ดังข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“อยู่ กันสำมคนพ่อแม่ลูก ปกติน่ีเคยอยู่ รวมกันท้ังพ่อแฟนแม่แฟน แล้วก็แยกออกมำได้
ประมำณสำมปีกว่ำ ครอบครัวของพ่ีน่ีเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น เพรำะว่ำเป็นครอบครัวท่ียำกจน 
พ่อแม่ไม่รู้หนังสือกมี็ควำมอบอุ่นทำงครอบครัวเรำมำกกว่ำ เวลำพ่ีเดือดร้อนอะไร ครอบครัว
กจ็ะช่วยเหลือทุกด้ำน” (M4 อำย ุ40 ปี) 

“ในครอบครัวจริงๆ น่ีอยู่สำมคนกับลูก น้ำน่ีไปๆมำๆ พูดถึงว่ำลูกมนักเ็ข้ำใจ มันรู้ตั้งแต่เลก็ๆ
ละ เรำไม่เคยปิดบัง ญำติพ่ีน้องคือ พ่ีเป็นลูกคนเดียว นอกนั้นเป็นลูกพ่ีลูกน้องกัน พวกเขำมำ
หำเขำกเ็ฉยๆนะ แล้วเรำกเ็ปิดเผยทุกคน” (M11 อำย ุ39 ปี) 
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“ญำติฝ่ังสำมีน่ีดีนะ เขำกดี็กันทุกคน ไม่ค่อยนินทำ เขำอยำกรู้อะไรเขำกถ็ำมตรงๆนะ ไม่ค่อย
นินทำ มีอะไรคุยกันได้หมด ...กำรดูแลส่วนมำกก็จะเป็นด้ำนของกิน มีอะไรเขำก็เผ่ือให้เรำ 
เขำกใ็ห้ก ำลังใจเรำ” (F3 อำย ุ44 ปี) 

“เข้ำใจกันดี อย่ำงพ่ีกมี็สองคนพ่ีน้อง เขำกไ็ม่ได้รังเกียจอะไรเรำ ก็บอกว่ำใครๆเขำก็เป็นกัน 
ไม่ต้องกลัว ยำกมี็กิน ดีกว่ำเป็นมะเร็งซะอีก ดูอย่ำงคนอ่ืนเกือบจะตำย ยงัฟ้ืนมำเป็นคนได้...” 
(F8 อำย ุ53 ปี) 

   แต่มีบางครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ค่อยมีความใกลชิ้ดกนั กลุ่มตวัอยา่งบางคน
โดนญาติๆนินทาเก่ียวกบัการติดเช้ือ กลุ่มตวัอยา่งบางคนมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ดงัขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ในบ้ำนนี้ไม่ค่อยสนิทกันครับ เพรำะผมมำเรียนหนังสือ ผมบวชเรียนตั้งแต่เล็ก มำอยู่
โรงเรียนวัดตั้งแต่เลก็ มีญำติอีกฝ่ังนึงว่ำเรำ ไอ้น่ีมันติดเช้ือเป็นเอดส์ ไม่ต้องไปคบมัน ไม่กลัว
เหรอ กมี็คนโทรมำเล่ำให้ฟัง ผมกโ็ทรไปถำมด่ำมัน ผมคิดว่ำทุกวันนีท่ี้ผมเป็นผู้ติดเช้ือ ผมก็
ท ำมำหำกินเอง ไม่ได้ไปขอเขำกิน” (M13 อำย ุ35 ปี) 

“ควำมสัมพันธ์กับครอบครัวตอนนีไ้ม่ถือว่ำใกล้ชิด มันห่ำงๆ กัน พ่อไม่ค่อยอยู่กับเรำ นำนๆ
เจอกันที แล้วก็ไม่ค่อยไปมำหำสู่กันไม่ค่อยสนใจกัน พ่อเรำเขำมีเมียใหม่ เขำสนใจเมียใหม่
กว่ำเรำ บำงทีกเ็ครียดเร่ืองนี”้ (F2 อำย ุ20 ปี) 

   แต่ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บอกว่า ไม่มีภาวะกดดนัจากทางญาติพี่น้องเน่ืองจาก
ส่วนมากจะไม่ยุง่เร่ืองส่วนตวัของกนัและกนั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ญำติๆก็เป็นปกติ ไม่ได้กดดัน ไม่ได้มำรังเกียจอะไรเรำ ...ส่วนมำกจะไม่ค่อยมำยุ่ งเร่ือง
ส่วนตัวกัน” (F12 อำย ุ28 ปี) 

“ไม่ได้เก่ียวกันครับ เร่ืองกำรใช้ถงุ(ถงุยำงอนำมยั)เน่ียมนัคนละส่วน” (M1 อำย ุ43 ปี) 

   นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนจะกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 
กงัวลเร่ืองความเป็นอยูข่องครอบครัว ส่งผลให้ความรู้สึกทางดา้นเพศสัมพนัธ์ลดลง ท าให้ไม่อยากใช้
ถุงยางอนามยั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เครียดมันน่ำจะเป็นเร่ืองเงินเร่ืองทอง เร่ืองควำมเป็นอยู่มำกกว่ำ ถ้ำเครียดผมกพ็ยำยำมไม่คิด
มำก นอกจำกว่ำผ่อนคลำยอำรมณ์ไปนั่นมำน่ีให้มันหำยเครียด ผมว่ำมันมีส่วนท่ีท ำควำมรู้สึก
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(ควำมรู้สึกทำงเพศ)ค่อยๆหำยไป ยกตัวอย่ำง ปกติคืนหน่ึงสองสำมคร้ังก็มีได้แค่คร้ังเดียว 
ต่อไปกไ็ม่มีอำรมณ์ละ ไม่ใช้แล้วถงุยงถงุยำง” (M1 อำย ุ43 ปี) 

   สรุปไดว้า่ ส่วนใหญ่ครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นครอบครัวเด่ียว เป็นครอบครัว
ท่ีอบอุ่น มีการเปิดเผยผลเลือดแก่ญาติท่ีสนิทใกลชิ้ด มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ให้ก าลงัใจในการ
ดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิต แต่กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีลกัษณะครอบครัวท่ีค่อนข้างห่างเหิน  
บางคนมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ไม่ค่อยไดใ้กลชิ้ดกบัญาติๆ บางคนโดนญาติๆนินทาแต่ก็ไม่ไดมี้
ผลกระทบใดๆ ต่อตวัผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีไม่มีภาวะกดดนัจากทางญาติพี่นอ้งในครอบครัวเก่ียวกบัการใช้
ถุงยางอนามยั เน่ืองจากส่วนมากจะไม่ยุ่งเร่ืองส่วนตวัของกนัและกนั ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนจะ
กังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ กังวลเร่ืองความเป็นอยู่ของครอบครัว ส่งผลให้ความรู้สึกทางด้าน
เพศสัมพนัธ์ลดลง ท าใหไ้ม่อยากใชถุ้งยางอนามยั 

  2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดกบัเพื่อนหรือร่วมงาน เน่ืองจากคิดว่าไม่จ  าเป็นและอาจจะถูก
แสดงท่าทีรังเกียจ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เพ่ือนก็คืออยู่ในโรงงำน ท ำงำนก็คุยกัน เรำไม่ได้เปิดเผยกับเพ่ือนร่วมงำน เพรำะถ้ำรู้ว่ำเรำ
เป็น ก็จะเป็นส่ิงท่ีน่ำรังเกียจ เหมือนเช้ือโรคชนิดหน่ึง อย่ำงบำงคนถ้ำเข้ำใจเรำเขำก็จะคุยกับ
เรำ เล่นกับเรำ เขำจะคุยกับเรำดี แต่ถ้ำคนท่ีไม่เข้ำใจกจ็ะไม่คุยกันเลย อำจจะไม่เข้ำใกล้เรำเลย
กไ็ด้” (F2 อำย ุ20 ปี) 

“กเ็รำจะไปบอกเขำท ำไม เขำกไ็ม่ได้สงสัยอะไรเรำ เขำกว่็ำเรำเป็นคนปกติ กินร่วมกัน อยู่กัน
เขำก็ไม่ได้สงสัยว่ำเรำเป็นอะไร ถ้ำบอกเขำพ่ีว่ำเขำจะต้องมองเรำลบหน่อยละ เขำอำจจะไม่
คลุกคลีตีโมงกับเรำ” (M16 อำย ุ36 ปี) 

“ถ้ำเพ่ือนๆรู้อำจจะมีรังเกียจบ้ำง เพรำะเขำก็มีลูกหลำน อำจจะมีบ้ำงประเภทสังคมรังเกียจ 
อย่ำงน้อยเรำไปกินอะไรร่วมกับเขำ เขำอำจจะไม่ค่อยพอใจ...” (F5 อำย ุ42 ปี) 

   ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานทราบสถานะการติดเช้ือพบว่า 
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อนบางคนมีการแนะน าการดูแลสุขภาพ ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจแต่
อยา่งใด ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“เรำเปิดเผยกับทุกคน เวลำเรำไปไหน เขำก็จะเรียกเรำกินนั่นกินน่ี เขำก็ไม่ได้แสดงอำกำร
รังเกียจ” (F7 อำย ุ48 ปี) 
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“เพ่ือนเขำกแ็นะน ำว่ำกินยำตัวน่ีดีนำ ลองเอำไปใช้ไปกินดู พวกยำสมุนไพร ยำบ ำรุง” (M13 
อำย ุ35 ปี) 

   แต่มีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีเปิดเผยสถานะการติดเช้ือกบัเพื่อนร่วมงานก็ถูกเพื่อน
ร่วมงานนินทา และถูกแสดงท่าทีรังเกียจ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“...เพ่ือนร่วมงำนก็เหมือนกัน เม่ือก่อนไปท ำงำนบริษัทฝร่ัง เรำซ้อนรถเคร่ืองออกไป ยังไม่
ทันถึงไหนกนิ็นทำเรำ ไม่กินข้ำวกับเรำบำงคนไปฟ้องเจ้ำนำย แต่เข้ำนำยพ่ีเขำเข้ำใจ ไม่ได้ว่ำ
อะไรเร่ืองท่ีพ่ีติดเชื้อ” (F3 อำย ุ44 ปี) 

   อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างทุกคนบอกว่าเร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั มีเพื่อน
หรือเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทเท่านั้นท่ีจะพูดคุยเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั แต่ส่วนใหญ่จะสงสัยเร่ืองท่ีคู่ไม่
ติดเช้ือเอชไอวีมากกวา่ ซ่ึงไม่มีผลต่อการเลือกใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มตวัอยา่งกบัคู่เลย ดงั
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“ด้ำนเพศสัมพันธ์ไม่น่ำเก่ียว ถ้ำคนอ่ืนเขำรู้ก็ไม่น่ำกดดัน เพศสัมพันธ์มันอยู่ ท่ีคนสองคน 
อำจจะมีพูดเล่นพูดแซวว่ำอย่ำลืมถงุแซ่วๆ(ถงุพลำสติก)นะ” (M1 อำย ุ43 ปี) 

“เร่ืองใช้ถุงเน่ียคือมันไม่ใช่เร่ืองของเขำ เขำเลยไม่ถำม แต่ก็จะถำมท่ีว่ำแล้วแฟนมันไม่ติด
เหรอ ถำมว่ำลูกไม่ติดผวัไม่ติดมนัเป็นไปได้อย่ำงไร บำงคนกเ็ช่ือ บำงคนกไ็ม่เช่ือ บำงคนกจ็ะ
คิดว่ำเป็นเพรำะมนักินยำมำก่อนท่ีจะมำแต่งงำนกับคนนี ้เลยท ำให้เขำไม่ติด” (F5 อำย ุ42 ปี) 

“นำนๆทีกจ็ะมีถำมว่ำทุกวันนีพ่ี้เขำยังใช้ถุงยำงมัย้ พ่ีกต็อบไปว่ำกม็ันไม่ใช้อ่ะ แฟนพ่ีไม่ใช้ ก็
จะถำมแค่เนี้ย พวกเพ่ือนท่ีสนิทนะ เพรำะเร่ืองพวกนี้จะไม่พูดถึง จะคุยกันสองคนผัวเมีย” 
(F9 อำย ุ42 ปี) 

   สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดกบัเพื่อนหรือร่วมงาน 
เน่ืองจากคิดว่าไม่จ  าเป็นและอาจจะถูกแสดงท่าทีรังเกียจ กลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีเพื่อนหรือเพื่อน
ร่วมงานทราบสถานะการติดเช้ือพบว่า สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อนบางคนแนะน าการดูแล
สุขภาพ ไม่ไดแ้สดงท่าทีรังเกียจแต่อย่างใด แต่ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางคนถูกเพื่อนร่วมงานนินทา 
และถูกแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ก็ไม่ไดมี้ผลต่อการเลือกใช้ถุงยางอนามยัของกลุ่มตวัอยา่งเลย เน่ืองจาก
เร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั มีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทเท่านั้นท่ีจะพูดคุยเร่ืองการใช้
ถุงยางอนามัยกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะสงสัยเร่ืองท่ีคู่ของกลุ่มตัวอย่างไม่ติดเช้ือเอชไอวี
มากกวา่ 
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 3. มิติปัจจัยด้านชุมชน ท่ีส่งผลใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไอวมีีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ จากผลการศึกษา
พบวา่ ส่วนใหญ่คนในหมู่บา้นยอมรับและไม่แสดงท่าทีรังเกียจกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากปัจจุบนัคนใน
ชุมชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคเอดส์มากข้ึน และผูติ้ดเช้ือเอชไอวีใน
ปัจจุบันกไ็ม่ได้มีอำกำรแสดงท่ีคนในชุมชนรังเกียจเหมือนท่ีผ่ำนมำ ดังข้อมลูจำกกำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 

“ไม่มีแล้วตอนนี ้พวกพ่ีกไ็ปลงพืน้ท่ีกับคุณหมอ... ตอนนีเ้ขำกเ็ข้ำใจละ ไม่ยกขันข้ำวหนีแล้ว 
แถวบ้ำนพ่ีเขำสงสำรพ่ีมำกกว่ำ เพรำะว่ำปกติน่ีพ่ีไม่เคยด่ำไม่เคยว่ำใครไง แล้วมำถูกรถชน 
แล้วมำติดเชื้ออีก เขำก็จะบอกว่ำไม่ต้องไปคิดอะไรมำกนะ เด๋ียวกินยำไปมันก็อยู่ได้เหมือน
คนปกติ เขำก็จะไม่มีกำรรังเกียจเลย แถวบ้ำนพ่ีจะรู้ หรือคนท่ีต้องกำรอยำกรู้พ่ีก็จะบอกไป
ตรงๆ เลย พ่ีไม่ได้ปิดบังใคร” (F3 อำย ุ44 ปี) 

“ในหมู่บ้ำน ตั้งแต่เป็นมำน่ีเวลำมีงำนอะไรกช่็วยเหลือกัน เวลำท ำกับข้ำวเลีย้งแขกกไ็ป ไม่มี
ใครแสดงทีท่ำรังเกียจว่ำไม่อยำกกินข้ำวร่วมโต๊ะกับเรำ บำงทีกินน ำ้แก้วเดียวกันก็มี” (M1 
อำย ุ43 ปี) 

“ตอนนีดี้ขึน้นะ ไม่ค่อยรังเกียจ เพรำะว่ำคนติดเช้ือมันไม่มีอำกำรน่ำรังเกียจเหมือนสมัยก่อน
ไง มนักดี็ขึน้” (F7 อำย ุ48 ปี) 

  แต่ทั้งน้ีพบวา่ยงัมีบางชุมชนท่ีมีการแสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีมีการติฉินนินทาผูท่ี้
ติดเช้ือเอชไอว ีจึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งบางคนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดตวัเองต่อคนอ่ืนในชุมชน ดงั
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“… ชุมชนมันใหญ่มันไม่ใช่เหมือนครอบครัว ครอบครัวมันมีแค่สองสำมคนใช่ไหม รู้กันแค่
เท่ำนี ้ปิดควำมลับกันแค่เท่ำนี ้แต่ชุมชนน่ีปำกมันพูดต่อไปเร่ือยๆ กจ็ะมีนินทำตอนแรกๆ แต่
นำนๆไปรู้แล้วว่ำคนนีเ้ป็นกจ็ะเฉยชำ เขำกจ็ะท ำตัวเหมือนเดิม” (F2 อำย ุ20 ปี) 

“ผมน่ีใหม่ๆน่ีไม่มีคนอยำกมำคุยมำใกล้ ตอนนีก้เ็ร่ิมมำคุยมำใกล้ กเ็พรำะว่ำผมไม่เคยไปพูด
ไปขอไปง้อเขำซักอย่ำง อีกท้ังหน้ำท่ีกำรงำนผมก็ดีกว่ำ เขำก็เร่ิมเห็น แล้วกำรแต่งตัว กำรขับ
รถของเรำก็สูงกว่ำเขำ ผมคิดว่ำขอให้มีงำนให้ลูกผมกับแม่ผมได้อยู่ ดีกินดี พอละ คนอ่ืนผม 
ไม่สน” (M13 อำย ุ35 ปี) 

“บำงคนก็พูดจำเย้ยหยัน เบะปำกใส่ เรำก็ไม่คิดอะไรหรอก เค้ำพูดอะไรก็ปล่อยเค้ำไป ท ำใจ
ต่อสู้ไปแค่นั้นแหละ แต่ว่ำบำงคร้ังกจ็ะแบบนั่งเศร้ำคนเดียวค่ะ ไม่อยำกออกไปพบผู้คน คิดว่ำ
ท ำไมคนติดเชื้อคนเป็นโรคเอดส์ผู้คนถึงรังเกียจ” (F9 อำย ุ42 ปี) 
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  นอกจากน้ีชุมชนท่ียงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองผลเลือดของคู่ต่าง มกัจะเกิดความสงสัยในผล
เลือดท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บอกวา่ตนเองไม่สนใจความคิดของคนอ่ืนๆ 
แค่คนในครอบครัวยอมรับไดก้็พอแลว้ และเร่ืองเพศสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งก็ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนและสังคม กลุ่ตวัอยา่งทุกคนมองวา่เร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั สังคมและชุมชนไม่มี
ผลต่อการเลือกท่ีจะใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

“คนในหมู่บ้ำนเขำกถ็ำมว่ำ ผัวเรำเป็นมั้ย แล้วลูกเป็นมั้ย คนท่ีสนิทกับพ่ีแถวหมู่บ้ำน บำงคน
อำจจะไม่เช่ือเพรำะว่ำผวัไม่เป็นลูกไม่เป็น เรำกบ็อกว่ำไม่เป็น เขำกแ็นะน ำให้ไปตรวจท่ีศูนย์
มันจริงๆ ว่ำตรวจถูกมั้ย แนะน ำให้พำผัวไปตรวจ เรำก็บอกว่ำไปตรวจหลำยคร้ังละ แล้วทุก
วันนี้ ปีไหนตรวจคร้ัง เข้ำประกันก็ได้ เข้ำสหกรณ์ก็ได้ เขำก็สงสัยว่ำท ำไมมันเป็นไปได้
อย่ำงไร” (F5 อำย ุ42 ปี) 

“ผมว่ำร่ืองเพศสัมพันธ์ไม่ได้เก่ียวกับคนในชุมชน คือตัวใครตัวมนั เขำกไ็ม่ถำมว่ำอยู่ทุกวันนี้
ใส่ถงุมัย้ คือมนัเป็นเร่ืองส่วนตัว” (M4 อำย ุ40 ปี) 

“พ่ีกไ็ม่ได้ไปแคร์ควำมรู้สึกเขำ แค่เมียพ่ีรับได้ ไม่มีปัญหำ ไม่มีมีผลต่อกำรใช้ถุงยำงอนำมัย” 
(M14 อำย ุ40 ปี) 

  สรุปไดว้า่ ปัจจุบนัคนในชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับและไม่แสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
เน่ืองจากชุมชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคเอดส์มากข้ึน และผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวท่ีีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสไม่ไดมี้อาการแสดงท่ีน่ารังเกียจเหมือนท่ีผา่นมา แต่ทั้งน้ียงั
มีบางชุมชนท่ีมีการนินทาผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวีและแสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอยู่ จึงท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งบางส่วนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดตวัเองต่อคนอ่ืนๆในชุมชน ในส่วนของชุมชนท่ียงัไม่มี
ความเขา้ใจเร่ืองผลเลือดของคู่ต่าง พบวา่มกัจะเกิดความสงสัยในผลเลือดท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวและ
มกัจะพดูคุยสอบถามกบัทางกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งทุกคนยนืยนัวา่ปัจจยัดา้นสังคมและชุมชน
ดงักล่าวนั้นไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ของตนเอง ทุกคนมองวา่เร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็น
เร่ืองส่วนตวั สังคมและชุมชนไม่มีผลต่อการเลือกท่ีจะใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ท่ีมีคู่ผลเลือดต่าง 
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การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาแบบแผนและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอ
วี ท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลการศึกษาเรียงล าดบัตามแบบแผน
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. แบบแผนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอว ีทีม่ีคู่ผลเลอืดเอชไอวต่ีางกนั  
  แบบแผนพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน เป็น
รูปแบบของการกระท าท่ีมีผลท าให้เกิดโอกาสการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวีจากผูติ้ดเช้ือไปสู่คู่สามี
ภรรยาท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่างได ้โดยพิจารณาจากการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัหรือใชถุ้งยาง
อนามยัไม่สม ่าเสมอ แยกตามพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั เหตุผลของการไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่
นอน และการเปิดเผยผลเลือดกบัคู่นอน ดงัน้ี 
  1.1 พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั พบวา่พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มตวัอยา่ง
ก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวส่ีวนใหญ่จะไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่สามีภรรยา และเม่ือทราบผล
การติดเช้ือในภายหลงักลุ่มตวัอยา่งจึงมีการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง แต่เม่ือเวลาผา่นไปความสม ่าเสมอ
ของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยัก็ลดลง และมีกลุ่มตวัอย่างบางคนท่ีไม่ได้ใช้ถุงยางอนามยักบัคู่
สามีภรรยาตั้งแต่ก่อนท่ีจะทราบผลการติดเช้ือเอชไอวี และภายหลังจากทราบผลการติดเช้ือแล้ว
พฤติกรรมดงักล่าวก็ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมีพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศกบัคู่สามีภรรยาของตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และ สุรียพ์ร พนั
พึ่ง (2551) ท่ีศึกษาโลกทศัน์เพศวิถีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวดีว้ยมุมมองเพศวถีิพบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวส่ีวน
ใหญ่มีอตัราการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังกบัคู่นอนประจ าค่อนขา้งสูง ผูติ้ดเช้ือบางส่วนใชถุ้งยางอนามยั
ไม่สม ่าเสมอกบัคู่นอนของตน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนชั่วคราว
พบวา่ พวกเขาเลือกท่ีจะใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง เน่ืองจากกลวัติดโรคจากการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอน
คนนั้น ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่เห็นความส าคญัของการใชถุ้งยางอนามยัเพื่อป้องกนั
การแพร่กระจายเช้ือเอชไอวกีบัคู่นอนทุกคน แตกต่างกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ เศรษฐีกุล (2553) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีติดเช้ือเอชไอวีพบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีบางส่วน ยงัคงมีคู่
นอนหลายคน แต่เลือกท่ีจะใชถุ้งยางอนามยัเฉพาะกบัคู่นอนท่ีตนเองรักเท่านั้นเพราะกลวัคู่ของตนจะ
ติดเช้ือเอชไอว ี 
  1.2 เหตุผลของการไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน พบวา่เหตุผลของการไม่ใชถุ้งยางอนามยั
กบัคู่ท่ีมีผลเลือดเอชไอวีต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนใหเ้หตุผลหลายส่วนประกอบกนั ซ่ึงเหตุผลของ
การไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน สามารถแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดงัน้ี 
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   1.2.1 ดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมชาติเม่ือใช้ถุงยางอนามยั รู้สึก
คบั รู้สึกอึดอดั รู้สึกบีบแน่นและปวดบริเวณอวยัวะเพศ รู้สึกเหม็นกล่ินของถุงยางอนามยั ใช้ถุงยาง
อนามยัแลว้ไม่สนุก อวยัวะเพศท างานไดไ้ม่เต็มท่ี ใชเ้วลานานกว่าจะถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพนัธ์
ท าให้เกิดความร าคาญและเจ็บ ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัเร่ืองความรู้สึกระหวา่ง
การมีเพศสัมพนัธ์มากกว่าการป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวี สอดคล้องกบังานวิจยัของ รจนา ญาณ
ปรีชาชาญ (2550) ท่ีศึกษาแบบแผนความสัมพนัธ์และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/
เอดส์ หลงัรับยาตา้นไวรัสพบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีการใชถุ้งยางอนามยัเป็นบางคร้ัง โดยให้เหตุผลวา่
การใช้ถุงยางอนามยัท าให้มีความรู้สึกลดลง มีอาการแพถุ้งยางอนามยั ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่มี
การป้องกนัโดยใชถุ้งยางขณะมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่ครองเลย ซ่ึงให้เหตุผลว่าการใช้ถุงยางอนามยัท าให้
หมดสนุก 
   1.2.2 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กลุ่มตวัอยา่งบางคนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือ
ของมึนเมา แลว้ไม่เห็นความส าคญัของการใชถุ้งยางอนามยั และลืมท่ีจะใชถุ้งยางอนามยั ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดก้ารด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ อาจท าให้ขาดสติและลืมท่ีจะใช้ถุงยางอนามยั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศศิวิมล นนัทสุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ใน
กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการและผูป่้วยโรคเอดส์พบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัโดยเฉพาะระหวา่งคู่สามีภรรยา ซ่ึงการใชส้ารเสพติด
หรือของมึนเมาบางชนิด เช่นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาอี ยาไอซ์ ท าให้ขาดสติและไม่สวมถุงยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ งากูเร และคณะ(Ngure, et al. 2012) ท่ีศึกษา
อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามยัในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัพบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
สาเหตุหลกัท่ีท าใหผู้ติ้ดเช้ือเอชไววผีูช้ายไม่ใชถุ้งยางอนามยั โดยส่วนใหญ่กล่าววา่เม่ือพวกเขาเมาแลว้
ก็จะไม่รู้ตวัวา่ท าอะไรไป ฝ่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอวผีูห้ญิงส่วนใหญ่บอกวา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะต่อรองให้ผูช้าย
ใชถุ้งยางอนามยัขณะท่ีพวกเขาเมาเพราะอาจจะเกิดการทะเลาะหรือท าร้ายร่างกายกนั 
   1.2.3 ความยุ่งยากในการใช้ถุงยางอนามยั กลุ่มตวัอย่างบางคนให้เหตุผลว่าการใช้
ถุงยางอนามยัท าให้ขดัจงัหวะในการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่ตอ้งการให้มี
การขดัจงัหวะระหว่างการมีเพศสัมพนัธ์ สอดคล้องกบัขอ้มูลของ ปรีชา แจ่มวิถีเลิศ และ สมเกียรติ 
สีตวาริน (2550) ท่ีบอกว่าข้อด้อยท่ีเป็นอุปสรรคของการใช้ถุงยางอนามัยส าหรับวยัรุ่น คือการ
ขดัจงัหวะในการมีเพศสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็แข ดวงค าสวสัด์ิ และคณะ (2553) 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายพบว่า สาเหตุท่ีชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย
บางกลุ่มไม่ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ เน่ืองจากยุง่ยากเสียจงัหวะขณะมีเพศสัมพนัธ์ 
   1.2.4 อ านาจการต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูห้ญิงส่วน
ใหญ่ไม่มีอ านาจในการต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั เน่ืองดว้ยบทบาทหน้าท่ีของการเป็นภรรยา
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และตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่อ านาจการตดัสินใจในการใชถุ้งยางอนามยั
ข้ึนอยู่กบัผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกภพ จนัทร์สุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาแบบ
แผนการด าเนินชีวติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอวี/เอดส์พบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
ท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกันบางส่วนเห็นว่า เร่ืองการใช้ถุงยางอนามัย ผูช้ายจะมีอ านาจในการ
ตดัสินใจมากกว่า ในขณะท่ีผูห้ญิงมีอ านาจในการต่อรองในเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยัน้อยกว่า และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรีอ าภา ส่องรอบ (2551) ท่ีศึกษาเส้นทางชีวิตของหญิงไทยในการเปิดเผย
และไม่เปิดเผยผลการติดเช้ือเอชไอวีต่อผูช้ายท่ีใชชี้วิตอยูร่่วมกนัพบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูห้ญิงแทบไม่
มีอ านาจในการขอร้องหรือบอกตรงๆ ในการตดัสินใจใช้ถุงยางอนามยั เน่ืองจากผูช้ายมักอ้างเร่ือง
ความสุขทางเพศ และในบางคร้ังอาจท าใหก้ลายเป็นความขดัแยง้ 
   1.2.5 ผลการตรวจเลือดของคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่พบ
การติดเช้ือเอชไอวี ท าให้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การไม่ใชถุ้งยางอนามยัท่ีผา่นมาอาจไม่ไดมี้ผลท าใหคู้่สามี
ภรรยาหรือคู่นอนประจ าติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองผล
เลือดท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ngure และคณะ(2011) ท่ีศึกษาอุปสรรคในการ
ใช้ถุงยางอนามยัในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัพบวา่ คู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัท่ีไม่เคยใชถุ้งยางอนามยั
เม่ือมีเพศสัมพนัธ์มาก่อนบางคู่ยงัมีความสงสัยถึงความถูกตอ้งของผลการตรวจเอชไอวีท่ีแตกต่างกนั 
เน่ืองจากพวกเขาไม่ไดใ้ช้ถุงยางอนามยัดว้ยกนัเลย โดยผูช้ายท่ีมีผลเลือดเป็นลบมกัจะคิดว่าตนเองมี
ภูมิคุม้กนัต่อเช้ือเอชไอว ีและบางคู่เช่ือวา่พระเจา้ปกป้องคู่ของเขาจากเช้ือเอชไอว ี 
   1.2.6 การไม่ใชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงถึงความรัก ความซ่ือสัตย ์เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นเหมือนคนปกติทัว่ไป ไม่มีการรังเกียจ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างยงัมีความคิดว่าการใช้ถุงยางอนามยัเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น สอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกภพ 
จนัทร์สุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาแบบแผนการด าเนินชีวติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่เช้ือเอช
ไอวี/เอดส์พบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่างเห็นว่าการใช้ถุงยางอนามยัเป็นส่ิงไม่จ  าเป็น 
เพราะดว้ยความรัก ความมัน่ใจในคู่ของตน 
  1.3 การเปิดเผยผลเลือดกับคู่นอน พบว่าวิธีการหรือขั้นตอนการบอกผลเลือดของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะบอกผลเลือดแก่คู่ดว้ยตนเอง มีบางคู่ท่ีฟังผลการตรวจเลือดดว้ยกนัท่ีโรงพยาบาล
ตอนฝากครรภ์โดยแพทยจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจให้ทราบ ซ่ึงหลงัจากทราบผลเลือดคู่สามีภรรยา
หรือคู่นอนประจ าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตกใจ แต่เม่ือเวลาผ่านไปหลงัจากบางคนไดไ้ปตรวจเลือด
และทราบวา่ตนไม่ติดเช้ือเอชไอวกี็จะรู้สึกโล่งใจและยอมรับได ้หลงัจากนั้นใชชี้วติคู่ดว้ยกนัตามปกติ 
แต่มีบางคู่ท่ียงัน าประเด็นเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวมีาทะเลาะกนัในภายหลงั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การเปิดเผย
ผลเลือดและพฤติกรรมของคู่นอนของกลุ่มตวัอย่างหลังทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวีมีความ
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และ สุรียพ์ร พนัพึ่ง (2551) ท่ีศึกษาโลกทศัน์
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เพศวถีิของผูติ้ดเช้ือเอชไอวดีว้ยมุมมองเพศวถีิพบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวส่ีวนใหญ่จะเปิดเผยผลเลือดกบัคู่
นอนประจ าของตนและพบวา่ เพศ วยั และผลเลือดของคู่นอนมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดเผยผลเลือด
ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ส่วนพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์หลงัจากท่ีทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
นั้ น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอารมณ์เก่ียวกับเร่ืองเพศสัมพันธ์ลดลง บางคนไม่ต้องการมี
เพศสัมพนัธ์กบัคู่สามีภรรยาหรือคู่นอนประจ าเน่ืองจากไม่อยากให้คู่ติดเช้ือเอชไอวี แต่ทั้งน้ีความถ่ี
ของการมีเพศสัมพนัธ์ยงัเป็นไปตามปกติ โดยช่วงแรกความถ่ีของการมีเพศสัมพนัธ์มีบ่อยๆ แต่พอ
นานไปความถ่ีก็เร่ิมลดลง เน่ืองจากลกัษณะงาน เวลาในการอยูด่ว้ยกนั และอายุท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเป็น
เพราะวา่พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์เป็นสัญชาตญาณของส่ิงมีชีวติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา 
ทวีสิทธ์ิ และ สุรียพ์ร พนัพึ่ง (2551) ท่ีศึกษาโลกทศัน์เพศวิถีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีดว้ยมุมมองเพศวิถี
พบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูห้ญิงส่วนใหญ่มีความกังวลในเร่ืองสุขภาพและพยายามหลีกเล่ียงการมี
เพศสัมพนัธ์ ในขณะท่ีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผูช้ายบางคนไม่ตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัภรรยาเพราะห่วง
สุขภาพของตนเองและภรรยา 

 2. เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอว ีทีม่ีคู่ผลเลอืดเอชไอวต่ีางกนั 
  เง่ือนไขของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพิจารณาใน 3 มิติ คือ 
มิติปัจจยัภายในบุคคล มิติปัจจยัระหวา่งบุคคล และมิติปัจจยัดา้นชุมชน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  2.1 มิติปัจจยัภายในบุคคล เป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีเป็นปัจจยัภายในซ่ึงมีผลต่อแบบ
แผนของพฤติกรรมพฤติกรรมทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีประกอบดว้ย การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ 
ทศันคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี และความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยัของผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวท่ีีมีคู่ผลเลือดต่าง  
   2.1.1 การรับรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างทุกคนมีการรับรู้เก่ียวกบัโรค
เอดส์วา่เป็นโรคท่ีท าให้ภูมิตา้นทานต ่าลง ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทางเลือดและเข็มฉีดยา ไม่ติดโดย
การด่ืมน ้าจากแกว้น ้า การกินอาหารจากชอ้น หรือการกินขา้วร่วมกนั ส่วนการป้องกนัคือการใชถุ้งยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกนั ดา้นการปฏิบติัตวัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้
ชีวติตามปกติ ไม่เครียด กินยาตา้นไวรัสตรงเวลา ออกก าลงักาย ดูแลสุขภาพและท าตวัเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ไม่สนใจเร่ืองการรังเกียจจากคนในชุมชน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีการ
รับรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรคเอดส์และการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมกบัโรค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอก
ภพ จนัทร์สุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการแพร่
เช้ือเอชไอวี/เอดส์พบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนัพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับโรค มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อให้มีภาวะสุขภาพดีข้ึน สามารถ
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ด ารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสุข โดยปฏิบติัตามแผนการรักษา ดูแลตนเองเม่ือเจ็บป่วย ออกก าลงักายและ
พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ และป้องกนัตนเองจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ทั้งน้ียงัมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
บางส่วนท่ีระมดัระวงัตวัเองเน่ืองจากกลวัคนอ่ืนในสังคมรังเกียจ 
   2.1.2 ทัศนคติต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทศันคติภายในบุคคลคลา้ยคลึงกนัว่า ปัจจุบนัไม่มีการรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมากเหมือนท่ีผ่านมา 
และเช่ือว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไป มีศกัยภาพเทียบเท่ากับคนปกติ บางคน
พยายามพฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคม ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่ง
ดงักล่าวมีทศันคติด้านบวกเก่ียวกบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สอดคล้องกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ ทรัพยม์ูล 
(2547) ท่ีศึกษาพฤติกรรมทางเพศสัมพนัธ์ของผูติ้ดเช้ือเอดส์ท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุพบวา่ ส่วนใหญ่ผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีจะรู้สึกว่าเอดส์ไม่น่ากลวัเหมือนในระยะแรกท่ีมีการแพร่ระบาด เน่ืองจากมีส่ือเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจไดม้ากข้ึน แต่ก็ยงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีคิดวา่มีการตีตราผูติ้ด
เช้ือเอชไอวีว่าเป็นผูท่ี้ส าส่อน มีการรังเกียจจากคนรอบขา้ง แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งยงัมีทศันคติ
ดา้นลบกบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และ สุรียพ์ร พนัพึ่ง (2551) ท่ี
ศึกษาโลกทศัน์เพศวิถีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีด้วยมุมมองเพศวิถีพบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีจ  านวนมากมี
ทศันคติวา่การอยู่ในภาวะของผูติ้ดเช้ือมกัถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี เป็นคนส าส่อนทางเพศ ท าให้การมี
เพศสัมพนัธ์ของผูติ้ดเช้ือยิ่งถูกประทบัตราหนกัหนากวา่เดิม และกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีคิดว่าการติด
เช้ือเอชไอวีเป็นเร่ืองของเวรกรรม เพราะถา้หากคู่ติดเช้ือเอชไอวีข้ึนมาก็สามารถไปรับการรักษาดว้ยยา
ตา้นไวรัสและสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ดต้ามปกติได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ
เห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ ซ่ึงยึดถือเร่ืองบาปบุญคุณโทษเป็นหลกั และถา้หากคู่
ติดเช้ือเอชไอวข้ึีนมาก็สามารถไปรับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสและสามารถใชชี้วิตอยูไ่ดต้ามปกติได ้
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีดงักล่าวยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัการแพร่เช้ือ
เอชไอวไีปสู่คูข่องตนเอง 
   2.1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใชถุ้งยางอนามยัวา่เป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือไปสู่คู่ของตน แต่ยงัมีบางส่วนท่ีไม่
อยากใช้ถุงยางอนามัย ถึงแม้จะรับรู้ว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการแพร่เช้ือเอชไอวีได้ ซ่ึง
สามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างยงัไม่มีความตระหนักเร่ืองความส าคญัของการใช้ถุงยางอนามยั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวิมล นนัทสุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการและผูป่้วยโรคเอดส์พบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีก่อนท่ีจะทราบว่า
ตนเองติดเช้ือเอชไอวี มีเจตคติวา่การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการแสดงถึงความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
แต่หลงัจากทราบผลการติดเช้ือเอชไอว ีส่วนใหญ่มกัมีเจตคติท่ีเหมาะสม โดยกล่าววา่ถุงยางอนามยัท า
ใหป้ลอดภยัจากเอดส์ การพกถุงยางอนามยัเป็นการป้องกนัตนเองจากโรคเอดส์  
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  2.2 มิติปัจจยัระหวา่งบุคคล เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว และความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 
   2.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีพบว่า ความสัมพนัธ์
กบัคู่สามีภรรยาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัคู่แบบพูดคุยกนัไดทุ้กเร่ือง ดูแลซ่ึงกนั
และกนั คู่สามีภรรยาคอยเตือนกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองการกินยาตา้นไวรัสใหต้รงเวลา แต่ทั้งน้ีคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นผูช้ายส่วนใหญ่จะชอบด่ืมเหลา้เมา ซ่ึงท าให้บางคู่ตอ้งแยกห้องนอนกนัแต่ก็ยงัมีเพศสัมพนัธ์กนั
ตามปกติ บางคู่ทะเลาะกันแล้วน าเร่ืองการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มตวัอย่างมาเป็นประเด็นในการ
ทะเลาะ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ทราบเง่ือนไขระหวา่งบุคคลของคู่สามีภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอช
ไอวท่ีีเป็นคู่ผลเลือดต่าง ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ สามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี  
    2.2.1.1 ตอ้งการหลีกเล่ียงการทะเลาะกนั เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ฝ่ายผูช้ายมกัจะเป็นฝ่ายเลือกท่ีจะไม่ใชถุ้งยางอนามยั หากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูห้ญิง
มีการต่อรองเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยับ่อยๆ มกัจะท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้ตามมา ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้่าเพศหญิงถูกก าหนดบทบาทของการเป็นภรรยาและเป็นผูต้าม ไม่มีอ านาจในการต่อรอง
เร่ืองการใชถุ้งยางอนามยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยา ชมเชย (2552) ท่ีศึกษาสุขภาพทางเพศของ
ผูห้ญิงท่ีติดเช้ือเอชไอวี พบว่า ผูห้ญิงท่ีติดเช้ือเอชไอวีถูกก าหนดบทบาทหน้าท่ีในความเป็นแม่หรือ
ภรรยาท่ีดี ท่ีควรจะปรณนิบัติสามีให้พึงพอใจในทุกๆด้าน และหน้าท่ีของภรรยาก็คือ การมี
เพศสัมพนัธ์กบัสามี ในขณะท่ีสามีของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไม่ยอมใชถุ้งยางอนามยั ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีก็ไม่
สามารถต่อรองไดทุ้กคร้ัง  
    2.2.1.2 ความเบ่ือหน่ายในการพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัของคู่สามี
หรือภรรยาของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีเป็นคู่ผลเลือดต่าง ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แต่งงาน
และอยู่ด้วยกนัมานานท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการส่ือสารเร่ืองเพศ สอดคล้องกบังานวิจยัของ รจนา 
ญาณปรีชาชาญ (2550) ท่ีศึกษาแบบแผนความสัมพนัธ์และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอ
วี/เอดส์ หลังรับยาตา้นไวรัส พบว่าผูติ้ดเช้ือเอชไอวีส่วนใหญ่ยงัมีการส่ือสารทางเพศท่ีขาดความ
เหมาะสมภายในครอบครัว การท่ีผูห้ญิงพดูคุยเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีน่าละอายใจและยอมรับไม่ได ้ดงันั้น
การท่ีผูห้ญิงพดูเร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัจะท าใหผู้ช้ายไม่ไวว้างใจ 
    2.2.1.3 คู่ของกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การใชถุ้งยางอนามยัไม่มีความจ าเป็นส าหรับ
คู่สามีภรรยา การใช้ถุงยางอนามยัหมายถึงการไม่ไวว้างใจ การไม่เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติดา้นลบและไม่เห็นความส าคญัของการใชถุ้งยางอนามยั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศศิวิมล นนัทสุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ใน
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กลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการและผูป่้วยโรคเอดส์พบว่า ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีเจตคติว่าการใช้ถุงยาง
อนามยัเป็นการแสดงถึงความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
    2.2.1.4 ความเหน็ดเหน่ือยจากการท างาน ท าให้ไม่มีเวลาคุยหรือตกลงกัน
เร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั ซ่ึงสามารถอธิบายไดจ้ากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจา้ง และมีรายได้น้อย ลกัษณะงานของอาชีพรับจา้งก็ตอ้งท างานเพื่อให้นายจา้งพึงพอใจ ถึงจะ
ไดรั้บเงินค่าจา้งมาดูแลครอบครัว ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งตอ้งทุ่มเทเวลาให้กบัการท างานมากกวา่จะมา
สนใจเร่ืองการใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั 
    ทั้งน้ีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีส่วนใหญ่บอกว่าความรู้สึกถา้หากคู่นอนติดเช้ือเอชไอว ี
จะรู้สึกแย่ รู้สึกผิด กลวับาปกรรม แต่ก็เคยมีการพูดคุยกนัระหว่างผูติ้ดเช้ือเอชไอวีกบัคู่ว่าถา้หากติด
เช้ือเอชไอวไีปแลว้ก็ตอ้งดูแลกนัไปจนตาย 
   2.2.2 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวพบวา่ ส่วนใหญ่ครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่งจะ
เป็นครอบครัวเด่ียว เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น มีการเปิดเผยผลเลือดแก่ญาติท่ีสนิทใกล้ชิด มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ให้ก าลงัใจในการดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิต แต่ยงัมีครอบครัวของกลุ่ม
ตวัอยา่งบางส่วนท่ีมีลกัษณะครอบครัวท่ีค่อนขา้งห่างเหิน บางคนมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ไม่ค่อย
ไดใ้กลชิ้ดกบัญาติๆ บางคนโดนญาติๆนินทาแต่ก็ไม่ไดมี้ผลกระทบใดๆ ต่อตวัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ไม่มี
ภาวะกดดนัจากทางญาติพี่น้องในครอบครัวเก่ียวกบัการใช้ถุงยางอนามยั เน่ืองจากส่วนมากจะไม่ยุ่ง
เร่ืองส่วนตวัของกนัและกนั กลุ่มตวัอยา่งใหญ่จะให้เหตุผลวา่การใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยัเป็นเร่ือง
ส่วนตวัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างยงัไม่ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้
ถุงยางอนามยัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวีสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวิมล 
นนัทสุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมี
อาการและผูป่้วยโรคเอดส์พบวา่ สัมพนัธภาพภายในครอบครัวของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ เน่ืองจากบางครอบครัวมีปัญหาพอ่แม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ขาด
ความอบอุ่น ท าให้ตอ้งหันไปคบเพื่อนและชกัชวนให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เรืองฤทธ์ิ ชยัยาศรี (2539) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี
พบวา่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว กงัวลเร่ืองความเป็นอยู่ของครอบครัว ส่งผลให้ความรู้สึกทางดา้นเพศสัมพนัธ์ลดลง ซ่ึง
สอดคล้องกบัข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง มีรายได้น้อย และบางคนมี
บทบาทเป็นหวัหนา้ครอบครัว ดงันั้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องครอบครัวจึง
เป็นเร่ืองส าคญั 
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   2.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะไม่เปิดเผยผลเลือดกบัเพื่อนหรือร่วมงาน เน่ืองจากคิดวา่ไม่มีความจ าเป็นและอาจจะถูก
แสดงท่าทีรังเกียจจากกลุ่มเพื่อน แต่บางส่วนท่ีเปิดเผยสถานะการติดเช้ือเอชไอวีกบัเพื่อนหรือเพื่อน
ร่วมงาน พบวา่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานก็ไม่ไดแ้สดงท่าทีรังเกียจกลุ่มตวัอยา่ง และความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานดงักล่าวก็ยงัคงเดิม มีเพื่อนบางคนแนะน ากลุ่มตวัอยา่งในดา้นการดูแล
สุขภาพ มีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทเท่านั้นท่ีจะพูดคุยเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยักบักลุ่มตวัอย่าง 
แต่ส่วนใหญ่จะสงสัยเร่ืองท่ีคู่ไม่ติดเช้ือเอชไอวีมากกว่า แต่ทั้งน้ียงัมีกลุ่มตวัอย่างบางคนท่ีถูกเพื่อน
ร่วมงานนินทาและถูกแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ก็ไม่ไดมี้ผลต่อการเลือกใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามยัของ
กลุ่มตวัอย่างเลย เน่ืองจากเหตุผลท่ีว่าเร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั จึงสามาถอธิบายได้ว่ากลุ่ม
เพื่อนไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเร่ืองการใช้ถุงยางอนามยั และการท่ีกลุ่มตวัอย่างบอกว่าเร่ือง
เพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวัแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการใช้ถุงยาง
อนามยัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวีสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวิมล นนัท
สุคนธ์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการ
และผูป่้วยโรคเอดส์พบว่า เพื่อนในกลุ่มอาชีพเดียวกนัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง
ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติท่ีมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ
เอดส์ และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรืองฤทธ์ิ ชยัยาศรี (2539) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความ
เส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวพีบวา่ ระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
  2.3 มิติปัจจัยด้านชุมชน ท่ีส่งผลให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได้แก่ 
ทศันคติของชุมชนต่อโรคเอดส์และผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
พบวา่ปัจจุบนัคนในชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับและไม่แสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีเน่ืองจากชุมชน
ได้รับขอ้มูลข่าวสารและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคเอดส์มากข้ึน และผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีได้รับ
การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสไม่ไดมี้อาการแสดงท่ีน่ารังเกียจเหมือนท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า
ชุมชนมีการยอมรับผูติ้ดเช้ือเอชไอวีมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศรี ทยัศิริ (2545) ท่ีศึกษา
การยอมรับของชุมชนท่ีมีต่อผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยพบวา่ จากความพยายามของภาครัฐและเอกชน
ท่ีช่วยรณรงค์ต่อตา้นการติดเช้ือเอชไอวีในทุกรูปแบบ มีผลให้ชุมชนเรียนรู้เร่ืองโรคเอดส์ไดดี้ และ
ช่วยในการปรับตวัและอยูร่่วมกบัผูติ้ดเช้ือภายในชุมชน แต่ทั้งน้ียงัมีบางชุมชนท่ีมีการนินทาผูท่ี้ติดเช้ือ
เอชไอวีและแสดงท่าทีรังเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอยู ่จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ผลเลือดตวัเองต่อคนอ่ืนๆในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ริสเพล, โคลเต, เมทคาฟ, มูดด้ี, และ 
คาสเวล (Rispel et al., 2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดต่าง
พบวา่ ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดต่างบางส่วนไม่เต็มใจท่ีจะเปิดเผยสถานะของพวกเขากบับุคคล
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อ่ืนเน่ืองจากกลวัการตีตรา กลวัการเลือกปฏิบติัจากคนในชุมชน และคิดวา่คนอ่ืนจะไม่เขา้ใจพวกเขา 
ซ่ึงเห็นไดว้า่หากสถาบนัชุมชนมีความเขม้แข็งจะส่งผลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลไดม้าก 
ในส่วนของชุมชนท่ียงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองผลเลือดของคู่ต่าง พบวา่มกัจะเกิดความสงสัยในผลเลือดท่ี
แตกต่างกนัดงักล่าวและมกัจะพูดคุยสอบถามกบัทางกลุ่มตวัอย่าง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างทุกคนยืนยนัว่า
ปัจจยัดา้นสังคมและชุมชนดงักล่าวนั้นไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ของตนเอง ทุกคน
มองวา่เร่ืองเพศสัมพนัธ์เป็นเร่ืองส่วนตวั สังคมและชุมชนไม่มีผลต่อการเลือกท่ีจะใชห้รือไม่ใชถุ้งยาง
อนามยัของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกนั สามารถอธิบายไดว้่าชุมชนไม่ไดมี้อิทธิพล
กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศศิวิมล นันทสุคนธ์ 
(2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีมีอาการและ
ผูป่้วยโรคเอดส์พบวา่ สัมพนัธภาพของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีกบัชุมชนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรม
เส่ียงต่อโรคเอดส์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

 


