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การรับรูด้ า้ นมิติทางเพศและการติดเชื้ อเอชไอวี:
การศึกษาเชิงคุณภาพในชายรักชาย กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับ มิตทิ างเพศ
และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็ น ชายรักชาย ที่เข้ ารับ
บริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557
จ�านวน 31 ราย เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth interview) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เชื่อว่า รักแท้ ไม่มจี ริงในกลุ่มชายรักชาย ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนคู่นอนที่มากขึ้น ชายรักชายให้ ความหมาย
ของ เซ็กส์ คือ ความต้ องการตามธรรมชาติท่ไี ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังสะท้ อนว่าการ
ติดเชื้อเอชไอวีสามารถด�าเนินชีวิตได้ อย่ างปกติ โดยต้ องการการยอมรับจากสังคม อย่ างไรก็ตามประเด็น
ด้ านความหวาดกลัวต่อการติดเชื้อเอชไอวีสามารถกระตุ้นให้ กลุ่มชายรักชายตระหนักต่อการป้ องกันและมี
เพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัยขึ้น ผลการวิจยั สนับสนุนว่าหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนการยอมรับ
ผู้ตดิ เชื้ออย่างต่อเนื่อง การตีแผ่ผลกระทบของเอชไอวีทางสื่อต่างๆ ยังคงมีความจ�าเป็ นต่อการปรับทัศนคติของ
ชายรักชายต่อการป้ องกันเอชไอวี
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Perception of sexuality and HIV infection:
A Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak Chaay(Gay men)
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Abstract

This qualitative study sought to explore perception of Bangkok’s chaay rak chaay (MSM, men
having sex with men) regarding sexuality and HIV infection. Thirty-one chaay rak chaay participants
who used services at the Niranam Clinic, supported by The Thai Red Cross, took part in in-depth interviews between May and August, 2014. The findings indicate that most participants did not believe
that true love exists in gay life and this was linked to many chaay rak chaay choosing to engage in
multiple sexual partners. Participants also indicated that sex is a basis of life and gay men cannot live
without sex. In addition, the participants reflected that although they may live with HIV, one can still
lead a normal life and that this relied on the degree of social acceptance. However, fear of HIV infection
can motivate chaay rak chaay to be more aware of HIV prevention and safe sex behaviours. The findings
from this study suggests that both government and non-government organisations should continuously
promote a social acceptance of HIV infected groups. In addition, the findings indicated that the impacts
of HIV infection needed to be promoted through media sites for the purpose of modifying chaay rak
chaay’s perceptions and behaviours around HIV prevention.
Keywords : Chaay rak chaay; HIV; HIV prevention; Perception of sexuality
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

เอชไอวี / เอดส์ ยั ง คงเป็ นหนึ่ ง ในปั ญ หาด้ าน
สาธารณสุขของประเทศ ที่ต้องได้ รับการป้ องกันแก้ ไข
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยจ�านวนยอดผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่มีการ
อุบตั เิ มื่อปี 2527 จนถึงปัจจุบนั รวม 388,621 ราย1 อีก
ทั้งการแพร่ ระบาด ยังคงเป็ นปั ญหาในหลายๆ กลุ่ ม
ประชากร ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรุนแรงของการแพร่
กระจายโรคที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ จากผลการส�ารวจ
พบว่า กลุ่มชายรักชายเป็ นหนึ่งกลุ่มที่มสี ถานการณ์ การ
ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่ค่อนข้ างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรกลุ่มอื่นของประเทศ กองระบาด ส�านักควบคุม
โรคระบุว่า กลุ่มชายรักชายมีอตั ราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในเขตเมื อ งและจั ง หวั ด ที่ มี ค วามเจริ ญ
ด้ านเศรษฐกิจสูง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต
เป็ นต้ น2 แม้ ว่าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเดินหน้ าใน
การรณรงค์ ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อเอชไอวี แต่ดู
เหมือนว่าผลลัพธ์ท่อี อกมายังไม่เป็ นที่พอใจ ซึ่งเห็นได้
จากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มชายรักชาย
ยังคงสูงขึ้นทุกปี 3
เป็ นที่ทราบกันดีว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยกับทัศนคติต่อกลุ่มชายรักชายมีการเปิ ดกว้ างมากขึ้น
อย่ า งไรก็ต ามการยอมรั บ กลุ่ ม ดั ง กล่ า วก็ยั ง คงเป็ น
ประเด็นปัญหาในสังคมไทย จากสาเหต ของมุมมองและ
ทัศนคติแง่ลบต่อกลุ่มชายรักชายส่งผลให้ ให้ ชายรักชาย
ที่ได้ รับผลกระทบเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ า และ
ปิ ดบังตัวเองจากสังคม นอกจากนี้การไม่ยอมรับสถานะ
เกย์ของสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งใน
ครอบครัว และส่งผลให้ ชายรักชายต้ องหลีกหนีปัญหา
ด้ วยการแยกตัวและใช้ ชีวิตตามเมืองใหญ่ๆ เผื่อลดผลก
ระทบต่อการเผชิญหน้ าความขัดแย้ งดังกล่าว4,5
วัฒนธรรมตะวันตกแผ่อทิ ธิพลสู่สงั คมไทยมากขึ้น
ความเสรีทางความคิด โลกไร้ พรมแดน และความทันสมัย
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็ นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อวิถี
ชี วิตเกย์ไทย6 การหาคู่ นอน (แสวงหาเพศสัมพั นธ์/
Hunting) สามารถท�าได้ อย่างรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้ว

สัมผัสผ่านโทรศัพท์มอื ถือ จากการศึกษาของ Benotsch
เรื่องการใช้ อินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมกรรมเสี่ยงทาง
เพศกลุ่มชายรักชายพบว่า ชายรักชายมีการใช้ เทคโนโลยี
การสื่อสาร (Phone application) ในการหาคู่นอนมากขึ้น
นอกจากนี้ สื่อลามกอนาจารสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายผ่าน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นสิ่งกระตุ้นความรู้สกึ ทางเพศให้ กลุ่ม
ชายรักชายมีความต้ องการและเปลี่ยนคู่นอนมากขึ้น7
สถานบันเทิง เป็ นอีกปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของกลุ่มชายรักชายบางส่วนที่ใช้ บริการสถานบันเทิงยาม
ค�่าคืนในปั จจุ บัน เห็นได้ ว่าจ�านวนสถานบันเทิง เช่ น
บาร์เกย์ ซาวน่า และร้ านนวด มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตามเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร การแข่งขัน
ในเชิงธุระกิจเพื่อดึงดูดฐานลูกค้ าของตน ส่งผลให้ กลุ่ม
ชายรักชายเข้ าถึงสิ่งยัวยุท่หี ลากหลายขึ้น อาทิเช่น โชว์
โป้ เปลือย ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งแฝงมากับการขายบริการ
ทางเพศ8 การบริการของสถานบันเทิงอาจเป็ นปัจจัยหนึ่ง
ที่โน้ มน�าให้ ชายรักชายผู้รับบริการบางส่วนมีความเสี่ยง
ต่อการเข้ าถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ท่เี พิ่มขึ้น นอกจากนี้การ
เข้ าถึงเครื่องดื่มมึนเมาอย่างง่ายดายตามสถานบันเทิงเป็ น
ปั จจัยส�าคัญที่ส่งผลต่ อชายรั กชายต้ องเผชิญกับความ
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัยมากขึ้น9-10 จาก
ปั จจัยดังกล่ าวอาจเป็ นการยากในการควบคุ ม แต่ ท า�
อย่างไรที่จะท�าให้ กลุ่มชายรักชายกลุ่มดังกล่าว มีความ
ตระหนักในการป้ องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี
อย่างไรก็ตาม กลุ่มชายรักชาย เป็ นกลุ่มที่มีความ
หลากหลายในด้ านของมิติทางเพศ พฤติกรรม และ
บทบาททางเพศ การเข้ า ถึ ง และท�า ความเข้ า ใจกลุ่ ม
ดังกล่าวอย่างลึกซึ้งเป็ นสิ่งจ�าเป็ น ต่อการน�ามาประยุกต์
ในงานป้ องกันเอชไอวี การหยั่งลึกถึงกระบวนทัศน์ทาง
ความคิดซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และความ
ตระหนักในการป้ องกันตนเองจากการแพร่ กระจายเชื้อ
เอชไอวี มีส่วนช่ วยให้ สามารถท�าความเข้ าใจกลุ่มชาย
รั ก ชายในประเทศไทย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การด�า เนิ น งาน
ด้ านการส่งเสริมสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น11จากการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ
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อันเป็ นปั จจัยส�าคัญต่อแนวคิด ทัศนคติ การรับรู้ ของ
กลุ่มชายรักชายอันส่งผลเกี่ยวโยงต่อพฤติกรรมในด้ าน
ต่างๆ ตามมา การท�าความเข้ าใจถึงทัศนคติ การรับรู้ ใน
กลุ่มชายรักชาย จึงจ�าเป็ นต่อการพัฒนางานด้ านการป้ อง
กันเอชไอวีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 12 ด้ วยเหตุน้ ี การศึกษา
เชิงคุณภาพได้ ถกู น�าเป็ นเครื่องมือในการศึกษาเชิงลึกต่อ
กระบวนทัศน์ทางความคิด ทัศนคติ การรับรู้ท่สี ่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศและแนวคิดการ
ด�าเนินชีวติ กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่ม
ชายรั ก ชายในกรุ ง เทพมหานคร การศึ ก ษานี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการท�าความเข้ าใจกลุ่มชายรักชายและงาน
ป้ องการการติดเชื้อเอชไอวีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ มิ ติ ท างเพศ
และการติ ด เชื้ อเอชไอวี ใ นกลุ่ ม ชายรั ก ชาย ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ ออธิบายการรั บรู้มิติทางเพศ ที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมทางเพศ และประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ องกับการติดเชื้อ
เอชไอวี

ระเบียบวิธีวิจยั

การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพครั้ ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative study) ผลการวิจัยในบทความนี้
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาในกลุ่ มชายรั ก ชาย
กรุงเทพมหานคร การศึกษานี้อาจช่วยให้ สามารถเข้ าใจ
ถึง ทัศนคติ และการรับรู้ ของกลุ่มชายรักชายอันเกี่ยว
เนื่องกับพฤติกรรมและอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี
รวมถึง สะท้ อ นถึง กลไกและแนวทางเพื่ อ การป้ องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีท่มี ีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง (Participants)
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เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีคุณสมบัตดิ งั นี้ 1) ให้ คา� จ�ากัดความตัวเองว่าเป็ น ชาย
รักชาย เกย์ เกย์คิง เกย์ควีน รุก รับ โบ๊ท ไบ กะเทย ตุด๊
ยกเว้ น สาวประเภทสองที่ได้ รับการผ่ าตัดแปลงเพศ
2) อายุ 18 ปี ขึ้นไป และ 3) สื่อสารภาษาไทย
การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data collection)
กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั จะได้
รั บการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (Semi structure in-depth
interviews) จ�านวน 1 ครั้ง เป็ นระยะเวลา 45-60 นาที
และมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาการ
สัมภาษณ์ การป้ องป้ องความลับและความเป็ นส่วนตัว
ของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์ภายในห้ อง
ให้ คา� ปรึกษา ณ คลินิกนิรนาม กลุ่มตัวอย่างจะได้ รับการ
ปกปิ ด ชื่ อ-สกุ ล ที่แ ท้ จริ งโดยการใช้ นามแฝง กลุ่ ม
ตัวอย่ างทุกคนจะต้ องได้ รับข้ อมูลการวิจัยอย่ างชัดแจ้ ง
และลงลายมือชื่อเพื่อยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ในใบพิทกั ษ์
สิทธิ (Inform consent) ก่อนทุกราย นอกจากนี้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งสามารถถอนตั ว จากการวิ จั ย ได้ ทุ ก เมื่ อ โดย
ปราศจากความขัดแย้ งและผลกระทบต่อการรักษาหรือ
การรับบริการ ณ คลินิกนิรนามแต่อย่างใด โครการวิจัย
นี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุ ษย์ จาก The University of Newcastle,
Australia และคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการวิจยั พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ.2557

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

เทปบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด (In-depth
interview) ได้ รับการถอดเทปเป็ นบทสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ ข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพ โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content analysis) และใช้ โปรแกรม NVivo10 ในการ
จัดการข้ อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การ coding และ theming

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็ นชาย จ�านวน ผลการวิจย
ั
31 คน เข้ ารับบริการ ณ คลินกิ นิรนาม ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
การรับรู ้ เกีย่ วกับชีวติ ชายรักชายมิติทางเพศ และ
สภากาชาดไทย โดยถูกคัดเลือกเข้ าร่ วมการวิจัยแบบ การติดเชื้ อเอชไอวีของชายรักชาย (Chaay rak chaay’s
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self–perspective regarding chaay rak chaay life,
sexuality and HIV infection)
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ ค้นพบ แนวคิด
และทัศนคติของชายรักชาย ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และความเสี่ยงของการ
ติดเชื้อเอชไอวี ดังผลสรุปจากตัวอย่างการสะท้อนคิดของ
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 31 ราย โดยผู้วิจัยได้ นา� เสนอผล
การวิจัย 4 การรับรู้ ได้ แก่ รักแท้ ไม่มจี ริง “เซ็กส์” พื้น
ฐานของชีวิต อยู่กบั เอชไอวีอย่างปกติ และ เอชไอวีกบั
ความกลัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รักแท้ไม่มีจริง (True love does not exist in gay
life)
ประโยคที่ว่ า “รั ก แท้ ไ ม่ มี จ ริ ง ในกลุ่ ม เกย์ ” เป็ น
แนวคิดส่วนใหญ่ท่ไี ด้ รับการสะท้ อนจากกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ ชายรักชายมีความเชื่อที่ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่ างชายกับชายนั้นไม่ ย่ังยืน เพราะไม่ มีพันธะทาง
กฎหมาย หรือพันธะเชิงสัญลักษณ์ เช่น การมีลกู ประกอบ
กับสิ่งยั่วยุในปัจจุบนั และการหาคู่ท่งี ่ายดายผ่าน โซเชีย
ลเน็ตเวิร์ค (Social network) สิ่งเหล่ านี้ ท�าให้ ความ
สัมพันธ์ของคู่เกย์มักไม่ยืดยาว เมื่อชายรักชายส่วนใหญ่
คิดว่า รักแท้ ไม่มีจริง ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นจึงเป็ นรูป
แบบที่ฉาบฉวย และจบลงแค่การ ค�าว่า “คู่นอน” (sexual partner)
“เกย์สว่ นใหญ่เวลารักกันจะรักกันจริงๆรักกันด้วย
ความรูส้ กึ ทางใจจริงๆ แต่เกย์รกั กันได้ไม่นานเพราะไม่มี
อะไรผูกมัดๆหมายถึงไม่มีลกู เลิกกันง่ายเพราะด้วยโลก
โซเชีย่ ลนีแ่ หละ มันท�าให้เจอคนอื น่ มากมายถ้าไม่รกั กัน
จริงๆ ไม่เหนียวแน่นกันจริงๆ ก็ไปไม่รอด” (คุณโอ อายุ
23 ปี เกย์โบ๊ท)
นอกจากนี้ประสบการณ์ด้านความรักที่ล้มเหลวยัง
ส่งผลต่อมุมมองด้ านความรักของชายรักชายที่เปลี่ยนไป
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ล ดความคาดหวั ง และการทุ่ ม เทในความ
สัมพันธ์ครั้งใหม่
“พอเราเริ่ม 30 ปุ๊ บเริ่มรูส้ กึ เอ้ย เราไม่รูจ้ ะรอท�าไม
แล้ว เราก็มีสกั คนนึง พอเรามี เราก็มีเลิก มีผลัดเปลีย่ น
กันนะครับ ไม่ใช่วา่ มีคนเดียวมาตลอด ก็มีผลัดเปลีย่ น

เข้ามาอยู่ในชีวติ แต่วา่ ณ คน ณ ตอนนี้กย็ งั ไม่ดีพอ ยังไม่
ได้รูส้ ึกว่าว่าเราจะอยู่กบั เค้าไปเรือ่ ยๆ เพราะเรามองว่า
เราโดนคนเก่าๆ หลอก โดนทิ้งมาตลอด แล้วเรารูส้ ึกว่า
เราหันมารักตัวเองดีกว่า ก็ยงั คบอยู่แต่เราก็มีใจให้เค้า
แค่ 50 อีกใจนึงเราก็รกั ตัวเอง 50” (คุณยู อายุ 37 ปี
เกย์รบั )
ความไม่ คงทนของความสัมพันธ์ของชายรักชาย
เป็ นเหมือนเรื่องธรรมชาติของสังคมเกย์ ความเบื่อหน่าย
พบเห็นได้ ในหลายๆ คู่ และเป็ นเหตุผลของการเริ่มต้ น
หาสิ่งใหม่ท่ดี กี ว่า รักแท้ เป็ นสิ่งที่ต้องเดินไปข้ างหน้ าเพื่อ
ค้ นหา ซึ่งเป็ นปัจจัยส�าคัญที่ทา� ให้ เกย์หลายๆ คน ต้ อง
เปลี่ยนคู่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ท่ตี ้ องการ และรอเพื่อ
“คนที่ใช่”
“บางทีคนนี้ทา� ให้เราผิดหวัง เราก็เลยเปลีย่ นไปอีก
คนนึง พออีกคนเค้าทิ้งเราไปอีก เราก็เลยหาไปเรือ่ ย มัน
เหมือนกับว่าเปลีย่ นคู่ไปเรือ่ ยๆ ใจลึกๆ ไม่ได้อยากจะ
เปลีย่ น อยากหยุดอยู่ทีค่ นเดียว แต่คือว่ามันเป็ นไปไม่ได้
เนอะ...คือตัวเราหยุดทีเ่ ค้าคนเดียว แต่ตวั แฟนเราเค้าไม่
หยุด(คุณเอ็ม อายุ 40 ปี เกย์รุก)
ทัศนคติเรื่องความรักมีอทิ ธิพลต่อการด�าเนินชีวิต
ของชายรั กชายโดยตรง และส่งผลต่ อพฤติกรรมการ
เปลี่ยนคู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้ านความรักอาจเป็ นหนทางที่อาจช่วยให้ ความสัมพันธ์
ของคู่เกย์มแี นวโน้ มที่ยาวขึ้น การพิทกั ษ์สทิ ธิและส่งเสริม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องระหว่าง ชายรักชาย อาจมีส่วนผลัก
ดันให้ ปัญหาข้ างต้ นดีข้ นึ ก็เป็ นได้
“เซ็กส์” พื้ นฐานของชีวิต (“Sex” the basis of life)
เมื่อกล่ าวถึง “เกย์” หลายๆ คน มักคิดถึงเรื่องราวที่
เกี่ยวข้ องกับ “เซ็กส์” ชายรักชายส่วนใหญ่ในการศึกษา
ครั้งนี้สะท้ อนคิดว่า เกย์ ไม่จา� เป็ นต้ องเฉพาะเจาะจงแค่
เรื่องเซ็กส์ แต่เซ็กส์เป็ นเรื่องธรรมชาติ ที่ควบคู่ไปกับการ
ใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ความต้ อ งการทางเพศเป็ นสิ่ง ที่
ธรรมชาติสร้ างขึ้น
“ค�าว่าชายรักชายๆ ถามว่าจ�าเป็ นทีจ่ ะต้องมีเซ็กส์
กันไหมทีว่ า่ เป็ นผูช้ ายรักกัน ผมว่ามันไม่จา� เป็ นเสมอไป
แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็ นมนุษย์เป็ นคนความต้องการทางเพศ
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แต่ถา้ ส�าหรับผมถามว่ารักกันอ่าไม่ตอ้ งมีเซ็กส์ได้ไหมได้
ผมช่วยตัวเองได้ ผมก็บอกบางครัง้ ถ้าผมมีอะไรกับแฟน
แฟนบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วเบือ่ ผมบอกว่าอ่าโอเคผมช่วย
ตัวเองได้ผมก็จะช่วยตัวเอง ส�าหรับเรือ่ งเพศสัมพันธ์ เพศ
สัมพันธ์ทกุ คนมันต้องมีอยู่แล้วอ่าพีเ่ กิดมาใช่ไหมครับ”
(คุณเค อายุ 23 ปี เกย์รบั )
นอกจากนี้ ชายรักชายยังสะท้อนอีกว่า เพศสัมพันธ์
กับความรัก เป็ นเรื่องที่ไม่จา� เป็ นต้ องควบคู่กนั การมีเพศ
สัมพันธ์โดยปราศจากความรักเห็นได้ ในเกย์ยุคปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ท่ฉี าบฉวยเกิดขึ้นเพียงเพื่อการตอบสนอง
ความต้ องการและแรงขับทางเพศ ด้ วยเหตุน้ จี งึ ท�าให้ เกิด
การเปลี่ยนคู่นอนของกลุ่มเกย์และยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของ
การติดเชื้อเอชไอวีข้ นึ อีกด้ วย
“เพศสัมพันธ์อันนี้นีค่ ือเกย์ส่วนใหญ่ทีท่ ุกวันนี้แค่
ของขึ้นๆ มาแล้วเห็นพึงพอใจก็ซดั เลย อย่างทีบ่ อกว่ามา
ม่ายังไม่ทนั อืดก็ซดั ก็กนิ กันได้อย่างนี้อ่าครับประมาณนัน้
ครับ ก็คือส่วนใหญ่จะ fucking อ่าครับไม่ใช่ make love”
(คุณพี อายุ 28 ปี เกย์โบ๊ท)
ชายรั กชายยังสะท้ อนอีกว่ า การด�าเนินชีวิตโดย
ปราศจากเซ็กส์น้นั ท�าได้ ยาก แต่การมีเซ็กส์อย่างปลอดภัย
เป็ นเรื่องที่จา� เป็ นและควรตระหนักมากกว่า การป้ องกัน
และการมีเพศสัมพันธ์อย่ างปลอดภัยเป็ นแนวคิดที่ถูก
สะท้ อนจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นทางเลือกที่ยังคงรักษา
สมดุลย์ในการด�าเนินชีวิต และเป็ นส่วนช่วยยับยั้งความ
เสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีอกี ทาง
“เพศสัมพันธ์เป็ นเรือ่ งธรรมชาติ ผมไม่ได้มองเรือ่ ง
เพศสัมพันธ์เป็ นเรื อ่ งที แ่ บบน่ าเกลียดหรื อเป็ นเรื อ่ งที ่
แปลกประหลาดอะไร เพราะมันเป็ นเรือ่ งๆ นึงในชีวิต
ประจ�าวันของคนเราอย่างนึง...คื อไม่น่าไปตี ตราเค้าว่า
เป็ นตัวทีแ่ พร่กระจายเชื้อ เพราะคนทีแ่ พร่กระจายเชื้อ
สามารถเป็ นผูช้ ายก็ได้เป็ นผูห้ ญิงก็ได้เป็ นหญิงขายบริการ
อะไรก็ได้กค็ ื อคนแพร่กระจายเชื้อเนีย่ มันไม่จา� เป็ นทีจ่ ะ
ต้องเป็ นเกย์อย่างเดียวอ่าครับ คือคนแพร่กระจายเชื้อคือ
คนทีม่ ีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันมากกว่าทีจ่ ะเป็ นเพศ
อะไร” (คุณเอ็น อายุ 27 ปี เกย์รบั )
จากมุมมองและการสะท้ อนคิดของกลุ่มตัวอย่ าง
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ท�าให้ ทราบว่า เซ็กเป็ นเรื่องจ�าเป็ นและมิอาจหลีกเลี่ยง
จากวิถีชีวิตชายรักชาย การส่งเสริมและสนับสนุ นการ
แสดงออกทางเพศเป็ นเรื่องที่ต้องด�าเนินการ รวมทั้งการ
ให้ ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย ควบคู่กับ
การน�าความรู้ไปปรับใช้ ได้ จริง จะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีได้ ดยี ่ิงขึ้น
อยู่กบั เอชไอวีอย่างปกติ (Living with HIV [Normal
life])
การวิจัยครังนี้ได้ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มชายรัก
ชายทั้ง กลุ่ ม ผลเลื อ ดปกติ แ ละกลุ่ ม ผู้ ติ ด เชื้ อเอชไอวี
ในประเด็น เรื่ อ งของการใช้ ชี วิ ต กับ การติ ด เชื้ อ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้ อนแนวคิดว่า การติดเชื้อเอชไอวี
สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติเช่นคนธรรมดา มุมมองของ
การติ เ ชื้ อเอชไอวี คื อ การมี เ ชื้ อไวรั ส ชนิ ด หนึ่ ง อยู่ ใ น
ร่างกายซึ่งไม่สามาถที่จะขัดขวางการด�าเนินชีวติ ที่ปกติได้
เพียงแต่ผ้ ูตดิ เชื้อจะท�าอย่างไรให้ ร่างกายของตนแข็งแรง
และปกติสุขที่สุด เพื่อให้ ชีวิตที่เหลือเป็ นไปอย่ างราบ
เรียบเท่าที่จะท�าได้ แต่สง่ิ ส�าคัญคือสังคมควรปรับมุมมอง
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ลดการตี
ตราและแบ่งแยกเพราะในความจริงแล้ วยังมีโรคอื่นๆ ที่
รุนแรงกว่าเอชไอวีเช่นกัน
“รูส้ ึกว่าถ้าวันหนึง่ เป็ นก็จะไม่ได้โทษใคร เพราะว่า
ก็ใช้ชีวิตทีเ่ สีย่ งอยู่ก็รูต้ ัวแต่ ว่าก็คงจะใช้ชีวิตเป็ นปรกติ
อะไรอย่างนี้ แต่อยากให้ๆ วิธีการให้ความรูข้ องสังคมไทย
อย่าท�าให้มนั แปลกอย่าท�าให้ให้คนรูส้ ึกว่าโรคนี้มนั มัน
เป็ นโรคทีป่ ระหลาด เพราะมันเหมือนไวรัสอย่างอืน่ อ่าคน
ทีม่ ีไวรัสแล้วมันก็จะอยู่คณ
ุ ไปตลอด คุณก็มีการรักษาตัว
รักษาภูมิคมุ้ กันก็วา่ กันไปคืออย่าไปโฟกัสกับมันมาก เพ
ราะจริงๆแล้วมันมีอีกตัง้ หลายโรคทีต่ ิดทางเพศสัมพันธ์
ได้มิใช่แค่ HIV อะไรอย่างนี้ครับ” (คุณเอฟ อายุ 32 ปี
เกย์โบ๊ท)
“ชายรักชายนี้กค็ ือว่าส่วนมากมันเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับ
ความรูส้ กึ คน เราก็หา้ มใจกันไม่ได้ มันเป็ นเรือ่ งที ่ มัน คน
2 คน รักกันประมาณนี้ครับ เพศสัมพันธ์ นี้มนั เป็ นเรือ่ ง
ธรรมชาติมากกว่า เพราะสมัยนี้มนั หากันได้ง่าย เหมือน
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แบบไม่ค่อยรักนวลสงวลตัวกัน เอชไอวี นีม่ นั ก็เป็ นเชื้อที ่
สังคมยังมี อคติ อยู่ แบบว่าเป็ นเชื้อที ถ่ า้ เป็ นแล้วมันก็
สามารถทีจ่ ะไปท�าร้ายคนอืน่ อยู่ในสังคมอยากล�าบาก...
เพราะว่าสังคมเรากลัวทีว่ า่ สังคมจะรูว้ า่ เราเป็ น เราต้องใช้
ชี วิต อยู่ กับ ความล�า บาก เพราะอย่ า งหนึ ่ง เค้า อาจจะ
รังเกียจเรา เค้าไม่รูว้ า่ สามารถอยู่ในสังคมได้ หมายถึงไป
กินอาหารร่วมกับเค้าเค้าอาจจะรังเกียจ กินน�า้ แก้วเดียว
อะไรกับเค้าอย่างนี้อะ เหมือนสือ่ แบบนี้มนั ไม่มีให้คนรูว้ า่
เราสามารถอยู่ดว้ ยกันได้” (คุณธีร์ อายุ 23 ปี เกย์โบ๊ท)
การติดเชื้อเอชไอวีอาจมิใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต ชีวิต
ยังคงต้ องเดินไปข้ างหน้ า การท�าประโยชน์และสิ่งดีๆ แก่
คนรอบข้ างที่รักกับช่วงชีวิตที่เหลืออยู่คือประเด็นที่ควร
ค�านึงมากกว่าการจมอยู่กบั ความทุกข์ ในทางตรงข้ ามการ
ติดเชื้อยิ่งท�าให้ ชายรักชายใช้ ชวี ติ ที่เหลืออย่างไม่ประมาท
“ก็ตอนนี้คือใช้ชวี ติ ท�าสิ่งทีเ่ ราอยากท�าให้มากทีส่ ดุ
คือ หาเงินให้พ่อแม่ ท�าสิ่งทีใ่ ห้กบั คนทีม่ ีพระคุณกับเรา
ให้ได้มากทีส่ ดุ เหมือนคนทีบ่ อกว่า รูต้ วั เองว่าเป็ นดีกว่า
ไม่รูว้ า่ ตัวเองเป็ น ผมคิดแบบนัน้ เพราะว่าถ้ารูว้ า่ ตัวเอง
เป็ น จะคิดว่าเราต้องการอะไรได้มากกว่าและก็ใช้ชวี ติ โดย
ไม่ประมาท บางคนคิดว่าตัวเองไม่เป็ น แล้วก็ใช้ชวี ติ เรือ่ ย
เปื ่ อยโดยทีส่ า� ส่อน” (คุณธีร์ อายุ 23 ปี เกย์โบ๊ท)
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังสะท้ อนอีกว่า การสนับ
นุนจากสังคมยังเป็ นส่วนส�าคัญให้ การด�าเนินชีวิตของผู้
ติดเชื้อเป็ นไปอย่างปกติมากขึ้น
“ผมคิดว่าพวกเค้าไม่ได้เป็ นกลุม่ ทีน่ ่ารังเกียจแต่วา่
เป็ นแค่บุคคลทีน่ ่าได้รบั ความช่วยเหลือ เพราะว่าการติด
เชื้อเอชไอวีแล้วอ่ะคือท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานก็
จะน้อยลง เจ็บป่ วยก็บ่อยขึ้นแล้วก็คือร่างกายอ่อนแออ่ะ
ครับ แล้วคื อค่าใช้จา่ ยก็จะเยอะมากดังนัน้ คิ ดว่าไม่ควร
แบบว่าแยกออกแต่ ว่าควรให้ความส�าคัญกับคนกลุ่มนี้
มากกว่า” (คุณไวน์ อายุ 23 ปี เกย์รบั )
จากผลการวิจยั สะท้อนว่า การสนับสนุนกลุ่มชายรัก
ชายติดเชื้อเอชไอวีให้ สามารถด�าเนินชีวติ ได้ อย่างปกติน้นั
เป็ นสิง่ จ�าเป็ น กลุ่มนี้ย่อมได้ รบั ภาวะกดดันจากสังคมรอบ
ข้ างสูงกว่ากลุ่มชายปกติ เนื่องการติดเชื้อเอชไอวียังไม่
เป็ นที่ยอมรับในปั จจุ บัน ผลกระทบด้ านจิตใจและการ

ด�าเนินชีวติ ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสนับสนุน
การเผชิญปั ญหาอย่างเข้ มแข็มเป็ นสิ่งส�าคัญในการช่ วย
เหลือกลุ่มดังกล่าว หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนอาจมีส่วน
ช่ วยสนับสนุ นชายรักชายที่อ่อนแอ่จากการรับทราบผล
เลือดในระยะแรก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควร
ร่ วมมือกันในการพิทักษ์สิทธิและรณรงค์ให้ สังคมเปิ ด
กว้ างต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเป็ นส่วนส�าคัญให้ การใช้
ชีวิตของชายรักชายผู้ตดิ เชื้อมีคุณภาพมากขึ้น

เอชไอวีกบั ความกลัว (Frightened of HIV)

ถึงแม้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีทศั นคติท่วี ่า การ
ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีชวี ติ ที่ปกติได้ ในทางกลับกันพบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างสะท้ อนแนวคิดถึงความหวาดกลัวต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวีท่คี วบคู่ไปกับการด�าเนินชีวิต และความ
หวาดกลัวเอชไอวีเข้ ามามีบทบาทส�าคัญต่อความสัมพันธ์
และกิจกรรมทางเพศระหว่างชายรักชาย
“HIV เนี ย่ มันเหมือนเป็ นหายนะของมนุ ษย์ ที ่
มนุษย์เองเริ่มเพศสัมพันธ์เนีย่ มันเข้ามาเกีย่ วข้องอยู่กบั
ทุกคนในชีวติ อยู่แล้ว HIV มันเป็ นตัวนึงทีท่ �าให้มนุษย์
เนีย่ เกิดการระแวงเรือ่ งโรคนี้มากขึ้น แล้วก็เป็ นตัวทีท่ �าให้
ชีวิตของคนอยู่ในอันตรายมากขึ้น แต่ วา่ โอเคเราเนีย่ มี
ความสามารถพอทีร่ ูจ้ กั ทีจ่ ะป้ องกันหาวิธีป้องกันได้ แต่
HIV เนีย่ มันร้ายกว่าทีเ่ ราคิดเพราะฉะนัน้ เนีย่ วิธีป้องกัน
มันย่อมดีกว่าการรักษา HIV เนีย่ เป็ นโรคทีน่ ่ากลัวทีส่ ดุ
ตัง้ แต่เคยได้ยินมา แต่วา่ ก็อย่างทีบ่ อกแหละคือมันท�าให้
คนระแวงเป็ นพิเศษ แต่ระแวงในทีน่ ้ ีมนั เป็ นการระแวง
เพือ่ ๆตัวเราเองด้วย ก็ถกู สอนมาตลอดว่าจะมีอะไรกับ
เราหมายหัวทุกคนว่าไม่ปลอดภัย สวมทุกครัง้ ขนาดแฟน
ยังใช้เลย” (คุณบี อายุ 28 ปี เกย์โบ๊ท)
ความเกรงกลัวต่อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้ ชายรัก
ชายเกิดความตระหนักในการป้ องกันและมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ประสบการณ์ความกลัวจาก
การมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ยังส่งผลให้ ชาย
รั ก ชายน�า มาเป็ นบทเรี ย นในการเฝ้ าระวั ง ตนเองและ
ตระหนักต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยขึ้น
“ตระหนักมากถึงมากทีส่ ดุ ก็เคยมีไม่มีถงุ ยางก็ไม่
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แบบความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญที่มีมุมมองว่า
รักแท้ ไม่ มีจริงในกลุ่มเกย์น้ัน มักไม่ คาดหวังต่ อความ
สัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นและส่งผลให้ มอี ตั ราการเปลี่ยนคู่นอนที่
เพิ่มขึ้น และความสัมพันธ์สว่ นใหญ่มกั จบลงแค่เพียงการ
ระบายความต้ องการทางเพศ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผล
ให้ กลุ่มชายรักชายมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีท่ี
เพิ่มขึ้นเช่นกัน สอดคล้ องกับการศึกษาของ Butterworth
โดยการส�ารวจพฤติกรรมทางเพศของชายรักชาย จ�านวน
1,000 ราย ในประเทศอังกฤษพบว่า 1 ใน 5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนคู่นอนในอัตราที่สงู 7 อย่างไรก็ตาม
ยังพบการศึกษาเรื่องการรับรู้ด้านความรักของกลุ่มชาย
รักชายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่มากนัก ซึ่ง
การศึกษานี้อาจเป็ นจุดเริ่มต้ นเพื่อให้ หลายๆ ฝ่ ายหันมา
ให้ ความส�าคัญกับการปรับการรับรู้ มุมมองด้ านความรัก
ของกลุ่มชายรักชายมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความ
ส�าคัญกับเรื่องเพศสัมพันธ์ซ่ึงเป็ นความต้ องการที่ควบคู่
ไปกับการด�าเนินชีวิต และเป็ นเรื่องยากที่จะควบคุมหรือ
หลีกเลี่ยงจากประเด็นดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการ
ศึกษาความ พึงพอใจด้ านเพศสัมพันธ์ กับการด�าเนินชีวติ
ที่พบว่ าเพศสัมพั นธ์กับการใช้ ชีวิตเป็ นเรื่ องควบคู่กัน
และมีผลต่ อความพึงพอใจของการใช้ ชีวิตประจ�าวัน13
นอกจากนี้การศึกษาในกลุ่มเกย์องั กฤษที่สนับสนับสนุน
แนวคิดเรื่องเพศสัมพันธ์ท่ียากต่ อการหลีกเลี่ยง และ
พฤติกรรมทางเพศทีม่ คี วามหลากหลายซึ่งส่งผลต่อระดับ
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีท่แี ตกต่างกันออกไป 14
ดังนั้นการส่งเสริมเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยดูเหมือนจะมี
บทบาทส�าคัญในการสร้ างความสมดุลย์ระหว่างวิถีชีวิต
กลุ่ ม ชายรั ก ชายกับ การลดความเสี่ย งของการติ ด เชื้ อ
เอชไอวีได้ ไม่มากก็น้อย
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
รั บ รู้ ท่ีดี ข้ ึ นต่ อ ผู้ ติ ด เชื้ อเอชไอวี เ พิ่ ม ขึ้ น สืบ เนื่ อ งจาก
วิทยาการทางการแพทย์ท่พี ัฒนาขึ้นที่สามารถท�าให้ ผ้ ูตดิ
เชื้อใช้ ชีวิตได้ ยาวนานขึ้นภายใต้ การดูแลตนเอง และการ
บทวิจารณ์
มุมมองการรับรู้ด้านความรักของกลุ่มชายรักชาย เคร่ งครัดต่อแผนการรักษา ท�าให้ การใช้ ชีวิตประจ�าวัน
ส่งผลต่อความสัมพันธ์และการตัดสินใจในการเลือกรูป เป็ นไปอย่างปกติเช่นคนทั่วไป ผลการศึกษานี้สอดคล้ อง
ให้เอาไม่เอา คือปฏิเสธเลยว่าไม่เอาภายนอกอย่างเดียว
ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอา ทีส่ า� คัญคือเราก็บอกเค้าก่อนว่า ก่อน
หน้านี้ไม่รูห้ รอกว่าไปเอากับใครมาหรือเปล่า ไม่เชือ่ ใจ
หรอใช่ไม่เชือ่ ใจพูดตรงๆ เลยเพราะว่าเราก็ Sensitive
กับเรือ่ งแบบนี้นะ คือหน้าทีก่ ารงานเรามันก็ตอ้ งใช้ในการ
ตรวจเลือดในอนาคตอย่างนี้ เราก็ตอ้ งการให้เลือดของ
เราเป็ นลบอย่างนี้ตลอด ถ้าเราเคยพลาดมาแล้วเราไป
ตรวจของเราเป็ นลบเหมือนเดิมเราก็จะต้องป้ องกันตลอด
ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ แล้วช่วยบอกให้เค้าหรือ
เพือ่ นๆ รอบตัวเราร่วมใช้ถงุ ยางอนามัยด้วยเหมือนกัน”
(คุณจี อายุ 24 ปี เกย์โบ๊ท)
นอกจากนี้ การเผยแพร่ ความน่ากลัวของเอชไอวี
ผ่านสื่อต่างๆ ยังส่งผลให้ ชายรักชายหวาดกลัวต่อผลกระ
ทบหากติดเชื้อ ซึ่งส่งผลให้ เกิดความตระหนักต่ อการ
ป้ องกันการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น
“ทีเ่ ค้าแชร์กนั ในโลกโซเชีย่ ลอ่ าครับก็คือในกรณี
ของคนๆ นึงทีเ่ ป็ นเนตไอดอล คือหลายๆ คนเค้าก็จะ
วิจารณ์วา่ เหมือนเป็ นเอดส์ ติดเชื้อในปอดโรคแทรกซ้อน
อะไรอย่างนี้ คือหลายคนก็จะวิจารณ์วา่ เค้าติดเชื้อ HIV
อย่างนี้อ่าครับ แล้วคือพอเราดูแล้วมันท�าให้เรารูส้ ึกกลัว
ขึ้นมา” (คุณคิว อายุ 24 ปี เกย์รบั )
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่ าความหวาดกลัวต่ อ
การติดเชื้อเอชไอวีมีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นชายรัก
ชายหันมาให้ ความส�าคัญต่อการป้ องกันเอชไอวีและการ
มีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัย การรับรู้ข้างต้ นสามารถน�ามา
ประยุกต์ในงานป้ องกันเอชไอวี เช่น การตีแผ่ผลกระทบ
ของเอชไอวีต่อภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็ นการกระตุ้น
เตื อ นถึ ง ภั ย ของเชื้ อดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลต่ อ การเฝ้ าระวั ง
พฤติกรรมทางเพศของตนและคู่นอน นอกจากนี้การน�า
เสนอตัวแบบ ทั้งแง่บวกและลบเป็ นสิง่ จ�าเป็ นเพื่อให้ กลุ่ม
ชายรักชายได้ พิจรณาถึงพฤติกรรมของตนเองต่อความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอกี ด้ วย
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กับการวิจัยในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ไี ด้ รับยาต้ าน ซึ่ง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตจากการรับยาต้ านไวรัส15 นอกจากนี้การรับรู้ด้าน
ความคิ ด แง่ บ วกต่ อ การติ ด เชื้ อเอชไอวี มี ส่ ว ยช่ ว ยลด
ปัญหาการกระทบด้ านจิตใจและเป็ นแรงผลักดันให้ ผ้ ูตดิ
เชื้อใช้ ชีวิตได้ อย่ างราบรื่นมากขึ้น16 อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังคงต้ องการการสนับสนุน และการ
ยอมรับผู้ตดิ เชื้อที่เปิ ดกว้ าง ซึ่งจะเป็ นส่วนส�าคัญที่ทา� ให้
การด�าเนินชีวิตของผู้ติดเชื้อเป็ นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
ผลการวิจัยนี้สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งพบว่า
ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมมีสว่ นส�าคัญในการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีได้ 17
ถึงแม้ ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ท่วี ่า การ
ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติสขุ แต่ผลการ
วิจัยนี้ยังพบว่า การติดเชื้อเอชไอวียังคงเป็ นประเด็นที่
กลุ่ ม ชายรั ก ชายหวาดกลั ว และส่ ง ผลให้ เกิ ด ความ
ตระหนักในการป้ องกันตนเองมากขึ้นซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Wongpanarak & Siriwattanamethanon18
ที่ศกึ ษาการรับรู้เพศวิถรี ักเพศเดียวกันของวัยรุ่นชาย พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลัวโรคเอดส์ แต่ยังขาดความ
รู้ในการป้ องกัน ผลการวิจัยนี้สะท้ อนให้ เห็นว่า การให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผลก
ระทบทางด้ านร่างกายและภาพลักษณ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั การศึกษาด้ านความกลัวต่อโรคเอดส์ในที่ทา� งาน
โดยพบว่าโรคเอดส์ยงั คงเป็ นภาพจ�าที่ทา� ให้ กลุ่มตัวอย่าง
เกิดความกลัวและวิตกกังวลต่อการติดเชื้อ19 จากเหตุผล
ดังกล่าวจะเป็ นการกระตุ้นเตือนให้ กลุ่มชายรักชายหันมา
ให้ ความส�าคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยมากขึ้น
อย่างไรก็ตามความกลัวและวิตกกังวลอาจเป็ นผลเสียใน
แง่ของการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อที่ไม่ถูกต้ อง ซึ่งต้ องได้ รับ
การส่งเสริมด้ านความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีอย่างถูกต้ อง
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้ านการป้ องกันเอชไอ
วีอย่างรอบด้ านในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

1. การพัฒนางานด้ านการป้ องกันเอชไอวีในกลุ่ม

ชายรักชาย ควรมีการให้ ความส�าคัญต่อการปรับการรับรู้
ด้ านความรัก ซึ่งเป็ นมุมมองหนึ่งที่มผี ลต่อพฤติกรรมทาง
เพศชายรักชาย การรณรงค์ เรื่องรักเดียวใจเดียว ผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาจมีส่วนช่วยให้ ชายรักชายลดการ
เปลี่ยนคู่นอน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีตามมา
2. เจ้ าหน้ าที่ด้านสุขภาพหรือผู้ให้ คา� ปรึกษา ควร
มุ่งเน้ นประเด็นการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์กบั การ
ด�าเนินชีวิตเชิงลึกของผู้รับบริการในแต่ละราย ควบคู่กบั
การให้ ข้อมูลและสนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัย
โดยมุ่งเน้ นความรู้ ที่สามารถน�าไปปฏิบตั ิได้ จริง การส่ง
เสริมเพศสัมพันธ์ปลอดภัย ต้ องค�านึงถึงความเหมาะสม
และบริบทของแต่ ละคน เช่ น บาทบาททางเพศ และ
กิจกรรมทางเพศ ซึ่งจะเป็ นส่วนช่วยให้ ชายรักชายปฏิบตั ิ
ได้ อย่างเหมาะสมกับรูปแบบพฤติกรรมของตน
3. ประเด็นการรณรงค์การยอมรับผู้ตดิ เชื้อเอชไอ
วีผ่านสื่ออาจไม่ เพี ยงพอ การบรรจุ ประเด็นเรื่ องการ
ยอมรับ และลดการตีตราผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี อาจต้ องมีการ
พิ จารณาและสอดแทรกไปในหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็ นการปลูกฝังและให้ ข้อมูล
ต่อสังคมว่าผู้ตดิ เชื้อคือส่วนหนึ่งของสังคม และเพิ่มการ
ยอมรับผู้ตดิ เชื้อเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมากยิ่งขึ้น
4. ประการสุดท้ายคือการกระตุ้นเตือนชายรักชาย
เพื่อให้ ตระหนักต่อการป้ องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภัย การเปลี่ยนคู่นอน โดยการเผยแพร่ ความรู้ แนว
ปฏิบตั ิ และผลกระทบของเอชไอวีต่อร่างกาย จิตใจและ
ภาพลักษณ์ ผ่านสถานการณ์จากหนังสั้นและกรณีตวั อย่าง
ซึ่งอาจส่งผลให้ กลุ่มดังกล่าวมีความตระหนักในการมีเพศ
สัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยมากขึ้น
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