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บทคัดยอ 

 
 กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนกลุมเสี่ยงที่สําคัญในการแพรกระจายเชื้อเอชไอวี  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อ 
เอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการวิจัยโดยใชขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  ของสํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ระยะที่ 1 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน มีรูปแบบการศึกษา 2 
ลักษณะคือ การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของชายที่มีเพศสัมพันธ 
กับชาย และการศึกษาจากการสนทนากลุมกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ระยะที่ 2 การพัฒนา 
แนวทางแกไขปญหา เปนขั้นตอนของการเสวนาระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือ 
การวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุม ไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 
5 ทาน ขอมูลที่ไดในขั้นตอนของการวิเคราะหสถานการณ นํามาสังเคราะห จัดหมวดหมู และ 
ใชเปนขอมูลนําเขาในการสนทนากลุมระยะที่ 2 

ผลการวิจัย ไดรูปแบบการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนรูปแบบที่ชวยสรางเสริมความรู ความเขาใจ กระตุนใหเกิดความตระหนัก 
ในการปองกันการแพรกระจายเชื้อเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และสรางทัศนคติ  
เชิงบวกตอชายที่มีเพศสัมพันธกับชายแกประชาชน โดยอาศัยการใหความรู และขอมูลขาวสาร 
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ที่ถูกตองใน 3 ระดับ คือ 1) การใหความรูขอมูลขาวสารโดยอาศัยส่ือสาธารณะ 2) การใหความรู
ขอมูลขาวสารเฉพาะผูที่สนใจ และ 3) การใหความรูขอมูลขาวสารเฉพาะปญหาแกชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ทั้งนี้ตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 3 
หนวยงานหลัก กับอีก 1 ฝาย คือ หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องคกรเอกชน และผูที่เปนชาย 
ที่มีเพศสัมพันธกับชายเอง ที่ตองดําเนินงานประสานสอดคลองกันตามบทบาทหนาที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยตองมีการขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ โดยอาศัยกลยุทธ คือ 1) การสรางทัศนคติ
เชิงบวกตอชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 2) การจัดบริการดานสุขภาพที่เขาถึงไดงาย ซ่ึงประกอบดวย 
การจัดใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะ การบริการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม การไมเลือกปฏิบัติ 
กับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และการใหบริการจัดแจกถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืนชนิดที่มี
สวนประกอบของน้ํา และ 3) การใหความรูและขอมูลขาวสารแกชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดย
อาศัยเพื่อนชวยเพื่อน การสรางเครือขายชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และการเขาถึงกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายเชิงรุก  
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ABSTRACT 

 
 Men who have sex with men is an important risk group for transmitted HIV infection. 
This developmental research aimed to develop a HIV prevention model for men who have sex 
with men (MSM) in Chiang Mai Province. The developmental process based on the research and 
development process from the Office of Primary Health Care Committee, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health, Thailand. The first phase included a situation analysis, 
which consisted of analysis from secondary data on questionnaires concerning risky behaviors 
among MSM and data from focus group discussion among MSM. The second phase was the 
discussion among stakeholders to develop a HIV prevention model for MSM. The research 
instrument was focus group guidelines, validated by 5 experts. Data from the situation analysis 
were synthesized, grouped and used as input data for discussion in the second phase. 
 The model developed from this study was emphasized strengthening knowledge, 
understanding and raising awareness on HIV prevention among MSM as well as creating a 
positive attitude toward MSM among the general population. This model will provide knowledge 
and information at 3 levels; 1) mass media, 2) information for interested persons, and 3) a specific 
information for MSM. This model needs collaboration among 3 main organizations and  
1 related group, namely; a government organization, a non government organization, a population 
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organization and MSM group. All these organizations need to work collaboratively based on their 
own responsibilities. The strategies to use in this model included; 1) creating a positive attitude 
toward MSM, 2) providing services that are easy to access, the services should have a responsible 
person, be effective, a wide coverage and unbiased services, and providing enough condoms with 
water-based lubricant, and 3) providing knowledge and information to MSM through a peer 
educator, MSM networking and proactive services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


