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บทคดัย่อ 
 

 เช้ือเอช พี ว ี(HPV) เป็นเช้ือไวรัสท่ี มีสายพนัธ์มากกวา่ 100 ชนิดท่ีก่อให้เกิดการติดเช้ือ และท าให้
เกิดโรคหูดหงอนไก่ ท่ีอวยัวะสืบพนัธ์และทวารหนัก และสามารถน าไปสู่การเกิดมะเร็งไดใ้นท่ีสุด 
โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์ทางทวารหนัก การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาในเร่ืองความรู้และความตระหนักรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และความตระหนัก
เก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีของกลุ่มชายรักชาย จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มชาย
รักชาย จ านวน 420 คน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนเมษายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2556 เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชายรักชาย มีระดบัความรู้ ของกลุ่มชายรักชายเก่ียวกับเช้ือเอช พี ว ี
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็น ร้อยละ 46.0 (X̅ = 5.43, SD = 4.13) และมีระดบัความตระหนักถึง
อันตรายท่ีเกิดจากเช้ือเอช พี วี อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 56.4 (X̅ = 34.55, SD = 34) เม่ือ
พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และความตระหนักเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย 
พบว่า ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.00 (p < 0.01) 

 จากผลการศึกษาควรส่งเสริมดา้นความรู้และความตระหนกั เก่ียวกบั เช้ือเอช พี วี ใน กลุ่มชาย
รักชายให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยใชส่ื้อท่ีมีความเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีสถานบริการให้
ค  าปรึกษาโดยเจา้หนา้ท่ีให้การปรึกษาและบุคคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์พยาบาลท่ีให้การดูแล
รักษาเป็นพิเศษและเฉพาะกลุ่ม เพื่อการปฏิบติัตวัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 HPV is a virus with more than 100 species which causes infection, Condyloma acuminate 
decease with sexual organs and anus and eventually leads to cancer, especially in groups of 
homosexual males who engage in anal sex. This study aimed at analyzing knowledge and awareness 
along with relationship between knowledge and awareness about human papilloma virus (HPV) 
infection of male homosexuality in Chiang Mai Province. Samples of the study were 420 
homosexual males. Data were collected from April to May 2013 by questionnaires and analyzed by 
using descriptive statistics. 

 Results of the study showed that overall homosexual males had low level of knowledge about 
HPV, 46.0 percent (X̅ = 5.43, SD = 4.13). However, they had awareness about the danger of HPV at 
high level, 56.4 percent (X ̅= 34.55, SD = 34). Considering the relationship between knowledge and 
awareness about HPV of homosexual males, it was found that there was statistical significance in 
their relationship at level of 0.00 (p < 0.01). 

 From the study results, knowledge and awareness should be promoted among homosexual 
males to make them it easy for them to access for information through proper media. 

 


