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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้และความตระหนกัรวมทั้ง หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัเช้ือเอช 
พี วี ของกลุ่มชายรักชายจ านวน 420 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ เก็บขอ้มูลระหว่างเดือน เมษายน 2556 
ถึง เดือน พฤษภาคม 2556 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ยตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ี
โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ โคลอน-โลเปซ และคณะ (Colon-Lopez et al., 2012) และตอนท่ี 
3 แบบสอบถามวดัความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดจาก เช้ือเอช พี วี โดยผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากการศึกษา 
คน้ควา้ ต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดผ้า่นการตรวจความตรงของเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ไดค้่าการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี ว ี
โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Ricardson) โดยได้ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ 0.88 การหาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามความตระหนักเก่ียวกับการติดเช้ือเอช พี  วี โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.95 และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวเิคราะห์ไดแ้ก่สถิติไควสแควร์  

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลทัว่ไป 
 อาย ุกลุ่มชายรักชายมีอายตุ  ่าสุด 18 ปี อายสูุงสุด 54 ปี และมีอายเุฉล่ีย 25.69 ปี 

 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มชายรักชายอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือมากกวา่ และ
ระดบัประถมศึกษามีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
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 อาชีพหลกั กลุ่มชายรักชายมากกวา่คร่ึงอยู่ในกลุ่มนกัศึกษา รองลงมามีอาชีพลูกจา้งชัว่คราว / 
ลูกจา้งประจ า/รับจา้งทัว่ไป และเป็นเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั และขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
และไม่มีอาชีพหรือวา่งงานนอ้ยท่ีสุด 

 รายไดต่้อเดือน โดยส่วนใหญ่กลุ่มชายรักชายจะมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 
และ 5,001 - 15,000 บาทต่อเดือน 

 สถานะทางเพศ มากกวา่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มชายรักชายจะระบุสถานะทางเพศของตนเองวา่เป็น
เกยม์ากกวา่สาวประเภทสองหรือกะเทย 

 การใชส้ารเสพติด กลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ปฏิเสธการใชส้ารเสพติดใดๆ ภายใน 90 วนัท่ีผา่น
มามีเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั้นท่ีมีการใชส้ารเสพติด 

 การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ระหวา่งพฤติกรรมการด่ืมและไม่ด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ของกลุ่มชายรักชายมีความใกลเ้คียงกนั 

 พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ มากกว่าคร่ึงหน่ึงกลุ่มชายรักชายยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพนัธ์
ในช่วง 90 วนัท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญ่ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ รองลงมาใชเ้ป็นบางคร้ัง
และไม่เคยใชถุ้งยางอนามยัเลย มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดและ มีเพียงร้อยละ 5.44 ท่ีมีคู่นอนเป็นเพศหญิง 

 ประวติัการเจ็บป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และการวินิจฉัยว่าติดเช้ือ HIV กลุ่มชายรักชาย
ทุกรายเคยมีประวติัประวติัการเจ็บป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โดยส่วนใหญ่ไดรั้บการวินิจฉัยว่า
ติดเช้ือ HIV รองลงมาเป็นโรคซิฟิลิส และเริมบริเวณอวยัวะเพศ 

 ส่วนใหญ่กลุ่มชายรักชายเคยไดท้ราบเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี มาก่อนโดยมากกว่าคร่ึงหน่ึงของ
แหล่งขอ้มูลทราบขอ้มูลจากบุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทยพ์ยาบาล เป็นตน้ รองลงมา ทราบจาก
ส่ือโทรทศัน์ และแหล่งขอ้มูลอินเตอร์เนต ตามล าดบั 

 ความรู้เกีย่วกบัเช้ือเอช พ ีว ีในกลุ่มชายรักชาย  
 จากการศึกษาพบวา่ ในกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่มีระดบัความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีอยูใ่นระดบั
นอ้ย และระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนัและ อยูใ่นระดบัมาก นอ้ยท่ีสุด เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้
ค าถามท าให้ทราบว่า กลุ่มชายรักชาย มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองการสวมถุงยางอนามัยทุกคร้ังเม่ือมี
เพศสัมพนัธ์สามารถลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช พี วี ไดม้ากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ค าถามเร่ือง
การเปล่ียนคู่นอนบ่อยคร้ังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เส่ียงต่อการติด เช้ือเอช พี วี เพิ่มมากข้ึน และ มีความรู้
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เร่ืองการดูแลความสะอาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นข้อควรปฏิบัติท่ีจะช่วยลดการติดเช้ือเอช พี ว ี
ตามล าดบั  

 ส่วนรายขอ้ค าถามท่ีแสดงให้เห็นวา่กลุ่มชายรักชายไม่ทราบหรือไม่มีความรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
เช้ือเอช พี ว ีไม่ไดส้ามารถติดต่อ ไดใ้นเพศหญิงเท่านั้นมากท่ีสุด รองลงมาไม่ทราบวา่การฉีดวคัซีนใน
การป้องกนัเช้ือเอช พี วี จะมีประสิทธิภาพส าหรับเช้ือเอช พี วี บางสายพนัธ์ุเท่านั้น และ ไม่ทราบว่า 
เช้ือเอช พี ว ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งในช่องปากไดเ้ช่นกนั 

 ความตระหนักถึงอนัตรายทีเ่กดิจาก เช้ือเอช พ ีว ีของกลุ่มชายรักชาย  
 จากการศึกษาพบวา่ โดยมากกว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างมีความตระหนกัในระดบัสูงและมี
ความตระหนกัในระดบัปานกลางตามล าดบั เม่ือศึกษารายละเอียดขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตระหนัก 
พบวา่กลุ่มชายรักชาย  คิดวา่ควรจะมีการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจาก
เช้ือเอช พี วี แก่กลุ่มชายรักชาย มากท่ีสุดและ รองลงมากลุ่มชายรักชายคิดวา่ถึงแมจ้ะไดรั้บวคัซีนเอช 
พี วี แล้ว ยงัมีโอกาสท่ีจะได้รับเช้ือเอช พี วี สายพันธ์ุอ่ืนได้อีก หากยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศสัมพนัธ์อยู่ และ เม่ือพบวา่ตนเองเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช พี วี ท่านยินดีท่ีจะท าการตรวจคดักรอง
เพื่อช่วยลดอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  

 และเม่ือพิจารณารายละเอียดขอ้ค าถามส าหรับกลุ่มชายรักชายมีความตระหนกัต ่าท่ีสุดพบว่า
เร่ืองเก่ียวกบัเม่ือไดรั้บการวินิจฉยัโดยแพทย ์ว่ามีการติดเช้ือเอช พี วี และคิดวา่เช้ือเอช พี วี นั้นจะไม่
พฒันาท าให้เกิดโรคมะเร็งทวารหนกัหรืออวยัวะเพศ รองลงมาเก่ียวกบัโรคหูด มะเร็งทวารหนกัหรือ
มะเร็งท่ีอวยัวะเพศสามารถรักษาได ้จึงไม่กงัวลเก่ียวกบัโรคน้ีอีกต่อไปและผูท่ี้ติดเช้ือเอช พี วี แต่ไม่มี
อาการหรืออาการแสดง ยงัคงปลอดภยัจากโรคมะเร็งทวารหนกัหรืออวยัวะเพศ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้และความตระหนักเกีย่วกบัอนัตรายจากเช้ือเอช พ ีว ี 
 พบว่า ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชายมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (p < 0.001) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพเช่น กระทรวงสาธารณสุขควรมีการส่งเสริมดา้นความรู้
ความเขา้ใจ ขอ้มูลเร่ือง เก่ียวกบั สาเหตุ การติดต่อ อาการ การรักษา การป้องกนัและ ปัญหาท่ีเกิดจาก
การติดเช้ือเอช พี ว ีในกลุ่มชายรักชายใหม้ากข้ึน  
 2. องคก์รเอกชนควรมีการเนน้การเผยแพร่ความรู้ส่ือโทรทศัน์ ขอ้มูลอินเตอร์เนต ส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพบั ใบปลิว ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูล ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ี
พบวา่ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 
 3. ควรมีการจดัสถานบริการให้ค  าปรึกษาแนะน าและการดูแลรักษาเป็นแหล่งพิเศษด้าน
บริการสุขภาพและเฉพาะกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะ โดยมีเจา้หน้าท่ีให้การปรึกษาและบุคคลากร
ทางการแพทย ์เช่น แพทย ์พยาบาล เป็นตน้  
 4. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ท่ีครอบคลุมและเหมาะสมโดยใช ้โรงเรียน 
หรือ มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นสถานท่ีกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ มีการระบุหรือเปิดเผยตวัตนซ่ึง
พร้อมท่ีจะรับรู้ถึงความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความตระหนกั
ในการปรับเปล่ียนทศันคติ เพื่อการปฏิบติัตวัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเร่ืองความรู้ และความตระหนกัของกลุ่มชายรักชายเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าวางแผนพฒันาในการส่งเสริมความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบั
เช้ือเอช พี ว ีต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาแบบก่ึงทดลองเพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี วีท่ีมี
ต่อความตระหนกั ในกลุ่มชายรักชาย 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักต่ออันตรายจากเช้ือเอช พี วี เพื่อน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการน ามาสู่การมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมของกลุ่มชายรักชาย
ต่อไป 

 


