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ABSTRACT 

 

The pattern of HIV infection has changed over time.  There has been an 

increase in males who engage in sexual practice with male sex workers (MSWs).  

However, prevention programs focused on MSWs who are at high risk of HIV/AIDS 

infection were limited.  

The objectives of this study were 1) to identify factors influencing condom use 

for preventing HIV/AIDS among MSWs based in gay bars and gay massage parlours 

in Chiang Mai province and 2) to develop the HIV/AIDS prevention program based 

on the significant factors affecting condom use which were identified from phase I of 

the study, and 3) to evaluate the effectiveness of the HIV/AIDS prevention program. 

A cross-sectional analytical study was used in the study phase I.  Two hundred 

of MSWs working in gay bars and gay massage parlours in Chiang Mai Province 

were selected by using stratified random sampling with equal probability from gay 

bar and massage parlours.  The data collection tool for this study was a 

questionnaire which was developed base on AIDS Risk Reduction Model (ARRM).  

Data was analyzed by descriptive analysis and logistic regression analysis.  In the 

study phase II, a quasi-experimental design with one group's pre-test / post-test was 

used.  Post-test was implemented at immediately, one-month and three-month after 

receiving an HIV/AIDS prevention program. The prevention program was a series of 

activities designed for enhancing and encouraging significance factors for condom use 
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from phase I study.  The intervention was implemented at the MSWs working sites as 

a group intervention.  One hundred and sixty MSWs were selected by cluster 

random sampling.  Data was analyzed by descriptive analysis, repeated measure 

ANOVA and McNemar’s test (p < .05).   

Factors influencing condom use for vaginal sex were increasing age (adjusted 

OR=1.33, 95%CI=1.02-1.74, p=.036), better AIDS knowledge (adjusted OR=1.35, 

95%CI =1.02-1.80, p=.036) and higher self-efficacy (adjusted OR=2.19, 95%CI 

=1.06-4.52, p= .033); for anal sex were living with boyfriend/girlfriend (adjusted 

OR=0.24, 95%CI=0.09-0.60, p=.002), and higher self-efficacy (adjusted OR=1.25, 

95%CI=1.05-1.50, p=.012); and for oral sex were higher peer norm (adjusted 

OR=1.26, 95%CI =1.08-1.48, p=.003), higher self-efficacy (adjusted OR=1.35, 

95%CI=1.14-1.60, p<.000) and higher intention to use condom for oral sex (adjusted 

OR=3.71, 95%CI=1.66-8.29, p=.001).  After the HIV/AIDS prevention program were 

conducted, the results showed that the mean scores of AIDs knowledge, perceived 

infection risk, peer norm, attitude toward condom use, self-efficacy increased 

significantly from the mean scores before the intervention and at every post 

intervention period (p < .001).  Intention to use condom increased significantly at 

immediately after the intervention (p < .001).  Condom use behavior did not change 

immediately after the intervention but it significantly increased at three months later 

(p < .001).   

Several demographic and psychological factors were associated with condom 

use behaviour.  An intervention designed for MSWs using health behavior theories as 

a framework could significant increased their psychosocial factors, their intention to 

use condom and condom use. 
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บทคดัย่อ 
 
รูปแบบของการติดเช้ือเอดส์มีการเปล่ียนแปลงไป มีการติดเช้ือเพิ่มในกลุ่มของชายขาย

บริการท่ีมีกิจกรรมทางเพศกบัชายดว้ยกนั อยา่งไรกต็ามโปรแกรมการป้องกนัโรคเอดส์สาํหรับกลุ่ม
ชายขายบริการยงัมีปริมาณจาํกดั 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชถุ้งยางอนามยั
ในการป้องกันเอชไอวี/เอดส์สําหรับชายขายบริการในบาร์เกย์และสถานนวดเกย์ในจังหวดั
เชียงใหม่ 2) พฒันาโปรแกรมการป้องกนัเอชไอวี/เอดส์สําหรับชายขายบริการ และ 3) ประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกนัเอชไอวี/เอดส์สาํหรับชายขายบริการ 

ระยะแรกของการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอยา่งคือ ชาย
ขายบริการท่ีทาํงานอยู่ในบาร์เกยแ์ละสถานนวดเกยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 200 คน คดัเลือก
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ในสัดส่วนท่ีเท่าๆกันตามสถานท่ีทาํงานของชายขายบริการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ ขอ้คาํถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปและปัจจัยด้านสังคมวิทยา 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติการถดถอยโลจิสติก ระยะท่ี สอง เป็นการศึกษา
แบบก่ึงทดลอง one group pre and post test design โดยประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ป้องกนัโรคเอดส์ 3 เวลา ณ ทนัทีหลงัใหโ้ปรแกรม 1 เดือน และ  3  เดือน โปรแกรมการป้องกนัโรค
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เอดส์เป็นโปรแกรมท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเพิ่มหรือกระตุน้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งยางอนามยั 
ในการศึกษาระยะท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 160 คน คดัเลือกโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า และการทดสอบแมคนีมาร์ 
(p<.05)   

ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชถุ้งยางอนามยัสาํหรับการมีเพศสัมพนัธ์ทางอวยัวะ
เพศหญิง คือ อายท่ีุเพิ่มข้ึน (adjusted OR=1.33, 95%CI=1.02-1.74, p=.036), ความรู้เร่ืองเอดส์ท่ี
ดีกว่า (adjusted OR=1.35, 95%CI =1.02-1.80, p=.036) และการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตนท่ีสูงกว่า 
(adjusted OR=2.19, 95%CI =1.06-4.52, p= .033); สาํหรับการมีเพศสัมพนัธ์ทางทวารหนกั คือ การ
อาศยัอยู่กบัเพื่อนชาย/หญิง (adjusted OR=0.24, 95%CI=0.09-0.60, p=.002), และการรับรู้
ประสิทธิภาพแห่งตนท่ีสูงกว่า (adjusted OR=1.25, 95%CI=1.05-1.50, p=.012); สาํหรับการมี
เพศสัมพนัธ์ทางปาก คือ บรรทดัฐานของบุคคลท่ีสูงกว่า (adjusted OR=1.26, 95%CI =1.08-1.48, 
p=.003), การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตนท่ีสูงกว่า (adjusted OR=1.35, 95%CI=1.14-1.60, p<.000) 
และความตั้งใจต่อการใชถุ้งยางอนามยัท่ีสูงกวา่ (adjusted OR=3.71, 95%CI=1.66-8.29, p=.001) 

หลงัจากไดด้าํเนินกิจกรรมการป้องกนัโรคเอดส์ พบว่า คะแนนเฉล่ียของความรู้เร่ืองโรค
เอดส์ การรับรู้ความเส่ียงของการติดเช้ือ บรรทดัฐานของบุคคล ทศันคติต่อการใชถุ้งยางอนามยั 
และการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.001) ภายหลงัจากการไดรั้บ
โปรแกรมการป้องกนัโรคเอดส์ทั้ง 3 เวลา ความตั้งใจในการใชถุ้งยางอนามยัเพิ่มข้ึนทนัทีหลงัการ
ไดรั้บโปรแกรมการป้องกนัโรคเอดส์ พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนทนัทีหลงัไดรั้บ
โปรแกรมการป้องกนัโรคเอดส์ แต่จะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจากไดรั้บโปรแกรม ณ 
เวลา 3 เดือน (p<.001) 

สรุปผล ปัจจยัทางดา้นสังคมวิทยาและขอ้มูลทัว่ไปทั้งหลายมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การใช้ถุงยางอนามยั โปรแกรมการป้องกนัโรคเอดส์ท่ีออกแบบสําหรับชายขายบริการ โดยใช้
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรม สามารถทาํให้ปัจจยัทางดา้น
สังคมวิทยา ความตั้งใจในการใชถุ้งยางอนามยัและการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  


