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บทนํา
การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในประเทศไทย เริ่มดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ.2546 ในกรุงเทพมหานคร
โดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารสุข ศูนยวิจัยโรค
เอดส สภากาชาดไทย และสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย ตอมา ในป พ.ศ.2548 กระทรวงสาธารณสุข
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการสํารวจซ้ําในประชากรกลุมเดิมอีกครั้ง และไดขยายการสํารวจไปยัง
จังหวัดเชียงใหมและภูเก็ต และไดดําเนินการสํารวจในกลุมประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายกลุม
ยอยอื่นๆ ดวย ไดแก กลุมชายขายบริการทางเพศ และกลุมชายแตงหญิง
ผลการเฝาระวัง พบวา กลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดทําการเฝาระวังมีความชุกของ
การติดเชื้อเอ็ชไอวีคอนขางสูง คือ รอยละ 17.3 ในป พ.ศ.2546 และเพิ่มสูงขึ้นเปน รอยละ 28.3 ในป
พ.ศ.2548 นอกจากนี้ ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรที่ไดทําการสํารวจเพิ่มเติมในป
พ.ศ. 2548 ก็อยูในระดับสูงดวยเชนกัน ผลเฝาระวังนี้แสดงใหเห็นวา การแพรระบาดของเอ็ชไอวีในกลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังคงอยูในระดับสูง
ในป พ.ศ.2550 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักระบาดวิทยา ไดกําหนดใหกลุม
ประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนหนึ่งในกลุมประชากรที่จะดําเนินการเฝาระวัง เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สัมพันธ
กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมนี้ โดยไดวางแผนการดําเนินงานเฝาระวังใหเปนไปตามรูปแบบ
และระเบียบวิธีเดิมที่ไดทําไปแลวทั้งสองรอบ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได การเฝา
ระวังไดถูกดําเนินการอยางตอเนื่องในกลุมประชากรชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) ชายขาย
บริการทางเพศ (MSW) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต และกลุมชายแตงหญิง (TG) ใน
จังหวัดเชียงใหม รายงานฉบับนี้จะรายงานผลความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธ
กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และ
ชายแตงหญิง

1

วิธีการเฝาระวัง
การเฝาระวังอาศัยการสํารวจซ้ํา (Serial cross – sectional survey) ในประชากรกลุมเดิม
(Same dynamic population) เปนวิธีในการเฝาระวัง ดําเนินการเฝาระวังในประชากรชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย 3 กลุม ไดแก ประชากรชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต และกลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป สัญชาติไทย เคยมีเพศสัมพันธทางปากหรือทวารหนักกับผูชายในชวง 6 เดือนที่ผานมา และ
ปจจุบันพักอาศัยอยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษา (อยางนอย 1 เดือน) ทําการสุมเลือกตัวอยางโดยใชเทคนิค
วัน – เวลา – สถานที่ (Venue – Day – Time sampling หรือ VDTS) โดยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบ
“วัน-เวลา-สถานที่” (VDTS) มีขั้นตอนในการดําเนินการ 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ 1) การสํารวจและทําแผน
ที่ของสถานที่นัดพบ 2) การนับจํานวนประชากรเปาหมายที่เดินผานไปมาหรือมาใชสถานที่นั้นๆ 3) การ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑคัดเลือกและสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการ และ 4) การสุม
คัดเลือกสถานที่ และรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ
การเก็บขอมูลในรอบที่ 3 ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2550
โดยเจาหนาที่เก็บขอมูลที่ผานการอบรมจากโครงการ เจาหนาที่เก็บขอมูลจะทําหนาที่คัดกรองผูเขารวม
โครงการ ชี้ แ จงโครงการให อ าสาสมั ค รเข าใจ ขอความยิ น ยอมเพื่ อเข า ร ว มโครงการจากผู เ ข า ร ว ม
โครงการดวยวาจา เมื่อผูเขารวมโครงการไดใหความยินยอมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจแลว
เจาหนาที่จึงจะดําเนินการเก็บขอมูลตอไป ซึ่งการเก็บขอมูลจะประกอบดวยการเก็บขอมูลดานพฤติกรรม
และการเก็บตัวอยางน้ําลายเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
การเก็บขอมูลลักษณะทางประชากร และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ช
ไอวี อาศัยการตอบแบบสอบถามดวยตนเองลงบนเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ เมื่อตอบคําถามเสร็จแลว
เจาหนาที่เก็บขอมูลจะทําการเก็บตัวอยางน้ําลาย (Orasure Salivary Collection Device) เพื่อตรวจหา
การติดเชื้อเอ็ชไอวี การตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีอาศัยวิธี Enzyme immunoassay (Oral Fuid
Vironostika HIV Microelisa System, Organon Teknika Corp., Durham, North Carolina, USA) หาก
การตรวจครั้งแรกใหผลลบจะรายงานผลเปนลบ หากการตรวจครั้งแรกเปนบวก จะทําการตรวจซ้ําอีก 2
ครั้ง (รวมกับครั้งแรก จะมีการตรวจ 3 ครั้ง) การรายงานผลบวกจะรายงานเมื่อผูเขารวมโครงการมีผล
การตรวจเปนบวกตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป
การรายงานผลการตรวจเลือดจะดําเนินการโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาที่ผานการฝกอบรม โดย
ผู เ ขา ร ว มโครงการจะสามารถเขารับ ฟง ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ ชไอวี ได ที่ห นว ยให คํา ปรึกษา
เคลื่อนที่ของโครงการ หรือที่สํานักงานโครงการ (คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย หรือคลินิกนิรนามใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ) ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดที่ดําเนินการ
เก็บขอมูล ซึ่งหากผูเขารวมโครงการมีผลการตรวจตัวอยางน้ําลายเปนบวก เจาหนาที่ใหคําปรึกษาจะ
แนะนําใหผูเขารวมโครงการเขารับการตรวจเลือดซ้ําเพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง

2

การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการวิเคราะหหาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในภาพรวม
และจํ า แนกตามตั ว แปรตา งๆ ทั้ งตั ว แปรที่ แ สดงลัก ษณะทางประชากร และตั ว แปรด า นพฤติ ก รรม
คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ทําการสํารวจไดในรอบป พ.ศ. 2550 จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
คาที่ทําการสํารวจไดในรอบป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2548 เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของคาความชุก
ผลการเฝาระวัง
การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในรอบที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2550 ไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมชายที่มี
เพศสั ม พั น ธ กั บ ชาย จํ า นวนทั้ ง หมด 1,456 คน เป น ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายที่ อ าศั ย อยู ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 601 คน จากสถานที่พบปะ จํานวน 36 แหง จากจังหวัดเชียงใหม จํานวน
555 คน จากสถานที่พบปะจํานวน 34 แหง และจากจังหวัดภูเก็ต จํานวน 300 คน จากสถานที่พบปะ
จํานวน 20 แหง
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แนวโนมความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี ปพ.ศ.2546-2550
ความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี ใ นกลุ ม ประชากรที่ ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก กลุ ม
ประชากร ยกเวน กลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีลดลง
เล็กนอย
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 17.3 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 28.3 ในป พ.ศ. 2548 และรอยละ 30.7 ในป
พ.ศ. 2550 ในจังหวัดเชียงใหม พบวาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้นเล็กนอย ในขณะที่ จังหวัด
ภูเก็ตมีการเพิ่มขึ้นของความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีถึง 3.6 เทาในรอบ 2 ปที่ผานมา ในการสํารวจใน
รอบป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานครยังคงมีความชุกสูงที่สุด
ในกลุมชายขายบริการทางเพศ ในทั้ง 3 จังหวัด พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในป
พ.ศ. 2550 มีคาสูงกวาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในป พ.ศ. 2548
และในกลุ มชายแต ง หญิงในจั ง หวั ดเชี ย งใหม พบว าความชุ ก ของการติ ดเชื้อเอ็ ช ไอวีล ดลง
เล็กนอย แตยังคงอยูในระดับที่สูง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แนวโนมของความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี รายจังหวัด จําแนกตามกลุม ประเภทของชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต ป พ.ศ.2546 – 2550
ประเภทของชายที่มี
2546
เพศสัมพันธกับชาย
n/N
(%)
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
กรุงเทพมหานคร
194/1121
(17.3)
เชียงใหม
ภูเก็ต
กลุมชายขายบริการทางเพศ
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม
ภูเก็ต
กลุมชายแตงหญิง
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม
ภูเก็ต
-
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2548

2550

n/N

(%)

n/N

(%)

113/399
34/222
11/200

(28.3)
(15.3)
(5.5)

123/401
41/242
30/150

(30.7)
(16.9)
(20.0)

66/350
23/202
29/202

(18.9)
(11.4)
(14.4)

54/200
31/200
29/150

(27.0)
(15.5)
(19.3)

23/200
26/148
15/126

(11.5)
(17.6)
(11.9)

29/113
-

(16.8)
-

ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายที่มเี พศสัมพันธกับชาย ป พ.ศ.2546-2550
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
29 ปขึ้นไป เปนกลุมที่มีความชุกสูงที่สุด และเปนกลุมอายุเดียวที่ยังคงมีแนวโนมการติดเชื้อเอ็ชไอวี
สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2550 ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย อายุ 29 ปขึ้นไปมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
เทากับรอยละ 37.7 สวนในกลุมอายุ 15-22 ป และกลุมอายุ 23-28 ป ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในป พ.ศ. 2550 ยังคงจัดอยูในระดับสูง แตความชุกไมเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอายุ 15-22 ป ของจังหวัด
เชียงใหม ในป พ.ศ. 2550 ยังมีคาต่ํากวาคาของกรุงเทพมหานครคอนขางมาก และคาความชุกของการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอายุ 15-22 ป จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป
พ.ศ. 2548 เพียงเล็กนอยเทานั้น ในขณะที่กลุมอายุ 23-28 ป กลับมีความชุกเพิ่มขึ้นคอนขางมาก
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุมอายุ กลุมอายุที่มีคาความชุก
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุมอายุ 15-22 ป ซึ่งมีคาความชุกเพิ่มขึ้นถึง 5.7 เทา ในขณะที่ กลุมอายุ 23-28 ป
มีคาความชุกเพิ่มขึ้น 1.89 เทา และกลุมอายุ 29 ปขึ้นไปมีคาความชุกเพิ่มขึ้น 3.26 เทา
เมื่อพิจารณาความตางของคาความชุกของแตละกลุมอายุ (Prevalence difference) จะเห็นวาคา
ความชุกของกลุมอายุ 23-28 ป กับคาความชุกของกลุมอายุ 15-22 ป มีความแตกตางกันอยางมาก
(รอยละ 29.8 กับรอยละ 9.5 ตามลําดับ) ในขณะที่ความแตกตางของคาความชุกกลุมอายุเดียวกันของ
จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครอยูในระดับเพียงรอยละ 8.4 และรอยละ 6.9 เทานั้น (คา Prevalence
difference เทากับรอยละ 8.4 และ 6.9)
เมื่อจําแนกตามสถานที่พบปะของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ความชุกของการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีของประชากรศึกษาที่ไดจากสถานบันเทิง/สถานบริการ และพื้นที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ,
ขางถนน) มีแนวโนมของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนประชาชนที่ไดรับการสุมมาจาก
สถานที่พบปะในสถานประกอบการดานสุขภาพ (เชน ซาวนา) พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีมี
แนวโนมลดลง ในป พ.ศ. 2550 กลุมประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครที่สุมได
จากพื้นที่สาธารณะมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงที่สุด สวนในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประชากรที่สุม
เลือกไดจากสถานบันเทิง/สถานบริการมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่
จังหวัดภูเก็ต สุมเลือกประชากรจากพื้นที่สาธารณะเทานั้น ซึ่งความชุกของประชากรกลุมนี้ก็เพิ่มสูงขึ้น
อยางมากเชนกัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จําแนกอายุและสถานที่
พบปะกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต พ.ศ. 2546 - 2550
ลักษณะทางประชากร
และสังคม
กรุงเทพมหานคร
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ
เชียงใหม
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ
ภูเก็ต
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ
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2546

2548

2550

n/N

(%)

n/N

(%)

n/N

(%)

41/318
75/428
78/375

12.9
17.5
20.8

21/94
54/177
38/128

22.3
30.5
29.7

22/99
44/151
57/151

22.2
29.1
37.7

49/376
63/367
83/378

13.0
16.9
22.0

29/126
44/138
40/135

23.0
31.9
29.6

42/144
36/125
45/132

29.2
28.8
34.1

-

-

10/118
10/62
14/48

8.5
16.1
29.2

14/147
17/57
10/38

9.5
29.8
26.3

-

-

12/57
3/20
19/145

21.1
15.0
13.1

5/18
0/0
36/224

27.8
0.0
16.1

-

-

2/110
4/41
5/49

1.8
9.8
10.2

6/59
8/43
16/48

10.2
18.6
33.3

-

-

0/0
0/0
11/200

0.0
0.0
5.5

0/0
0/0
30/150

0.0
0.0
20.0

ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุม ชายขายบริการทางเพศ ป พ.ศ.2546-2550
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายขายบริการทางเพศ ไมไดแสดงแนวโนมการเพิ่มขึ้น
เมื่อกลุมประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น
กรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดที่มีคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายขายบริการทาง
เพศสูงที่สุดในทุกกลุมอายุ
ในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวังจะพบวา กลุมอายุ 23-28 ป เปนกลุมที่มีความชุกของการติดเชื้อ
สูงที่สุด สวนกลุมที่มีอายุ 29 ปขึ้นไป จะมีระดับความชุกต่ํากวากลุมอายุ 23-28 ป แตสูงกวากลุมที่มีอายุ
15-22 ป นอกจากนี้กลุมชายขายบริการทางเพศ อายุ 23-28 ป ยังเปนกลุมที่มีคาความชุกเพิ่มขึ้นในทุก
จังหวัดที่ทําการสํารวจอีกดวย โดยพบวาในกลุมอายุนี้ คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของชายขาย
บริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นมากที่สุด (Prevalence difference เทากับรอยละ 12.1)
สําหรับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุ 15-23 ป ในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานครในป
พ.ศ. 2550 มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเฝาระวังในรอบป พ.ศ. 2548 ในขณะที่จังหวัดภูเก็ต
เปนจังหวัดเดียวที่ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุนี้มีคาเพิ่มขึ้น
กรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดเดียวที่มีระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุ 29 ปขึ้น
ไปเพิ่มขึ้น
คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของชายขายบริการทางเพศที่สุมไดจากสถานประกอบการ
ดานสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด จากที่ไมพบการติดเชื้อเลยในป พ.ศ. 2548 มาอยูในระดับรอย
ละ 15.8-21.4
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายแตงหญิง ป พ.ศ.2546-2550
จังหวัดเชียงใหมเปนเพียงจังหวัดเดียวในการสํารวจในรอบป พ.ศ. 2550 ที่ไดดําเนินการเฝา
ระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรชายแตงหญิง ผลการเฝาระวัง พบวา ความชุกของการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีเพิ่มขึ้นในประชากรกลุมอายุ 23–28 ป และกลุมที่มีอายุ 29 ปขึ้นไป ในขณะที่กลุมที่มีอายุ 15–
22 ป มีความชุกลดลงเล็กนอย
การเฝาระวังในรอบป พ.ศ. 2550 ดําเนินการเฝาระวังเฉพาะในสถานบันเทิง และสถานบริการ
เทานั้น ซึ่งพบวา ความชุกของชายแตงหญิงที่ทําการสุมเลือกจากสถานบันเทิงและสถานบริการเพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2548 ถึง 3.4 เทา
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ตารางที่ 3 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายขายบริการทางเพศ จําแนกอายุและสถานที่พบปะ
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต พ.ศ. 2546 - 2550
ลักษณะทางประชากร
และสังคม
กรุงเทพมหานคร
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ
เชียงใหม
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ
ภูเก็ต
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ

8

2546

2548

2550

n/N

(%)

n/N

(%)

n/N

(%)

-

-

23/117
31/158
12/75

19.7
19.6
16.0

9/57
27/93
18/75

15.8
29.0
24.0

-

-

28/155
0/27
38/168

18.1
0.0
22.6

25/129
4/22
25/74

19.4
18.2
33.8

-

-

10/100
10/83
3/19

10.0
12.0
15.8

7/99
19/79
5/32

7.1
24.1
15.6

-

-

23/172
0/26
0/4

13.4
0.0
0.0

5/71
26/122
0/7

7.0
21.3
0.0

-

-

10/90
9/73
10/39

11.1
12.3
25.6

8/52
14/59
7/39

15.4
23.7
17.9

-

-

29/202
0/0
0/0

14.4
0.0
0.0

26/131
3/19
0/0

19.8
15.8
0.0

ตารางที่ 4 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายแตงหญิง จําแนกอายุและสถานที่พบปะ จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ.2546-2550
ลักษณะทางประชากร
และสังคม
กลุมอายุ
15-22 ป
23-28 ป
29 ปขึ้นไป
สถานที่พบปะ
สถานบันเทิง/สถานบริการ
สถานประกอบการดานสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ

2546

2548

2550

n/N

(%)

n/N

(%)

n/N

(%)

-

-

12/89
9/47
5/12

13.5
19.1
41.7

7/62
6/39
6/12

11.3
15.4
50.0

-

-

3/61
0/0
23/87

4.9
0.0
26.4

19/113
0/0
0/0

16.8
0.0
0.0
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พฤติกรรมทีส่ ัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี
กลุมชายขายบริการทางเพศเปนกลุมที่มีบทบาททางเพศเปนฝายรุกอยางเดียวมากที่สุด (รอย
ละ 25–60) ในขณะที่กลุมชายแตงหญิงสวนใหญมีบทบาทเปนฝายรับอยางเดียว (รอยละ 65-90) กลุม
ชายแตงหญิงเปนกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงนอยที่สุด (รอยละ 2–17) ในขณะที่กลุมชายขาย
บริการเปนกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงมากที่สุด (รอยละ 50–80)
จํานวนคูนอนชั่วคราวของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง 3 กลุมมีแนวโนมลดลง แตพบวายังมี
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอีกถึงรอยละ 39–67 ที่ยังคงมีเพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราวในรอบ 3 เดือนที่
ผานมา
อัตราการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธในรอบ 3 เดือนที่ผานมาของกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายนับวาอยูในระดับที่ต่ํามาก กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานครเปน
กลุมที่ใชถุงยางอนามัยสูงที่สุด (รอยละ 65.8 ในป พ.ศ. 2550) ในขณะที่กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมของอัตราการใชถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น แตอัตราการใช
ถุงยางอนามัยยังคงต่ํามากอยู ในป พ.ศ. 2550 ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จังหวัดเชียงใหมรอยละ 36
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ในขณะที่กลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย จังหวัดภูเก็ตเพียงรอยละ 44 ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราว
ชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การใชถุงยางอนามัยของกลุมชายขายบริการทางเพศนับวาเปนปญหาที่นากังวลที่สุด โดยพบวา
อัตราการใชถุงยางอนามัยของกลุมนี้อยูในระดับรอยละ 20-30 เทานั้น ถึงแมวาอัตราการใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผานมาของกลุมชายขายบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม และภูเก็ตจะ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นบางแตยังอยูในระดับที่ตํา่ มาก
อัตราการใชถุงยางอนามัยของกลุมชายแตงหญิงก็อยูในระดับต่ําเชนกัน และเปนที่นาสังเกตวา
อัตราการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งของกลุมชายแตงหญิงของจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมลดลงมากจาก
รอยละ 39.9 เปนรอยละ 29.2
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง 3 กลุมทุกจังหวัดใชสารเสพติดคอนขางสูง การใชสารเสพ
ติดกอนการรวมเพศของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.8 ในป
พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 1.6 ในป พ.ศ. 2548 และรอยละ 6.3 ในป พ.ศ. 2550
การรายงานการปวยดวยกามโรคของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดภูเก็ตลดลงทุกกลุม ในขณะที่การรายงานการปวยดวยกามโรคของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสตามตัวชี้วัดของ UNGASS
ของกลุมชายที่มี
เพศสั มพันธ กับ ชาย พบว า กลุมชายที่มีเ พศสัมพันธกับ ชายมีความรู เ กี่ ย วกั บการป อ งกัน โรคเอดส
คอนขางต่ํา
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ตารางที่ 5 แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ ัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายทัว่ ไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย ป พ.ศ.2546-2550
พฤติกรรม
บทบาทในการมีเพศสัมพันธ
ฝายรุกอยางเดียว
ฝายรับอยางเดียว
ทั้งรุกและรับ
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ไมมี
1
2-3
4+
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้

กรุงเทพมหานคร
2546
2548
2550

2546

เชียงใหม
2548

2550

2546

ภูเก็ต
2548

2550

46.8
17.6
33.5

34.3
26.6
34.8

40.9
21.4
25.2

----

3.5
27.7
37.1

24.8
39.4
35.8

----

37.3
41.4
21.3

29.9
35.8
34.3

34.7
16.4
20.9
28.0
36.0
63.2
73.7
3.6
0.8
2.9
43.8

48.9
11.8
17.0
22.3
37.8
65.7
81.2
17.5
1.6
14.5
49.4

61.3
13.5
14.7
10.5
35.2
65.8
77.6
20.7
6.3
16.0
52.1

------------

36.2
15.4
25.4
23.1
36.5
30.6
96.7
22.5
4.1
36.9
46.8

41.8
21.8
21.2
15.3
23.6
36.4
90.5
19.4
2.1
11.6
40.1

------------

32.4
21.6
20.7
25.2
51.0
28.0
69.5
34.5
4.5
31.5
27.5

33.3
22.5
18.9
25.2
34.7
44.0
63.3
26.7
6.0
8.7
46.7

ตารางที่ 6 แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ ัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายขายบริการทางเพศ ป พ.ศ.2546-2550
พฤติกรรม
บทบาทในการมีเพศสัมพันธ
ฝายรุกอยางเดียว
ฝายรับอยางเดียว
ทั้งรุกและรับ
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ไมมี
1
2-3
4+
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้
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กรุงเทพมหานคร
2546
2548
2550

2546

เชียงใหม
2548

2550

2546

ภูเก็ต
2548

2550

----

52.6
4.8
42.6

57.5
5.5
37.0

----

66.1
8.8
25.1

66.7
4.4
28.9

----

34.1
29.2
36.8

26.9
15.7
57.5

------------

13.1
8.3
7.7
20.3
77.1
29.7
90.6
29.1
5.7
14.0
55.1

36.0
8.5
9.0
15.5
60.5
26.5
88.0
52.0
8.0
2.0
59.0

------------

31.6
12.7
24.1
31.6
80.2
23.3
92.6
34.7
3.0
41.1
66.8

58.2
12.1
13.5
16.3
78.5
28.0
96.5
37.0
3.5
12.5
67.5

------------

31.9
14.2
19.5
34.5
57.4
32.7
97.0
56.4
7.9
42.1
61.9

39.3
13.1
16.8
30.8
52.0
38.0
92.0
36.0
4.7
16.0
85.3

ตารางที่ 7 แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ ัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายแตงหญิง ป พ.ศ.2546-2550
พฤติกรรม
บทบาทในการมีเพศสัมพันธ
ฝายรุกอยางเดียว
ฝายรับอยางเดียว
ทั้งรุกและรับ
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ไมมี
1
2-3
4+
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้

กรุงเทพมหานคร
2546
2548
2550

2546

เชียงใหม
2548

2550

2546

ภูเก็ต
2548

2550

----

1.0
76.5
22.5

----

----

0.0
92.4
7.6

13.3
65.3
21.4

----

3.5
74.6
22.0

----

------------

16.5
16.0
14.0
22.5
3.5
39.5
75.0
23.0
8.0
7.5
47.0

------------

------------

18.7
27.1
19.6
34.6
2.0
39.9
93.2
37.2
5.4
28.2
35.8

42.9
20.0
17.1
20.0
16.8
29.2
82.3
33.6
4.4
9.7
54.0

------------

23.5
22.2
17.3
37.0
7.1
43.7
80.2
50.8
10.3
31.7
58.7

------------
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ตารางที่ 8 แนวโนมการตอบความรูเกี่ยวกับโรคเอดสไดถูกตอง ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั ชาย
ปพ.ศ. 2550
2550

การตอบความรูเกี่ยวกับโรคเอดสไดถูกตอง
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS)
ตอบถูกทุกขอ*
กลุมชายขายบริการทางเพศ
การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS)
ตอบถูกทุกขอ*
กลุมชายแตงหญิง
การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS)
ตอบถูกทุกขอ*
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n/N

(%)

398/793
657/793
616/793
582/793
582/793
204/793
53/793

50.2
82.8
77.7
73.4
73.4
25.7
6.7

281/550
461/550
405/550
405/550
343/550
126/550
34/550

51.1
83.8
73.6
73.6
62.4
22.9
6.2

54/113
90/113
85/113
97/113
76/113
25/113
4/113

47.8
79.6
75.2
85.8
67.3
22.1
3.5

วิจารณ
การเฝาระวังความชุกและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั
ชาย ในป พ.ศ. 2550 ซึ่งดําเนินการเฝาระวังในประชากร 3 กลุม ไดแก กลุมประชากรชายทั่วไปที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM) ชายขายบริการทางเพศ (MSW) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และ
ภู เ ก็ ต และกลุ ม ชายแต ง หญิ ง (TG) ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี ใ น
ประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูงมาก
ในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกของการติดเชื้อ
เอ็ ช ไอวีใ นกลุ ม ชายทั่ ว ไปที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายมากที่ สุ ด กลุ ม อายุ 15-22 ป นั บ เป น กลุม อายุ ที่ มี
ความสําคัญมากในทั้ง 3 กลุมประชากรที่ทําการเฝาระวัง นอกจากนี้ยังพบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอคอนขางนอย มีความชุกของการใชสารเสพติดคอนขางสูง สวน
ใหญเคยตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี แตกลับมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสคอนขาง
นอย
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ
และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูงมาก ในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง เมื่อเปรียบเทียบกับการเฝา
ระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมอื่นๆ จะพบวา คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากร
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง 3 กลุมมีคาใกลเคียงกับคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูติด
ยาเสพติดชนิดฉีดเพียงกลุมเดียว อยางไรก็ดี ผลการเฝาระวังในรอบนี้ก็แสดงใหเห็นแนวโนมการชลอตัว
ของการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกในหลายกลุมประชากรยอย เชน กลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในกรุงเทพมหานคร กลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม เปนตน
กลุ ม อายุ 15-22 ป นั บ เป น กลุ ม อายุ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากในทั้ ง 3 กลุ ม ประชากรชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายที่ทําการเฝาระวัง ทั้งที่เปนกลุมที่มีอายุนอยที่สุด แตกลับพบวามีคาความชุกของการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีอยูในระดับที่สูงมากในทุกกลุมประชากร และทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง เนื่องจากคา
ความชุกสามารถสะทอนคาอุบัติการณสะสมของการติดเชื้อเอ็ชไอวีได ดังนั้น การพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในระดับที่สูงมากในกลุมประชากรนี้จึงหมายถึงสถานการณการแพรระบาด (การติดเชื้อรายใหม) ที่
รุ น แรงในกลุ ม อายุ นี้ เ ช น กั น ดั ง นั้ น มาตรการใดๆ ที่ จ ะป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี ใ นกลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายจะตองเริ่มตั้งแตประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังมีอายุนอยอยู (อายุประมาณ
15 ป) หากรอจนกระทั่งประชากรกลุมนี้อายุมากขึ้น ก็จะทําใหประชากรจํานวนหนึ่งติดเชื้อไปแลว
ในการสํารวจในรอบป พ.ศ. 2550
พบวาสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเปรียบเทียบการการสํารวจในรอบป พ.ศ. 2548
การเพิ่มขึ้นของคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีพบในกลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายทุกกลุม
อายุ และกลุมชายขายบริการทางเพศ กลุมอายุ 15–22 ป และกลุมอายุ 23–28 ป การเพิ่มขึ้นอยางมาก
ของคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในจังหวัดภูเก็ต สะทอนใหเห็นความจําเปนที่จะตองมีบริการดาน
การปองกันควบคุมการติดเชื้อเอ็ชไอวีและกามโรคที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในประชากรกลุมนี้
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พฤติกรรมที่สําคัญที่จะชวยปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมนี้ได นั่นคือ การใชถุงยาง
อนามัยอยางถูกตองขณะมีเพศสัมพันธ ยังคงมีปญหาคอนขางมากในประชากรกลุมนี้ มีเพียงประชากร
กลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครเทานั้นที่มีอัตราการใชถุงยางอยางสม่ําเสมอ
เมื่อมีเพศสัมพันธในรอบ 3 เดือนที่ผานมาสูงกวารอยละ 60 กลุมประชากรที่มีปญหาการใชถุงยาง
อนามัยมากที่สุด คือกลุมชายขายบริการทางเพศ ซึ่งการใชถุงยางสม่ําเสมอในอัตราที่ต่ําสะทอนถึง
ปญหาของการแพรระบาดของโรคเอดสไดในระดับหนึ่ง ทุกฝายที่เกี่ยวของจําเปนจะตองเรงรัดและ
พยายามหายุทธศาสตร และแนวทางที่จะเพิ่มอัตราการใชถุงยางอนามัยในประชากรกลุมนี้โดยดวน
ในประชากรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย นอกเหนือจากประเด็นเกี่ยวกับการใชหรือไมใช
ถุงยางอนามัยแลว การใชอยางถูกตอง และการใชสารหลอลื่นอยางเหมาะสมยังเปนประเด็นที่สําคัญของ
ประชากรกลุมนี้ดวย เนื่องจากการเลือกใชสารหลอลื่นที่ไมเหมาะสม หรือไมเพียงพอ อาจนําไปสูปญหา
ถุงยางฉีกขาดหรือแตกไดงาย ที่ผานมาไดมีหนวยงานตางๆ ไดพยายามออกมารณรงคและพัฒนา
รูปแบบ (Package) ของถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นใหเหมาะสมกับประชากรกลุมนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น
ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันใหเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ไดถูกนําไปใช
อยางเต็มประสิทธิภาพ
ประชากรกลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายมี ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมที่ สํ า คั ญ ที่ แ ตกต า งจาก
ประชากรกลุมอื่นๆ ที่สํานักระบาดวิทยาไดดําเนินการเฝาระวังอยูคือ ประชากรกลุมนี้มีอัตราการใชสาร
เสพติด โดยเฉพาะการใชสารเสพติดกอนการมีเพศสัมพันธในระดับที่สูง และประชากรกลุมนี้เปนกลุมที่
เคยไดกับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีในสัดสวนที่สูง
พฤติ ก รรมการใช ส ารเสพติ ด และพฤติ ก รรมการตรวจเลื อ ดเพื่ อ หาการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี เ ป น
พฤติ ก รรมที่ ใ ห ผ ลในทางที่ ต รงกั น ข า มกั น ในขณะที่ ก ารใช ส ารเสพติ ด มี แ นวโน ม ที่ จ ะทํ า ให ผู ใ ช มี
พฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากขาดสติ พฤติกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีเป น
พฤติกรรมที่ชวยในการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี ดังนั้น ในแพ็คเกจของบริการเกี่ยวกับสุขภาพของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายจะตองเนนประเด็นที่เกี่ยวกับการปองกัน หลีกเลี่ยง และการเลิกการใช
สารเสพติดดวยเชนกัน
เปนที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา ถึงแมประชากรกลุมนี้จะเคยไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาการติด
เชื้อเอ็ชไอวีในสัดสวนที่สูง ประชากรกลุมนี้กลับมีระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาเอดสที่ต่ํามาก
(วัดจากขอคําถามดานความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสของ UNGASS) ดังนั้น บริการดานการตรวจ
เลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนความรู
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีสําหรับประชากรกลุมนี้ดวย และในขณะที่ หลายพื้นที่ยังไมมีการ
จัดบริการดูแลสุขภาพของประชากรกลุมนี้ขึ้นมาเปนการเฉพาะ บริการดานการปองกันและควบคุมโรค
เอดสอาจสามารถใชชองทางของการตรวจเลือดเขามาแทนที่ไดเปนการชั่วคราว แตคลินิกใหคําปรึกษา
และตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาและ
บริการดานการปองกันและควบคุมโรคเอดสที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับประชากรกลุมนี้ตอไป
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สรุปและขอเสนอแนะ
การเฝาระวังความชุกและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั
ชาย ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต ในป พ.ศ. 2550 พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูง
มากในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกของการติด
เชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายมากที่สุด กลุมอายุ 15-22 ป นับเปนกลุมอายุที่มี
ความสําคัญสูงสุดในทั้ง 3 กลุมประชากรที่ทําการเฝาระวัง นอกจากนี้ยังพบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอคอนขางนอย มีความชุกของการใชสารเสพติดคอนขางสูง สวน
ใหญเคยตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี แตกลับมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสคอนขาง
นอย หนวยงานและเครือขายที่ดําเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคเอดสและกามโรคในประชากรกลุม
นี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนายุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและสามารถ
ใหบริการที่ครอบคลุมหรือเขาถึงประชากรกลุมนี้ไดอยางทั่วถึงตอไป
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การตอบสนองระดับประเทศตอการแพรระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี
ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
วรศินันท ตันติรัตนวงศ, กีรติกานต กลัดสวัสดิ์
จากการประเมินความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งดําเนินการโดยศูนยความรวมมือไทย –
สหรัฐ ดานสาธารณสุข รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย และสมาคมฟา
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายใน
สี รุ ง แห ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร มีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูง ผลการศึกษาในครั้งนั้นไดนําไปสูการวางแผน
และริเริ่มดําเนินกิจกรรมและบริการตางๆ เพื่อการปองกันการระบาดของเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสั ม พั น ธ กั บ ชาย และได มี ก ารจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย ที่ประชุมไดเสนอใหมีการศึกษาวิจัย และการติดตามเฝาระวังใน
ประชากรกลุมนี้เปนระยะๆ อยางเปนระบบ รวมทั้งการขยายความครอบคลุมดานพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ออกไป (เชน จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี นครราชสีมา และขอนแกน) และดานประชากรชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชายกลุมยอย (เชน กลุมชายขายบริการทางเพศ, กลุมชายแตงหญิง)
ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2546 ผลของการศึ ก ษานี้ ไ ด นํ า เสนอต อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุม
โรคไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบไปดวยตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข องคการพัฒนา
เอกชนทั้งในและระหวางประเทศ (NGOs และ INGOs) รวมทั้งองคกรชุมชน (CBOs) เพื่อที่จะพัฒนากล
ยุทธในการดําเนินการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย คณะทํางานเฉพาะ
กิจนี้ไดจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2546 และในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมีการ
ประชุมร ว มกั บ ตัว แทนชุมชนชายที่มีเ พศสัมพันธกั บ ชาย เจ าของกิจ การและผู จัดการสถานบันเทิ ง
องคกรชุมชน องคการพัฒนาเอกชนทั้งในและระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ และ
อภิปรายถึงความเปนไปไดในการดําเนินการแกไขปญหา
ในขณะเดียวกัน ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข โดย Global AIDS Program
(GAP) แหงประเทศไทยไดทําสัญญารวมกับองคกรฟาสีรุงแหงประเทศไทย (องคกรดานอนามัยและสิทธิ
ของคนรักเพศเดียวกัน) เปนระยะเวลา 1 ป เพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนนิติบุคคลเพื่อ
ดําเนินการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายขึ้น
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ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 หลังจากที่มีการประชุมเพื่อเตรียมการหลายครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายในประเทศไทยขึ้น โดยการสนับสนุนของศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC)
UNAIDS UNESCO และทีมงานดําเนินโครงการเพื่อกําหนดนโยบาย (Policy Project) แหงประเทศไทย
การประชุมประสบความสําเร็จดวยดีและไดขอสรุปวา แผนการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ควรประกอบดวย
1) การศึกษาวิจัยและการติดตามเฝาระวัง
2) การพัฒนาโครงการปองกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธและโรคเอดส โดยอิงชุมชนและ
สมาชิกของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
3) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคลินิกนิรนามที่ใหบริการตรวจและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีโดยสมัครใจ คลินิกโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ และคลินิกสุขภาพเพศชายที่เปน
มิตรตอผูรับบริการ และ
4) ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสถานะทางสั ง คมของกลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชาย
ใหดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังไดนําขอเสนอแนะบรรจุลงในแผนปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสแหงชาติทั้ง
ฉบับที่กําลังดําเนินการอยู (แผนฯ ป พ.ศ. 2545-2549) และแผนฯ ที่กําลังมีการจัดทํา (แผนฯ ป พ.ศ.
2549-2553)
นอกเหนือจากมาตรการที่กลาวมาขางตน ผลการศึกษาไดนําไปสูการริเริ่มการปองกันการ
ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เชน สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทยได
ดําเนินการเพิ่มโปรแกรมปองกันและการแจกจายถุงยางอนามัยใหเขาถึงกลุมที่เขาถึงยาก ซึ่งไดรับการ
สนั บ สนุ น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข และสมาคมแนวร ว มภาคธุ ร กิ จ ไทยต า นภั ย เอดส (Thailand
Business Coalition on AIDS, TBCA) กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดตั้งคลินิกสุขภาพชายขึ้นในกรุงเทพมหานคร
Family Health International (FHI) ไดจัดแนวทางการใหบริการทางคลินิกสุขภาพเพศชายและจัดตั้ง
คลินิกสุขภาพชาย และชายที่มีเพศสัมพันธกับชายขึ้นในจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการ
ปองกันในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในจังหวัดเชียงใหมและภูเก็ตโดยองคการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสาธารณสุข (Program for Appropriate Technology in Health - PATH) รวมกับ TUC/GAP และ
การดําเนินกิจกรรมการปองกันสําหรับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายโดยใชวิธีการขับเคลื่อนดวย
สมาชิกในชุมชน (Peer-driven intervention) โดย FHI และ TUC/GAP
นอกเหนือจากความพยายามรวมกันของทุกภาคสวนในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
เอ็ชไอวี/เอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายขางตน คณะทํางานยังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ พ.ศ.2550 - 2554 (UA2010) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ
พ.ศ.2550 - 2554 (UA2010)
ในยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย
1) ดานการปองกันการติดเชื้อเอดส ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ภาพความสําเร็จ
การติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม ในประชากรกลุมตางๆ ลดลง
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จ
การติดเชื้อรายใหมลดลงอยางนอย ครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดประมาณไว
มาตรการที่ 1

จัดตั้งศูนยบริหารจัดการกองทุนถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น เพื่อสงเสริม
การเขาถึงถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น
กลวิธี 1.1 จัดใหมีถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นอยางพอเพียงสําหรับกลุมชายที่
มีเพศสัมพันธกับชาย
1.1.1 รัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมการเขาถึงถุงยางอนามัยและ
สารหลอลื่นอยางทั่วถึง
1.1.2 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทหลักในการทําการตลาด
เชิงสังคม
1.1.3 สง เสริ ม ให ส ถานบริ ก าร/สถานประกอบการจั ดตั้ ง กองทุ น /
เครื อข ายถุ ง ยางอนามัย และสารหล อลื่น อย างต อเนื่องและ
ยั่งยืน
กลวิธี 1.2 สงเสริมใหกลุม ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายสามารถเขาถึงถุงยาง
อนามัยและสารหลอลื่นไดโดยสะดวก และใชอยางถูกตอง
1.2.1 จั ด หาถุ ง ยางอนามั ย และสารหล อ ลื่ น จํ า หน า ยในสถานที่
เหมาะสมกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกลุมตางๆ
1.2.2 ราคาเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยสงเสริมการใช 3 ระดับ
คือ ฟรี ราคาถูก และเต็มราคา
1.2.3 ผลิตสื่อและกระบวนการใหความรูเมื่อพบถุงยางอนามัย (ซื้อ
รับแจก ฯลฯ)
1.2.4 ส ง เสริ ม การทํ า งานร ว มกั บ เครื อ ข า ยสื่ อ เพื่ อ การกระจาย
ขาวสารเรื่องศูนยบริหารจัดการกองทุนถุงยางอนามัยและสาร
หลอลื่น
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1.2.5 สงเสริมการทํางานกับเครือขายเพื่อนในการใหความรูและ
ปรับฐานทัศนคติเรื่องการใชถุงยางอนามัยเพื่อการเขาถึงและ
การใชงานไดอยางถูกตอง
เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการดานใหการปรึกษาและตรวจรักษา
โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
กลวิธี 2.1 จํ า นวนสถานบริ ก ารด า นให ก ารปรึ ก ษา ตรวจรั ก ษาโรคเอดส
โรคติ ด ต อ ทางเพศสั มพั น ธ แ ละบริก ารปรึ ก ษาและตรวจเลื อ ดแบบ
สมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2.1.1 จั ด บริ ก ารด า นการให คํ า ปรึ ก ษา ตรวจรั ก ษาโรคเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือด
แบบสมัครใจในสถานบริการสุขภาพทั่วไป โรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ หน ว ยงาน
ผู รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ใ ห ส ามารถรองรั บ กลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายไดอยางเปนมิตร
2.1.2 จัดใหมีสถานที่และคลิ นิกเคลื่อนที่ ดานใหการปรึก ษาและ
ตรวจรักษาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการ
ปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจกับกลุมชายที่เพศสัมพันธ
กับชายในพื้นที่ที่เหมาะสม
2.1.3 พั ฒ นาเครื อ ข า ยระบบส ง ต อ ด า นสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมและ
สถานบริ ก ารด า นสุ ข ภาพทางเพศของกลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย
กลวิธี 2.2 บุ ค ลากรด า นการปรึ ก ษาและตรวจรั ก ษาโรคเอดส โรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ ใหบริการ
ที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2.2.1 พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การ
บริการสุขภาพของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2.2.2 ปรับฐานทัศนคติของบุคลากรประเด็นความหลากหลายทาง
เพศเพื่อใหบริการที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย
กลวิธี2.3 เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการใหการปรึกษาและตรวจรักษา
โรคเอดส โรคติดต อทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดแบบสมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2.3.1 เพิ่มชองทางสื่อที่สามารถใหบริการเขาถึงกลุมเปาหมายไดใน
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วงกวางมากขึ้น เชน สายดวน เวปไซต วิทยุ อินเตอรเนต
เสียงตามสาย เปนตน
2.3.2 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ สวัสดิการสังคม สถานบริการและ
บริการดาน สุขภาพ สุขภาพทางเพศ ที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมสุขภาพที่ดีของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
2.3.3 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ ขอมูลการปองกันโรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อใชกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายทั่วไปในวงกวาง
2.3.4 ส ง เสริ ม การทํ า งานร ว มกั บ เครื อ ข า ยสื่ อ เพื่ อ การกระจาย
ขาวสารเรื่องชองทางการใหบริการสวัสดิการทางสังคม สถาน
บริการและบริการดานสุขภาพ สุขภาพทางเพศของกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชาย
สงเสริมศักยภาพการมีสวนรวมของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในการ
จัดรูปแบบบริการดานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ
กลวิธี 3.1 สรางความภาคภูมิใจในตนเองของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
เพื่อการกาวเขามารับขอมูลและมีสวนรวมในการดูแลชุมชนตนเอง
กลวิธี 3.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายในประเด็ น การ
รณรงคโรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดสามารถดูแลชุมชน
ตัวเองไดอยางมีคุณภาพ
กลวิธี 3.3 ส ง เสริ ม เครื อ ข า ยเพื่ อ นให เ ข า สู ก ระบวนการมี ส ว นร ว มในการ
จัดรูปแบบบริการดานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ
กลวิธี3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนในทุกภาคสวน เพื่อการ
จั ด รู ป แบบการบริ ก ารด า นการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาโรคเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจ
จัดตั้งและประชาสัมพันธศูนยเพื่อน และสรางเครือขายศูนยเพื่อนเพื่อการใช
งานรวมกันของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ
กลวิธี 4.1 จัดตั้งและประชาสัมพันธศูนยเพื่อน และสรางเครือขายศูนยเพื่อน เพือ่
การใชงานรวมกันของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ
4.2.1 ตั้งศูนยเพื่อนและใหบริการขั้นพื้นฐาน 17 ศูนย ทั่วประเทศ
4.2.2 เชื่อมเครือขายศูนยเพื่อนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ใชบริการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ
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4.2.3 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธเครือขายศูนยเพื่อน
4.2.4 ทํ า งานร ว มกั บ เครื อ ข า ย เพื่ อ การกระจายข า วสารเรื่ อ ง
เครือขายศูนยเพื่อน
4.2.5 สนับสนุนกิจกรรมเครือขายเพื่อนในชุมชน
กลวิธี 4.2 ประสานการทํางานเชิงเครือขาย
4.2.1 สรางการรวมกลุมชายที่มีเ พศสัมพันธกับชายให เกิ ดความ
เขมแข็งในการเปนเครือขายเพื่อนเพื่อการรณรงคประเด็นโรค
เอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดแบบสมัครใจอยางยั่งยืน
4.2.2 ใชเครือขายเพื่อนจากชุมชนในการหาปญหาในพื้นที่และสราง
กิจกรรมในการทํางานชุมชนเพื่อรวมแกปญหา
4.2.3 จั ด ระบบอาสาสมั ค รเพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มในความเป น
เจาของของเครือขายเพื่อน เตรียมรับกิจกรรมจากกลวิธีตางๆ
ในการรณรงคประเด็นโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ
4.2.4 เชื่อมเครือขายเพื่อน เพื่อสรางกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน
ในระดับประเทศ
กลวิธี 4.3 การจั ด การความรู แ ละการสื่ อ สารสาธารณะผ า นการทํ า งานเชิ ง
เครือขาย
4.3.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มรวบรวม และบริ ก ารข อ มู ล
(รวมทั้ ง สื่ อ ) ต า งๆ ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย
4.3.2 ผลิตสื่อที่เกิดจากการตระเตรียมและรวบรวมขอมูลของศูนย
ขอมูล
4.3.3 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธศูนยขอมูล เพื่อการใชบริการของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายและผูสนใจ
4.3.4 สงเสริมกระบวนการจัดกลุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ถอดบทเรียนในทุกระดับและภาคสวน
4.3.5 ดําเนินงานศูนยขอมูลรวมกับนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละปรั บ ฐานคติ ป ระเด็ น ความ
หลากหลายทางเพศ
สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในการปองกันโรคเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน
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จัดตั้งศูนยผลิตสื่อและประชาสัมพันธเพื่อรองรับกลวิธีตางๆในการ
รณรงคประเด็นโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการ
ปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ
กลวิธี 5.2 ร ว มกั บ องคก รภาคี ใ นพื้น ที่ ใ นการผลิ ต สื่ อ เครื่ อ งมื อ และเผยแพร
ขอมูลการปองกันเอ็ชไอวี / เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่ใช
ในบริบทของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชนนั้น
กลวิธี 5.3 ทํางานร ว มกับเครือขายสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อการกระจายขอมู ล
ขาวสารการรณรงคเอ็ชไอวี/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใน
บริบทของชุมชน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร องคกรที่ทํางานกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย
กลวิธี 6.1 มีองคกรเครือขายในการแบงปนเชิงวิชาการและทักษะในการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานระหวางองคกร
กลวิธี 6.2 พัฒนาเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพคนทํางาน
กลวิธี 6.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความรู และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านของ
คนทํางานในทุกระดับ
กลวิธี 6.4 มีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ
สรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่สนับสนุนการดําเนินงานในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย
กลวิธี 7.1 จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในดาน
สังคม สวัสดิภาพและกฎหมาย เพื่ อส งเสริ มใหเ กิดกลไกกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอการรณรงคดานเอ็ชไอวี / เอดส
VCT และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย
กลวิธี 7.2 ทํ า งานเชิ ง ประเด็ น กั บ กลุ ม ผู มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ในนโยบาย
สาธารณะที่ใชในพื้นที่นั้น เพื่อสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการรณรงค
ดานเอ็ชไอวี / เอดส VCT และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (เชน
เครือขายเจาของสถานบันเทิง องคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการ)
กลวิธี 7.3 สงเสริมกระบวนการใหความรูและมีสวนรวมเชิงนโยบายกับกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชาย ผานกิจกรรมกลุมเพื่อนและเครือขาย
สรางความเขาใจเรื่องเพศ เพศวิถี เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติใน
ประเด็ นชายที่ มีเ พศสั มพันธ กับ ชายกั บ เอ็ ชไอวี / เอดส และโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ
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กลวิธี 8.1

มาตรการที่ 9

มาตรการที่ 10

1 สรางเครื่องมือสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเพศ เพศวิถี ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อการนําไปใชในบริบทที่ตางกันออกไป (เชน
ใชสื่อกั บกลุมเพื่อน ใชกับงานสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายกับ
ผูบริหาร)
กลวิธี 8.2 สงเสริมกระบวนการที่จะนําเอาความเขาใจเรื่องเพศ เพศวิถี ไปรวม
พิจารณาในกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผนและดําเนินงาน
ตลอดแผนยุทธศาสตรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ประสานงานกับกลุมการทํางานรณรงคโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยมองในมุมของการปองกัน และสราง
ความเขาใจในเรื่องเพศและเพศวิถี เชน กลุมผูตองขังเยาวชนในและนอก
ระบบการศึกษา ทหาร
กลวิธี 9.1 รวมทํางานกับผูรับผิดชอบการรณรงคเอ็ชไอวี/เอดส และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธในสถานที่ที่มีภาพชายเปนหลัก เชน เรือนจํา สถาน
พินิจ โรงเรียนชายลวน
กลวิธี 9.2 ทํางานเชิงเครือขายระหวางประเด็นตางๆ ในการรณรงคโรคเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจ เชน ผูใชยา เยาวชน
กลวิธี 9.3 ทํางานรวมกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี ใน
มุ ม ของการรณรงค ป อ งกั น เอ็ ช ไอวี / เอดส และโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ ของแผนยุทธศาสตรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
มีการติดตามปญหาเกี่ยวกับเอ็ชไอวี ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอยาง
เปนระบบ
กลวิธี 10.1 สงเสริ มการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ กลุมชายที่มีเ พศสั มพันธกับชายใน
แงมุมตางๆ
กลวิธี 10.2 สงเสริมระบบเฝาระวังเกี่ยวกับเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

จากแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ พ.ศ. 2550
– 2554 (UA 2010) โดยเฉพาะยุทธศาสตร ที่ 2 ในการบูรณาการการปองกัน ดูแลรักษา และลด
ผลกระทบในกลุมเปาหมายเฉพาะตางๆ ที่เปนกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมสามีภรรยา หรือคูรักที่ฝาย
ใดฝายหนึ่งติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมหญิงบริการและผูซื้อบริการ กลุมผูใชยา
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมประชากรอื่นๆ (แรงงานขามชาติ แรงงานไทยไปตางประเทศ แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ กลุมชาติพันธุ และคนไทยพลัดถิ่น ผูลี้ภัย/ผูอพยพ) ซึ่งกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ก็เปนหนึ่งในกลุมเปาหมายเฉพาะ ที่ตองการลดอัตราการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม โดยใหอัตราการติดเชื้อ
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รายใหมล ดลงอย า งน อยครึ่ ง หนึ่ง จากที่เ คยคาดประมาณไว ดั ง นั้ น มาตรการต า งๆ ที่ ไ ด รา งไว ใ น
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
(UA 2010) นี้จึงเปนแผนการทํางานในเชิงแนวทางที่ใชปฏิบัติรวมกันเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
เอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่คาดวาจะชวยลดอัตราการติดเชื้อรายใหมในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายใหลดลงได การทํางานตามแผนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการทํางานรวมกันของ
ภาคสวนตางๆ เปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพ การทํางานเชิงรุกในชุมชน การวิเคราะหปญหาชุมชน มี
แกนนําในชุมชนที่ทํางานโดยกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย การทํางานเชิงสังคมทุกรูปแบบทั้งการให
องคความรูเชิงวิชาการ สงเสริมการจัดตั้งศูนยขอมูลและการผลิตสื่อ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การผลิต
สื่อเพื่อเขาถึงกลุมเฉพาะในรูปแบบของ Drop in center หรือการใหคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท การ
ชวยเหลือดานกฎหมาย สิทธิทางสังคม การพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูที่ทํางานเกี่ยวของกับชายที่
มีเพศสัมพันธกับชาย การรณรงค การหาปญหาและแกปญหาในพื้นที่ สรางกระบวนการเพื่อนชวยเพื่อน
เครือขายกลุมชายรักชายที่พัฒนาเปนภาคีเครือขายทั่วประเทศ เชน เครือขายความหลากหลาย
ทางเพศ เครือขายชายรักชาย คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ เครือขาย
สุขภาพสีรุง เครือขายเทศกาล PRIDE ชมรมบารเกยภูเก็ต เครือขายสถานประกอบการพนักงานบาร
เครือขายสถานประกอบการในเชียงใหม เครือขายฟาสีมวง เครือขายที่เกิดจากการทํางานรวมกับภาครัฐ
เชน กองควบคุมโรคเอดสกรุงเทพมหานคร สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สํานักระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ลงพื้นที่ เครือขายคนทํางานเอ็ชไอวี / เอดส ชลบุรี
เปนตน
ความตองการและความคาดหวัง
1. ในสวนที่เปนความตองการของภาคเอกชนในการที่จะขอความรวมมือใหภาครัฐจัดบริการให
และเปนความรวมมือที่เปนความตองการของภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม เชน การรวมคิดรูปแบบ
สถานบริการใหการปรึกษา ตรวจรักษาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดโดยสมัครใจ เพื่อใหสถานบริการตรวจสุขภาพที่จัดโดยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือหนวยงานผูรับผิดชอบอื่นๆ ในพื้นที่ของแตละจังหวัดดําเนินการไดในลักษณะ
ครบวงจร เข า ใจ เข า ถึ ง ทั่ ว ถึ ง ประโยชน ประหยั ด และตอบสนองความต อ งการแก ก ลุ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ ในทุกกลุมและทุกระดับ
2. แนวทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่สําคัญๆ
ควรเปนการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบในประเด็นตางๆ เชน เหตุปจจัยของการเขาถึงบริการ การใชถุงยาง
อนามัยนอยหรือไมใชเพราะเหตุใด การวิเคราะหผลดีผลเสียของการใช/ไมใชถุงยางอนามัย การละเมิด
สิทธิผูใชบริการ (โดยผูใหบริการ) หรือการบริการที่สรางความพึงใจใหกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายควรมี รูปแบบอย างไร การใหบริ การนอกเวลา/คลิ นิกพิเ ศษ/การให บริ การสงตรงถึงบาน/ที่ พัก
(Delivery services เพื่อชวยปองกันและแกไขปญหาการเปดเผยตัวในสังคมของชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย) แนวทางการสรางแรงจูงใจเชิงบวก (เชน ความเปนสถานที่เฉพาะในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญ การ
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ใหบริการที่เปนมิตร) ตอการมารับบริการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเพื่อการรักษาสุขภาพทาง
เพศ (โดยไมตองมารับบริการตอเมื่อมีความจําเปนตองรับการรักษาอยางเรงดวนเพราะปวยจนเกินจะ
เยียวยาดวยตนเอง) การสํารวจเจตคติและวิธีคิดของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ตอการดูแลและ
รักษาสุขภาพทางเพศ เปนตน
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับประเทศ และการถอดบทเรียนในทุกภาคสวนโดยให
ภาครัฐรวมเปนเจาภาพและเปนแกนนําในการดําเนินการ
4. รวมสรางแนวทางติดตามประเมินผล การสรางระบบขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ดังนั้น ภาครัฐและเอกชน/ภาคประชาสังคม ควรไดมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกันเพื่ อ
ประโยชนของทุกฝาย และเพื่อใหบรรลุถึงภาพความกาวหนาในการลดอัตราการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม
ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ใหลดลงอยางนอย ครึ่งหนึ่งจากที่คาดประมาณไว ตามที่คาดหวัง
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โครงการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั ชาย
ชมนาถ มโนไพบูลย

Global AIDS program (GAP) ภายใตศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ไดใหการสนับสนุนโครงการ
ปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต
ขอนแกน และอุดรธานี โดยทุกจังหวัดดําเนินงานภายใตรูปแบบที่คลายกันคลึงกัน ซึ่งประกอบไปดวย
การสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรม และเชื่อมกลุมเปาหมายเขาสูระบบผาน Peer outreach การปรับปรุง
บริการใหคําปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (รูปที่ 1) โดยทุกจังหวัดที่ไดรับการสนับสนุนจะมีการ
ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณทุกไตรมาส รวมกับคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการปองกันการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจากหลายภาคสวนใน
ระดับประเทศเปนผูใหคําแนะนําในการดําเนินโครงการ
รูปแบบการปองกัน
การสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
Peer outreach
ชุมชน
•
•
•
•
•
•

การใหบริการ HIV/STI

Drop in center/clinic

บาร สวน ซาวนา ฯลฯ

ผานคลินิก STI ที่มีอยูแลว

เทศกาลพิเศษ

สนับสนุนการใชถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น
สนับสนุนการตรวจเอช ไอ วี ดวยความสมัครใจ
สนับสนุนการตรวจคัดกรอง STI สม่ําเสมอ
สงตอ เพื่อรับบริการที่เกี่ยวกับ HIV/STI
ใหคําปรึกษาเรื่องการลดความเสี่ยง
ใหคําปรึกษาเบื้องตน

•
•
•
•
•

ตรวจคัดกรอง STI
ตรวจรักษา STI
VCT
ใหความรูและคําปรึกษา
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
Prevention for positives

รูปที่ 1 รูปแบบการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
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1. การสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยกระบวนการ Peer outreach
ดําเนินโครงการใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต อุดรธานี และขอนแกน จะเริ่มตนดวยการจัดคายอบรม
เผยแพรความรูดานเอ็ชไอวี/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ ใหกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในชุมชน หลังจากนั้นผูที่ผานการอบรมจากคายสามารถสมัครเปนอาสาสมัครโครงการ Outreach
เมื่อผานการคัดเลือกเปนอาสามัครแลวจะไดรับการฝกอบรมในหัวขอตอไปนี้
1) ทักษะในการทํางานเขาถึง และแบบแผนขั้นตอนการทํางาน (รวมการบันทึกขอมูลเพื่อการ
ประเมินและติดตามงาน)
2) ทักษะในการใหคําปรึกษาขั้นพื้นฐาน และการใหคําปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
3) หลักการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
5) ความรูเบื้องตนดานเอ็ชไอวีเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สําหรับในกรุงเทพมหานคร การคัดเลือกอาสาสมัครโครงการ Outreach ใชกระบวนการ แบบ
Popular Opinion Leader (POL) โดย POL ที่ผานการคัดสรรจะตองเปนผูนําความคิด มีความนาเชื่อถือ
กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมของตน เปนคนที่ผูอื่นมาขอคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัย และเปนที่นิยมชมชอบ
มีชื่อเสียง มีความคิดสรางสรรค และไมวาจะดวยเหตุผลอยางไร พฤติกรรมและคานิยมของคนกลุมนี้มี
อิทธิพลตอคนอื่นๆ ในชุมชนอยางมาก โดยการใชรูปแบบ POL ในการสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอยู
บนพื้นฐานความเชื่อที่วา ผูนําความคิดจะชวยเปลี่ยนมาตรฐานกลุมในชุมชนของตนได แนวทางในการ
คัดเลือก POL นั้นมาจากการเสนอชื่อของคนในชุมชน การอางอิงกันเปนทอดๆ ถึงคนที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว การฝงตัวสังเกตการณของเจาหนาที่โครงการในแหลงพบปะ ประเด็นที่มีความสําคัญคือ ผูที่
เปน POL จะตองเปนสมาชิกของชุมชน ซึ่งมีใจตองการชวยเหลือคนอื่นๆ เหมือนชวยตัวตนเองและเปน
งานอาสาสมัครที่ไมมีคาตอบแทน หลังจากไดรับการคัดเลือกแลว ผูที่ตอบรับเปน POL จะไดรับการ
อบรมความรูเบื้องตนดานเอ็ชไอวี เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการเสริมทักษะการสื่อสาร
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธกับสมาชิกในกลุมของตนเอง
หลังจากผานการอบรม ทั้ง เจาหนาที่ Outreach และ POL จะสื่อสารกับเพื่อน และคนในชุมชน
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยเนนประเด็นที่สําคัญ ไดแก สถานการณการติดเชื้อ การประเมินความ
เสี่ยงในการติดเชื้อเอ็ชไอวี และชวยเพื่อนและชายที่มีเพศสัมพันธกับชายคนอื่นๆ วางแผนลดพฤติกรรม
เสี่ยง การตรวจเอ็ชไอวีของตนเองและคูอยางนอยทุก 3-6 เดือนหากมีพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมการใช
ถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นชนิดน้ํา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยโดยวิธีอื่นๆ และแนะนําสถานบริการ
สุขภาพทางเพศ รวมทั้งสงตอผูรับบริการจากชุมชนเขาสูระบบการดูแลรักษา
สําหรับเจาหนาที่ Outreach การสื่อสารกับผูรับบริการจะทําอยางนอย 3 ครั้ง ตอผูรับบริการ 1
คน สวน POL จะพูดคุยกับเพื่อนไมจํากัดจํานวนครั้งในทุกเวลาที่โอกาสอํานวย นอกจากนี้ GAP ได
พัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยในการใหบริการ Outreach อยางเปนขั้นตอน เชน ภาพพลิกที่อานงาย เขียน
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ดวยภาษาที่กลุมเปาหมายเขาใจไดงาย และเนนการสื่อสารดวยภาพประกอบการพูดคุย ซึ่งภาพพลิกทั้ง
3 ชุดนี้สามารถพกพาติดตัวไปได และจะชวยในการเปดประเด็นการพูดคุยในแตละครั้ง
การติดตามผลการดําเนินงาน
ทั้งเจาหนาที่ Outreach และ POL กรอกฟอรมบันทึกการพูดคุยกับผูรับบริการทุกครั้งที่ทํางาน
และนําแบบฟอรมสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางเปนระบบ
โดยผานระบบการรายงานประจําเดือนจากฐานขอมูลของจังหวัดนั้นๆ แบบฟอรมมีทั้งหมด 3 แบบฟอรม
คือ
1) แบบฟอรมเพื่อบันทึกการใหบริการ
2) แบบฟอรมขอมูลทางประชากรของผูรับบริการ
3) แบบฟอรมขอมูลดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตอการติดเชือ้ เอ็ชไอวี โดย
เจาหนาที่จะบันทึกแบบฟอรมเหลานี้หลังจากเสร็จสิ้นการใหบริการแลว และจะไมมกี าร
บันทึกชื่อของผูรับบริการลงบนแบบฟอรม
2. การใหบริการเกี่ยวกับเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ณ ปจจุบัน GAP ใหการสนับสนุนคลินิกบริการสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ใน 4 จังหวัด
จังหวัดละ 1 แหง ประกอบไปดวย คลินิกชายบางรัก (สนับสนุนงบประมาณเจาหนาที่บางสวน) คลินิก
สบายดี จังหวัดภูเก็ต คลินิกปลายฟา จังหวัดขอนแกน และคลินิกเพื่อน จังหวัดอุดรธานี (สนับสนุนดาน
วิชาการ และงบประมาณสําหรับซื้อวัสดุครุภัณฑและการปรับปรุงสถานที่บางสวน) โดยคลินิกทั้ง 4 แหง
เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวในระบบ ไมวาจะเปนเจาหนาที่และสถานที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในความยั่งยืน
ของการใหบริการทุกคลินิก บริการของคลินิกประกอบไปดวยดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธตาม
มาตรฐานการดูแลรักษาของประเทศ และใหบริการปรึกษาและตรวจเอ็ชไอวีดวยความสมัครใจ และ
บริการที่อยูระหวางการพัฒนารูปแบบ คือการใหบริการการปองกันในกลุมที่ติดเชื้อแลว (Prevention for
positives)
ในการเตรียมพรอมเจาหนาที่ผูใหบริการในคลินิก GAP ไดสนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาที่ โดย
ความรูดานคลินิกไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากคลินิกชายบางรัก ซึ่งหัวขอการอบรมประกอบดวย
1) Sensitivity training หัวขอที่อบรมครอบคลุมเรื่องการทําความเขาใจกับความหลากหลาย
ทางเพศ การสํารวจทัศนคติตนเองในการทํางานกับกลุมเปาหมาย และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อใหบริการ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี
2) การดูแลสุขภาพชายที่มีเพศสัมพันธกับชายและชายแตงหญิง ซึ่งรวมถึงวิธีการซักประวัติ
ทางเพศ การตรวจรางกาย การตรวจทวารหนักดวย Proctoscope การดูแลสุขภาพบริเวณ
อวัยวะเพศและทวารหนัก การดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ความรูเบื้องตนเรื่อง
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ฮอรโมนและผลขางเคียง และการปรับปรุงรูปแบบของสถานที่และการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปาหมาย
3) การอบรมดานการใหคําปรึกษาเบื้องตน และการใหคําปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยง
4) การอบรมเรื่องหลักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นอกจากนี้โครงการยังสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมตอระหวางบริการของภาครัฐและชุมชน (Peer
outreach) และการเชื่อมตอบริการระหวางภาครัฐดวยกันเองในกรณีที่ผูรับบริการติดเชื้อเอ็ชไอวี และ
ตองการเขาสูระบบการรับยาตานไวรัส
การติดตามและประเมินผลการใหบริการ
ไดมีการสรางเครื่องมือเพื่อการติดตามและการประเมินผลการใหบริการ โดยการบันทึกขอมูล
การให บ ริ ก าร ทั้ ง ในส ว นของพฤติ ก รรมเสี่ ย ง การตรวจเอ็ ช ไอวี และการดู แ ลรั ก ษาโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ โดย GAP ไดชวยพัฒนาโปรแกมบันทึกขอมูล และสรางระบบรายงานประจําดือน ซึ่งคลินิก
สามารถใชในการรายงานผลการทํางานของคลินิก รวมทั้งใชรายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ได
3. สรุปรูปแบบการทํางานปองกัน
โดยสรุปรูปแบบการปองกันที่ GAP สนับสนุนจะประกอบไปดวยสองสวนหลัก คือ สวนการ
สื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเชื่อมกลุมเปาหมายเขาสูระบบบริการ ผานการใหบริการ
เชิ ง รุ ก โดยคนในชุ ม ชนของกลุ ม เป า หมาย และส ว นของการป อ งกั น ดู แ ลและรั ก ษาโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ โดยการปรั บปรุ งบริการที่มีอยูแลว ในระบบเพื่อความเหมาะสม และสอดคล องตอการ
ใหบริการกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมากขึ้น
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
1) การสราง Peer outreach
- การอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกตองมีความตอเนื่อง และควรวางเปาหมาย
การอบรมอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลหลังการอบรม บุคลากรที่
ทํางานเชิงรุกควรผานการประเมินทั้งทางดานความรู และทัศนคติในการทํางาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติง านเชิ งรุ ก อาจมี อั ต ราการหมุ น เวี ย นเข า ออกสูง ดั ง นั้ น ควรมี
แผนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มบุคลากรรุนใหมทุกป
- การทํ า งานเชิ ง รุ ก ในพื้ น ที่ ที่ ไ ม เ คยมี ที ม ทํ า งานจากชุ ม ชนมาก อ น จะต อ งเผื่ อ
ระยะเวลาสําหรับการสรางทีม และอาจตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
จัดการองคกร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทีมชุมชน
- ทีมเชิงรุก และทีมใหบริการดานคลินิกควรประสานงาน และมีการติดตอสื่อสารกัน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละฝาย
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2) การใหบริการดานคลินิก
- สัดสวนการเขารับบริการในคลินิกของกลุมเปาหมายยังต่ํา เนื่องจากกลุมเปาหมาย
มีความหลากหลายในแตละพื้นที่ เชน ชายขายบริการทางเพศ นักเรียนนักศึกษา
หรือ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน ดังนั้น การสรางความตระหนัก ความ
ไวใจเจาหนาที่ในการเขารับบริการเพื่อตรวจคัดกรองหรือรักษาโรค ยังตองหาวิธี
หรือแนวทางใหมๆ
- แนวทาง/มาตรฐานการใหการดูแลรักษาแกกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังเปน
เรื่องใหมในประเทศไทยและบางประเด็นมีความแตกตางจากมาตรฐานการใหการ
ดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยทั่วไป ดังนั้น การเรียนรูจากโครงการอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งการติดตามความรูจากตางประเทศ จะสามารถชวย
พัฒนาแนวทาง/มาตรฐานการดูแลรักษาของประเทศ
- ความรู แ ละทั ศ นคติ ข องเจ า หน า ที่ ที่ ทํ า งานในคลิ นิ ก สุ ข ภาพชาย เป น สิ่ ง สํ า คั ญ
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมทางเพศของชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายมี ค วามลื่ น ไหล
เจาหนาที่ตองมีรูความเขาใจและมองขามเสนแหงความเปนเพศกอนจึงจะใหบริการ
ที่ดีได
- ปจจุบัน โครงการยังขาดบุคลากรและผูที่มีประสบการณที่จะถายทอดความรูใหแก
เจาหนาที่คลินิกเรื่องการใชฮอรโมนที่ถูกตองและใหเทาทันกับสังคมของชายแตง
หญิง
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การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย

ความเปนมา
ประเทศไทยมีการรายงานผูปวยเอดสรายแรกในป พ.ศ. 2527 ผูปวยเอดสรายแรกเปนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (Men who have sex with men, MSM ) ที่ติดเชื้อจากตางประเทศ กองกามโรค
(ปจจุบันคือกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) จึง
ไดจัดตั้งและดําเนินการคลินิกเพื่อดูแลสุขภาพของชายรักชายขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2528 ชื่อ “ คลินิก
สุขภาพชาย(พัฒนพงศ)” ที่แหลงสถานเริงรมณ ยานพัฒนพงศ ถนนสีลม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฝา
ระวังโรคเอดสในกลุมคนที่เชื่อวานาจะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อมากที่สุด ใหคําแนะนําในการ
ปองกันโรคเอดส ใหบริการ ดูแล รักษา ควบคุมและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อใหทาง
ราชการทราบการเกิดโรคเอดสไดรวดเร็ว สามารถติดตามผูสัมผัส และสามารถสกัดกั้นการแพรกระจาย
ของโรคเอดสไดเร็วที่สุด คลินิกเปดบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 15.00 - 22.00 น. เพื่อให
สอดคลองกับการประกอบอาชีพของกลุมเสี่ยงที่ทํางานบริการในยานพัฒนพงศ1
คลินิกสุ ขภาพชายไดใ หบริ การตรวจรักษาในยานพั ฒนพงศอยูจนถึ งปพ.ศ.2536 เนื่องจาก
คาใชจายตางๆ เริ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการปรับกรอบโครงสราง บทบาทภารกิจใหม กรมควบคุม
โรคติดตอจึงได อนุ มัติใ ห กองกามโรค ดํ า เนิ นการย ายสถานที่ ปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพชาย มาไว ที่
โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค เปนคลินิกกามโรคกลางคืนและกําหนดเวลาการบริการตามเดิม คือ
ระหวางเวลา 16.30 – 21.00 น. จนถึง 30 กันยายน 2546 ดวยงบประมาณที่มีจํากัด คลินิกสุขภาพชาย
จึงเปดใหบริการในเวลาราชการ ตั้งแต 8.30 – 16.30 น. จนถึงปจจุบัน
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมชายทีม่ ี
เพศสัมพันธกับชาย
ตั้งแตไดจัดตั้งและดําเนินการคลินิกสุขภาพชายในยานพัฒนพงศ ถนนสีลม ผูรับบริการที่เปน
กลุมเปาหมายคือ ชายขายบริการทางเพศ โดยมีชายที่ไมใชผูขายบริการทางเพศมารับบริการบาง จน
เมื่ อ มี ก ารย า ยสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก สุ ข ภาพชายมาอยู ที่ โ รงพยาบาลบางรั ก กองกามโรค
กลุมเปาหมายยังคงเปนกลุมเดิม แตเนื่องจาก ในป พ.ศ. 2546 มีการศึกษาความชุกของการติดเชื้อเอ็ช
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ไอวี ของศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข2 พบวากลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายซึ่งเปน
กลุมชายที่ไมใชชายขายบริการทางเพศในเขตกรุงเทพมหานคร มีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงถึง
รอยละ 17.3 (194 คนใน 1,121 คน) ทําใหเราไดทราบถึงปญหาของการแพรระบาดของการติดเชื้อเอ็ช
ไอวีซึ่งเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมนี้ ซึ่งในทางเดียวกันยอมสะทอนถึงการแพรระบาดของ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรค
เอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองมีการใหบริการตรวจรักษา
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่ไมใชชายขายบริการทางเพศ แตเนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากรและ
สถานที่ จึงไมสามารถตั้งคลินิกใหบริการเฉพาะสําหรับคนกลุมนี้ได
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น และภารกิจของกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือ เปนองคกรนําดานวิชาการและเทคโนโลยีใน
ดานการปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส กลุมงานวิจัยทางคลินิก
(ชื่อเดิมคือ โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค) จึงไดยายสถานที่ตรวจรักษาชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
มาอยูที่ชั้น 3 ตึกใหม และปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมเพื่อใหชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไมใชชายขาย
บริการทางเพศไดเขาถึงบริการดูแล รักษาปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
และการปรึกษาสุขภาพทางเพศ โดยคิดคาบริการราคายอมเยา ดวยการบริการแบบ One stop service
มีความเปนสวนตัว บรรยากาศในคลินิกมีลักษณะเปนกันเอง อบอุน คุณภาพการบริการที่เชื่อถือได
บริการที่เปนมิตร ในการดําเนินงานไดมีการวางแผนดานตางๆ ดังตอไปนี้
สถานที่
คลินิกสุขภาพชายมีทางขึ้น-ลงเปนสัดสวนแยกจากคลินิกอื่นๆ ภายในคลินิกแบงการใหบริการ
ออกเปนสวน/หองตางๆ สําหรับผูรับบริการใหม/เกา/งานวิจัย ดังนี้
1. สถานที่รอรับบริการ มีโซฟา เกาอี้ยาว สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
2. เคานเตอรทําบัตร ติดตอสอบถาม ที่อยูในระดับเดียวกัน มีความเสมอภาค
3. หองสัมภาษณ/เจาะเลือด/ใหการปรึกษา/สุขศึกษารายบุคคล/นัดตรวจซ้ํา/จายถุงยางอนามัย/
ติดตามผูสัมผัสโรค
4. หองตรวจทอปสสาวะ/ลําคอ/ทวารหนักและเก็บวัตถุสงตรวจ/ตรวจปสสาวะ
5. หองแพทยตรวจรางกาย/สั่งการรักษา
สําหรับสวน/หองชันสูตร หองกินยา/ฉีดยา หองจายยา ใชรวมกับคลินิกอื่นๆ
บุคลากร
เปนสวนสําคัญที่สุดที่จะทําใหการบริการประสบผลสําเร็จ ผูมารับบริการรูสึกอบอุนและพึงพอใจ
มากที่สุด ใหความรวมมือมาตรวจอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติตนตามคําแนะนํา กลุมงานวิจัยทางคลินิกได
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสมัครใจและสงเขารับการอบรมใหมีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการ มีความตระหนัก
ในคุณคาของบุคคล และใหการบริการดวยใจ
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นอกจากความรู ค วามสามารถด า นวิ ช าการโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ บุ ค ลากรควรมี ก าร
ใหบริการเชิงรุกโดยมีการประสานความรวมมือ (Partnership) กับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชน
กลุมเพื่อนชายบริการ (Service Workers In Group, SWING) สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย เพื่อ
ประชาสัมพันธค ลินิกให ชายที่ มีเ พศสัมพันธ กับชายที่ ใชและไมใชชายบริการทางเพศ มารับบริการ
ตรวจหาการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธแมไมมีอาการ หรืออาการแสดงใดๆ
การใหบริการ
คลินิกวิจัยสุขภาพชายใหบริการชายขายบริการทางเพศโดยไมคิดคาใชจาย ชายรักชายที่ไมใช
ผูขายบริการเสียคาใชจายในราคายอมเยา โดยรับบริการไดที่คลินิกวิจัยชาย (ใหบริการชายทั่วไป) หรือ
คลินิกวิจัยสุขภาพชาย ในระหวางการสัมภาษณผูมารับบริการในคลินิกวิจัยชาย หากพบวาผูมารับ
บริการมีเพศสัมพันธกับชาย เจาหนาที่จะใหขอมูลคลินิกสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ผูมารับ
บริการเปนผูตัดสินใจวาตองการตรวจที่คลินิกใด การใหบริการประกอบดวย3
1. การซักประวัติ ไดแก
- อาการสํ า คัญ อาการร ว ม ประวั ติก ารรั กษา ประวั ติ ก ารป ว ยเป น โรคติ ดต อ ทาง
เพศสัมพันธ และโรคอื่นๆ การแพยา
- ประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
- อวัยวะที่ใชในการมีเพศสัมพันธ ไดแก อวัยวะเพศ ทวารหนัก ลําคอ และการใช/
ไมใช ถุงยางอนามัยในแตละชองทาง การแตก รั่ว หลุด ของถุงยางอนามัย
- คูเพศสัมพันธ ไดแก จํานวนคูเพศสัมพันธ เพศของคูเพศสัมพันธ เปนคูเพศสัมพันธ
ประจําหรือฉาบฉวย มีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม
- การบริจาคเลือด ซึ่งชวยบอกขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธบางโรค
2. การตรวจรางกาย ประกอบดวย
- การตรวจรางกายทั่วไป โดยเฉพาะ ผิวหนัง ผม ชองปาก และ ตอมน้ําเหลือง เพื่อ
หาอาการแสดงของโรคซิ ฟ ลิ ส และโรคเอดส หากผู รั บ บริ ก ารใช ลํ า คอในการมี
เพศสัมพันธจะไดรับ การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย
- การตรวจบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก เพื่อหารอยโรคตางๆ และการเก็บสิ่งสง
ตรวจจากอวั ย วะที่ ผู รั บ บริ ก ารใช ใ นการมี เ พศสั ม พั น ธ เ พื่ อ การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ ประกอบดวย
- การยอมสีแกรมสารคัดหลั่ง (Discharge)/สิ่งสงตรวจจากเยื่อบุที่เก็บจากทอปสสาวะ
และทวารหนัก (โดยพิจารณาจากอวัยวะที่ผูรับบริการใชในการมีเพศสัมพันธ) เพื่อ
หาเชื้อหนองใน (Intracellular gram negative diplococci) นับจํานวนเม็ดเลือดขาว
นิวโตรฟล และเชื้อรา
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- การเพาะเชื้อ Neisseria gonorrhoeae และการตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia
trachomatis จากสารคัดหลั่ง/เยื่อบุจากทอปสสาวะ ทวารหนัก และ/หรือ ทอนซิล
และลําคอ (Pharynx) โดยพิจารณาจากอวัยวะที่ผูรับบริการใชในการมีเพศสัมพันธ
- การตรวจแผลหาการติดเชื้อซิฟลิสและโรคแผลริมออน (Treponema pallidum and
Hemophilus ducreyi ถาผูรับบริการมีแผลที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก
- การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อซิฟลิสดวยวิธี VDRL และการตรวจ HBsAg และ
anti HBs เพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
- การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ
4. การใหการปรึกษา ประกอบดวย
- การใหการปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary
counseling testing, VCT)
- การใหการปรึกษาสุขภาพทางเพศ
- การใหการปรึกษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูที่ปวย
1. มารับการรักษาอยางตอเนื่อง
2. มี พ ฤติ ก รรมทางเพศที่ ป ลอดภั ย จากการรั บ เชื้ อ เพิ่ ม และแพร เ ชื้ อ สู คู
เพศสัมพันธ
3. สามารถสื่อสารใหคูเพศสัมพันธมารับการตรวจรักษาและมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัย
5. การรักษา
ใหการรักษาโดยใชยาตามที่ กําหนดในมาตรฐานการรักษาโรคติดตอทางเพศสั มพันธ กรม
ควบคุมโรค และมีวัคซีนบริการแกผูที่ไมติดเชื้อและไมมีภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
6. การใหสุขศึกษา การปรึกษาและแนะนําแนวทางในการปองกันโรค ประกอบดวย
- อัน ตรายของโรคที่ กําลั งป ว ยอยูแ ละโรคแทรกซ อ นต างๆ ที่ อ าจตามมา รวมทั้ ง
โอกาสที่จะติดเชื้อเอ็ชไอวี และเวลาที่เหมาะสมในการการตรวจเลือดเพื่อหาการติด
เชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ
- ช อ งทางการติ ด ต อ ของโรค (ผู ป ว ยติ ด โรคได อ ย า งไร) และการแพร โ รคไปสู คู
เพศสัมพันธ (การติดเชื้อของทารกในครรภกรณีผูปวยมีภรรยาซึ่งกําลังตั้งครรภ)
- ความจําเปนของการรักษาอยางครบถวนและความสําคัญในการรักษาคูเพศสัมพันธ
(หากคูเพศสัมพันธไมไดรับการรักษา ผูปวยจะติดเชื้อซ้ํา และอาจมีภาวะแทรกซอน
ตามมา รวมถึงการปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจะเพิ่มความเสี่ยงตอการติด
เชื้อเอ็ชไอวี)
- การงดรวมเพศระหวางการรักษา หากงดไมไดก็ควรใช ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
- การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส (แกผูปวย/ผูมารับบริการ) โดยใช
ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธสําหรับทุกชองทางที่ใชในการมีเพศสัมพันธ
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(การมี คู เ พศสั ม พั น ธ เ พี ย งคนเดี ย วไม ไ ด ป ระกั น ความปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอ็ชไอวี/เอดส)
7. การนัดหมายใหผูปวยมาพบหลังการรักษา
เพื่อติดตามผลการรักษา กรณีผูปวยอาการไมดีขึ้น ตองคนหาสาเหตุ เชน มีเพศสัมพันธโดย
ไม ไดใ ชถุ งยางอนามัยระหว างการรัก ษา ไมได รับประทานยาตามคําแนะนํา หรือรับ ประทานยาไม
ถูกตอง/ไมครบ หยุดรับประทานยาเองเนื่องจากยามีฤทธขางเคียง/แพยา กรณีผูรับบริการที่ตรวจไมพบ
โรค ใหนัดมาฟงผลการตรวจ
8. การใหถุงยางอนามัย แกผูปวย/ผูรับบริการ พรอมสาธิตวิธีการใชและแนะนําวิธีการ
เก็บรักษาที่ถูกตอง
คลินิกสุขภาพชายใหความรูและสาธิตวิธีการใชและแนะนําวิธีการเก็บรักษาที่ถูกตอง และมี
หุนจําลองอวัยวะเพศชายเพื่อใหผูปวย/ผูรับบริการไดลองฝกปฏิบัติเสมือนจริง และเจาหนาที่สามารถ
สังเกตดูความถูกตองและชวยแนะนําแกไขขอผิดพลาด
9. นัดหมายและติดตามผูสัมผัสโรคมารักษา
เพื่อตัดวงจรการแพรระบาดของโรคและการติดตามผูสัมผัสโรครายอื่นๆ มาเขาสูกระบวนการ
ตรวจรักษาและติดตามผูสัมผัสโรคตอไป ผูสัมผัสโรคอาจติดเชื้อโดยไมมีอาการ
10. แนะนําผูปวย/ผูรับบริการใหไดรับการตรวจคัดกรองหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ชนิดอื่นๆ และตรวจเลือด เพื่อคนหาการติดเชื้อซิฟลิสและการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีระยะฟกตัวตางๆกัน จึงตองแนะนําใหผูรับบริการที่เพิ่งมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศไมนาน มารับการตรวจเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
เอกสารอางอิง.
1. ประเสริฐ พงษพิสิฐสันต. ประวัติและวิวัฒนาการงานควบคุมกามโรค. กรุงเทพ: กองกามโรค กรม
ควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ. 2546
2. Dr.Frits Van Griensven. Surveillance data on HIV infection among MSM in Thailand.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย”
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ. โรงแรมมารวยการเดนท
3. กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ. นนทบุรี: สํานักโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ. 2549.

39

40

คลินิกชุมชนสีลม (Silom Community Clinic) คลินิกเพือ่ สงเสริมและวิจัยทางดาน
สุขอนามัยทางเพศของผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชาย
ฟริทส วัน กรีนสแวน, ศุภพร ไชยคําเมา, วิภาส วิมลเศรษฐ, อัญชลี วรางครัตน

ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2546 ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสมาคม
ฟ า สี รุ ง ได ทํ า การประเมิ น ความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี ใ นกลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชายใน
กรุงเทพมหานครครั้งที่ 1 พบความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีอยูที่รอยละ 17.3 ตอมาในป พ.ศ. 2548
ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสมาคมฟาสีรุง ไดทําการประเมิน
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 พบความ
ชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้นเปนรอยละ 28.3 การเพิ่มขึ้นอยางนาตกใจนี้เปนเหตุใหตองมีการ
ดําเนินการลดการแพรกระจายของเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานคร
อยางเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรเอกชนทั้งในและระหวางประเทศ รวมถึงองคกร
ชุมชน ไดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อวางแผนการปองกันและแกปญหาการแพรกระจายของเชื้อ
เอ็ชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย หนึ่งในมาตรการหลักที่ไดรับ
การเสนอให บ รรจุ ล งในแผนการป อ งกั น ฯ ดั ง กล า วคื อ การสนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก นิ ร นามที่
ใหบริการตรวจและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ ที่เขาใจและเปนมิตรกับชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM Friendly clinic)
เพื่อเปนการตอบรับตอมาตรการดังกลาว ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข จึงได
จัดตั้ง คลินิกชุมชนสีลมขึ้นเพื่อเปนศูนยบริการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยสมัครใจ เนนใหบริการแกชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยมุงหวังที่จะเพิ่ม
ระดับความตระหนักของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในเรื่องสถานะการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธของตน และรวมถึงการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่อาจมี ทั้งยังเปนชองทางการเขาถึงการ
ดูแลการติดเชื้อเอ็ชไอวี/โรคเอดส และทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยและปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอ็ช
ไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธดวย
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ที่ตั้งและการดําเนินงาน
คลินิกชุมชนสีลมตั้งอยูในบริเวณที่เขาถึงงายและสะดวก ไมเปนที่สังเกตุเห็นความแตกตางได
โดยงาย (ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) เปดใหบริการ
นอกเวลาทํางานปกติเพื่อความสะดวกในการเขาใชบริการหลังเลิกงาน (อังคาร – เสาร เวลา 16.00 –
22.00น.) และใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย ตามความสมัครใจ เปนสวนตัว นิรนาม มีการใหการปรึกษา
กอนและหลังการตรวจ รูผลรวดเร็ว และจุดเดียวจบ ผูเขาใชบริการสามารถลงทะเบียนโดยไมตองระบุ
ชื่อ-นามสกุลจริง การกรอกประวัติกระทําในเครื่องคอมพิวเตอรในซุมสวนตัว เมื่อลงทะเบียนแลวจะไดรบั
รหัสประจําตัวเพื่อใชในการมารับบริการครั้งตอไป บัตรประจําตัวผูเขาใชบริการไมมีรูปลักษณใดๆ ที่บง
บอกถึงการมาใชบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี มีการเตรียมความพรอม ประเมินความเสี่ยง และ
การใหการปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงกอนและหลังการตรวจ มีบริการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น
ชนิดน้ํา การแจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีทําในเวลาเพียง 30 นาที และผูเขาใชบริการรับการ
เจาะเลือดและการแจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยพยาบาลเพียงคนเดียวในหองตรวจเดียว
(One-stop service)
คลินิกชุมชนสีลมมีหองตรวจ 3 หอง ใหบริการโดยแพทย 1 คน และพยาบาล 3 คน พรอมดวย
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 2 คน เจาหนาที่ฝายคอมพิวเตอร 2 คน ผูชวยนักวิจัย 1 คน เจาหนาที่ตอนรับ
1 คน ผูดําเนินการกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 1 คน และเจาหนาที่ชุมชนสัมพันธ 1 คน เจาหนาที่ทุกคนเขาใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ภายในคลินิกเนนบรรยากาศที่เปนกันเองเพือ่ ลด
ความวิตกกังวลหรือความกลัวในการตรวจเลือด
การประชาสัมพันธคลินิกจะติดตอสื่อสารผานทางเว็บไซด (www.silomclinic.in.th) เปนชองทาง
หลักและใชวิธีเพื่อนบอกตอเพื่อใหขอมูลไปถึงกลุมเปาหมายโดยตรง คลินิกไดจัดทําแผนพับเพื่อเชิญ
ชวนผูสนใจมาใหบริการ เจาหนาที่ชุมชนสัมพันธจะทํางานรวมกับชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง
ในสวนขององคกรชุมชนและผูประกอบการตางๆ เพื่อใหความรู ความเขาใจ และใหขอมูลความคืบหนา
การดําเนินงานของคลินิก ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผานมา คลินิกชุมชนสีลมไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชนเปนอยางดี มีการบอกตอขาวสาร ขอมูล และแนะนําผูสนใจใหมาใชบริการที่คลินิก นอกจากนี้
คลินิกชุมชนสีลมยังไดเขารวมเปนที่ปรึกษาพิเศษใหกับคณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ (M-CAB) ซึ่งการทํางานของคณะที่ปรึกษาฯ จะเปนการระดมสมองจากตัวแทนที่ประกอบดวย
แพทย นักวิจัย ผูทํางานทางสังคม นักธุรกิจและสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาใหกับชุมชนชาย
ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งประเด็นสุขภาพและสังคม นอกจากนี้ คลินิกชุมชนสีลมยังเปนหนึ่งใน
องคกรภาคีเครือขายสุขภาพสีรุง (Rainbow Health Network) ที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหกลุมชายรักชายไดรับขอมูลดานสุขภาพและเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น สามารถเขาถึงบริการในคลินิก
ภาคีไดมากขึ้นและสะดวกขึ้นและเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานสุขภาพในคลินิก
ภาคี
คลินิกชุมชนสีลมเปดใหบริการทุกวันอังคาร – เสาร เวลา 16.00 – 22.00 น. โทร 02-634-2917
หรือ 085-123-8738 หรือ อีเมล silom@th.cdc.gov
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บริการ
ผูมาใช บ ริการที่ ค ลินิกชุมชนสีลมจะไดรับ บริการให การปรึ ก ษาเพื่ อลดพฤติ กรรมเสี่ ยง การ
ตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ซิฟลิส เริม หนองใน หนองในเทียม และไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี และซี ใน
กรณีที่ตรวจพบหรือมีอาการของการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธทั่วไป ผูเขาใชบริการจะไดรับการ
บําบัดรักษา ในกรณีที่ตรวจพบวาไมมีภูมิคุมกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผูเขาใชบริการจะ
ไดรับบริการวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีตามความสมัครใจ ในกรณีที่ตรวจพบการติด
เชื้อเอ็ชไอวี ผูเขาใชบริการจะไดรับการตรวจประเมินการติดเชื้อวัณโรค การตรวจวัดระดับซีดี4 และ
สามารถเขารวมกลุมเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อการปรับตัวดวย ในกรณีที่ระดับซีดี4 ต่ําถึงเกณฑที่ควรเริ่มการ
ใชยาตานไวรัส ผูมาใชบริการจะไดรับการปรึกษาเพื่อการสงตอไปยังหนวยงานที่ผูมาใชบริการสามารถ
ใชสิทธิ์ที่มีอยูของตนเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และคลินิกมีบริการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นชนิด
น้ํา รวมถึงเอกสารแผนพับที่ใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและวิธีการปองกันตนเอง บริการทั้งหมดนี้จัดให
โดยไมคิดคาใชจาย
นอกจากบริการใหการปรึกษาและการตรวจหารการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจแลว คลินิก
ชุมชนสีลมยังเปนศูนยอํานวยความสะดวกในการวิจัยทางดานเอ็ชไอวี โดยในขณะนี้คลินิกไดอํานวย
ความสะดวกดานสถานที่และใหการสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งบุคลากรในการคัดกรองอาสาสมัครเพื่อ
เขารวมโครงการศึกษาแบบติดตามชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานคร (The Bangkok
MSM Cohort Study) เพื่อศึกษาความชุก อุบัติการณ พัฒนาการของโรค ปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึง
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหเกิดการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมถึงประเมิน
ความสนใจในการเขารวมโครงการศึกษาทดลองการปองกันการติดเชื้อ
ผลการดําเนินงาน
คลินิกชุมชนสีลมเริ่มเปดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ ปจจุบัน (31
ธันวาคม พ.ศ. 2550) มีผูมาใชบริการแลว 2,705 ราย 8,880 ครั้ง ผูเขาใชบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ
ระหวาง 22
–
35 ป (อายุต่ําสุด 14 ป สูงสุด 73 ป เฉลี่ย 27 ป) สวนใหญอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีทั้งที่มาจากตางจังหวัดและตางประเทศ
ปญหาการติดเชื้อที่พบไดบอยในประชากรกลุมนี้ ไดแก การติดเชื้อเริมที่ปาก พบความชุกรอย
ละ 56.4 และการติดเชื้อโรคตับอักเสบชนิดบี พบความชุกรอยละ 45.1 นอกจากนี้ ยังพบความชุกการติด
เชื้อเอ็ชไอวีอยูที่รอยละ 21.1 ความชุกการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศชายที่รอยละ 20.2 และความชุกการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี (ตรวจพบภูมิตานทานตอเชื้อ) อยูที่รอยละ 0.8 (ตารางที่ 1)
มีผูเขาใชบริการรับบริการวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีแลว 770 ราย (จาก 1,178 รายที่
ไมมีภูมิตานทานตอไวรัสตับอักเสบชนิดบี) และมีผูเขาใชบริการตรวจการติดเชื้อเอ็ชไอวีจํานวน 38 ราย
ที่เปลี่ยนสถานภาพการติดเชื้อ จากครั้งแรกที่ตรวจไมพบการติดเชื้อแตตรวจพบวามีการติดเชื้อในครั้ง
ถัดไป
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ตารางที่ 1 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธของชายทีม่ ีเพศสัมพันธกับชาย
ที่มาใชบริการที่คลินิกชุมชนสีลม ระหวางวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เชื้อ
จํานวนตรวจพบเชื้อ จํานวนการตรวจ
ความชุก
(รอยละ)
เอ็ชไอวี
580
2751
21.1
ซิฟลิส
124
2586
4.8
เริมที่ปาก
714
1265
56.4
เริมที่อวัยวะเพศชาย
255
1265
20.2
หนองในที่อวัยวะเพศชาย
22
1268
1.7
หนองในที่ทวารหนัก
21
1132
1.9
หนองในเทียมที่อวัยวะเพศชาย
54
268
4.3
หนองในเทียมที่ทวารหนัก
96
1128
8.5
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
707
2371
29.8
ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1071
2377
45.1
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี
10
1266
0.8
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วิวัฒนาการการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
อัญชลี วรางครัตน, ธรีรัตน เชมนะสิริ, วิภาส วิมลเศรษฐ

ความนํา
ชายรักชาย หรือ ชายชอบชาย หรือ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย หรือ MSM ซึ่งมาจากคํา
ภาษาอังกฤษวา Men who have sex with men กําลังเปนกลุมประชากรที่ไดรับความสนใจในสังคมมาก
ขึ้น มีการอภิปรายในเวทีตางๆ อยางมากมายถึงการยอมรับและปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอประชากรกลุม
นี้ รวมถึงประเด็นทางดานกฎหมาย และดานสาธารณสุข งานวิจัยในชวง 2 – 3 ปที่ผานมาชี้ใหเห็นวา
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงและเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว และมี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ การติ ดเชื้ อ เช น การเปลี่ ย นคู น อนบ อย และการไม ใ ช ถุ ง ยางอนามัย ทุ ก ครั้ ง ที่ มี
เพศสัมพันธ จํานวนงานวิจัยในชวงเวลาที่ผานมาสะทอนใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอประชากรกลุมนี้ ใน
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหผูสนใจหันมาทําการศึกษาวิจัยตอเนื่องอีกมากขึ้น
ศูนย ความรว มมือไทย-สหรั ฐ ดานสาธารณสุข ไดรว มมือกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทําการประเมินความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูชายที่มี
เพศสัมพันธกับผูชายในประเทศไทยเริ่มตั้งแตป พศ. 2546 เปนตนมา (ดูรายละเอียดใน “สถานการณ
ทางระบาดวิทยา”) ในการเตรียมการประเมินดังกลาวผูวิจัยไดรวบรวมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย จัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการคนควาและเปนแหลงอางอิง
ในรายงานฉบับนี้จะนําเสนอภาพกวางๆ ของวิวัฒนาการและความเปนไปของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย เอกสารอางอิงในสวนทายของรายงานฉบับนี้ไดรวบรวม
รายชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่คนความาได ซึ่งผูที่สนใจสามารถใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตอไป
แหลงขอมูล
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ไดมาจากการรวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความที่ตีพิมพในวารสาร
และบทความที่นําเสนอในการประชุมที่ไดรับการตีพิมพในรูปของเอกสารการประชุม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ เก็ บ รวบรวมจากห อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร มหาวิทยาลัย บูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร และจากเอกสารการวิ จัยของ
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หนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใชวิธีการสืบคนขอมูลทั้งการสืบคนจากเอกสารและการสืบคนทาง
อิเลคโทรนิค เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกงานไดกําหนดขอบเขตไววาเปนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
กับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และดําเนินการศึกษาในประเทศไทย
คณะทํางานสามารถรวบรวมงานศึกษาวิจัยไดทั้งสิ้น 155 ชิ้น เปนภาษาไทย 80 ชิ้น และภาษาอังกฤษ
75 ชิ้น เปนการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2516 จนถึงป พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ไมรวมงานศึกษาวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง
ที่ไมสามารถสืบพบตนฉบับ และไมรวมบทความในวารสารทางการแพทยหรือบทความที่ลงตีพิมพใน
หนังสือพิมพที่มีเนื้อหาเนนไปที่ความผิดปกติของพฤติกรรมหรือพันธุกรรม
วิวัฒนาการ
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไทยที่ตีพิมพเปนภาษาไทยได
ปรากฏครั้งแรกในป พ.ศ. 2516 (T1) โดยเปนการศึกษาทางจิตวิทยาที่ศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวที่ให
การเลี้ยงดูบุคคลรักรวมเพศและบุคคลปกติ หลังจากนั้นไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมนี้ จนกระทั่งป
2526 จึงไดมีงานวิจัยที่ศึกษากลุมประชากรนี้อีก 2 ชิ้น (T12, T3) และไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ
โดยในป พ.ศ. 2532 พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมประชากรนี้มากที่สุดถึง 12 ชิ้น ทั้งนี้เหตุผลหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมรักรวมเพศไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนคําถามการวิจัยในการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วิทยานิพนธที่ศึกษาในหัวขอเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน มากถึง 11 ชิ้น
ในชวงป พ.ศ. 2532 ถึงป พ.ศ. 2534 แยกการศึกษาเปนพื้นที่การศึกษาตางๆ 9 เขตดวยกัน กระจายไป
ทุกภาคทั่วประเทศ (T17, T19-T23, T26, T27, T29-T31)
สําหรับงานวิจัยหรือบทความภาษาอังกฤษที่รวบรวมไดนั้น พบวา งานวิจัยชิ้นแรกที่พบเปนงาน
ที่ตีพิมพในปพ.ศ. 2528 (E1) ซึ่งถึงแมวาจะเปนเพียงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมมี
ขอมูลดานพฤติกรรม แตถือเปนงานชิ้นแรกที่มีการกลาวถึงชายรักรวมเพศ สวนชิ้นงานที่ถือเปนจุดเดน
ในชวงเวลานี้ และเปนงานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอางอิงอยูเสมอ คือ การศึกษาประสบการณทางเพศและ
จิตใจทางเพศของนักศึกษาแพทยชายและหญิงในโรงเรียนแพทย ที่พบวารอยละ 13 ของนักศึกษา
แพทย ช าย รายงานว า เคยมี เ พศสั ม พั น ธ กั บ เพศเดี ย วกั น (E2 และ E3) ป ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป น
ภาษาอังกฤษตีพิมพมากที่สุดคือป พ.ศ. 2542 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ชิ้น ในปอื่นๆ พบงานวิจัยตีพิมพเฉลี่ย
ปละ 4-5 ชิ้น (ดูรายละเอียดในตารางและเอกสารอางอิง)
วิธีการศึกษา จํานวน กลุมตัวอยาง และพื้นทีศ่ ึกษา
ระเบียบวิธีที่ใชในการศึกษา มีทั้งการศึกษาเชิงปริมาณที่เปนการสํารวจทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ จํานวน 64 ชิ้น (ภาษาไทยจํานวน 37 ชิ้น และภาษาอังกฤษจํานวน 27 ชิ้น) และวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพทั้งการสนทนากลุม และการสัมภาษณระดับลึก จํานวน 75 ชิ้น (ภาษาไทยจํานวน 49 ชิ้น และ
ภาษาอังกฤษจํานวน 26 ชิ้น) และใชวิธีการศึกษาทั้งสองวิธีรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาหลายชิ้น
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ที่เปนการวิเคราะหจากเอกสาร เชน ศึกษาจากนวนิยายหรือสืบคนจากหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือ
คําสอนในศาสนาพุทธที่นํามาใชอธิบายพฤติกรรมของชายรักชาย เชน งานของ Jackson ในป 1995
(E15, E16), 1997 (E23, E24) และ 1999 (E32-E35)
จํานวนตัวอยางในการศึกษาขึ้นอยูกับระเบียบวิธีที่ใช เชน การศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเปน
หญิงในสังคมอาขา (T75) ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 3 คนเทานั้น
ในขณะที่ การศึกษาในกลุมทหารเกณฑในกรุงเทพฯ และภาคเหนือในชวงป พ.ศ. 2534-2535 (E11)
เปนการสํารวจขนาดใหญ มีจํานวนตัวอยางมากถึง 17,615 คน เปนตน กลุมตัวอยางที่ศึกษามีทั้งกลุม
ประชากรทั่วไป ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาทัศนคติ เจตคติที่มีตอกลุมชายรักชายหรือพฤติกรรมรักรวม
เพศ จํ า นวน 9 ชิ้ น (ภาษาไทย 8 ชิ้ น ภาษาอั ง กฤษ 1 ชิ้ น ) และการศึ ก ษาที่ เ ฉพาะเจาะจงไปยั ง
กลุมเปาหมาย ซึ่งแบงออกเปนประชากรกลุมยอยของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เชน กลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายหรือเกย จํานวน 44 ชิ้น (ภาษาไทย 26 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 18 ชิ้น) กลุมชายขาย
บริการทางเพศ จํานวน 25 ชิ้น (ภาษาไทย 9 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 16 ชิ้น) และกลุมชายแตงหญิง ซึ่ง
สวนใหญเรียกวา กระเทย หรือ กะเทย จํานวน 26 ชิ้น (ภาษาไทย 11 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 15 ชิ้น) (ดู
รายละเอียดในตารางและเอกสารอางอิง)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทยที่รวบรวมได สวนใหญ
เปนการศึกษาวิจัยในเขตเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีจํานวนถึง 67 ชิ้น (ภาษาไทย 43 ชิ้น
ภาษาอั ง กฤษ 24 ชิ้ น ) รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ 32 ชิ้ น (ภาษาไทย 6 ชิ้ น ภาษาอั ง กฤษ 26 ชิ้ น )
นอกจากนี้เปนพื้นที่ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งมีกลุมเปาหมายอยูมาก เชน การศึกษาเกี่ยวกับกะเทย
หรือชายแปลงเพศ มีการศึกษามากในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (12 ชิ้น) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(8 ชิ้น) และภาคใต (6 ชิ้น) ซึ่งเปนภาคที่มีการศึกษาในเรื่องนี้อยูนอยที่สุดเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ
และดังที่ไดกลาวแลวขางตนวาวิทยานิพนธในชวงป พ.ศ.2533 – 2534 ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา
คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุนในพื้นที่ทั้ง 9 เขต
การศึกษา ซึ่งนับวาเปนการศึกษาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันที่มีการเก็บขอมูลในชวงเวลาใกลเคียง
กัน ในพื้นที่กระจายเกือบทั่วประเทศ นอกจากนี้ในการศึกษาพฤติกรรมหรือความคิดเห็นตอพฤติกรรม
การรักเพศเดียวกันนั้น สถานที่ที่นิยมใชหรือกลาวอีกนัยหนึ่งสถานที่ที่สามารถเขาถึงกลุมที่นาจะมี
กลุมเปาหมายปะปนอยูมากที่สุด คือการศึกษาในสถานศึกษาหรือในคายทหาร ซึ่งสามารถเขาถึงกลุม
ตัวอยางที่มีขนาดใหญและเขาถึงไดงายที่สุด
ประเด็นทีศ่ ึกษา
เนื้อหาหรือประเด็ นที่ ศึกษาในกลุมชายที่ มีเพศสั มพั นธกับชายนั้นมี ความหลากหลายและมี
วิวัฒนาการมาเป นลํ าดับ ในยุคแรกๆ ของงานศึกษาวิจัยที่ เ ปนภาษาไทย นักวิจัยสว นใหญ มองว า
ประชากรกลุมนี้เปนประชากรที่มีความผิดปกติทางเพศและจะตองไดรับการบําบัดรักษา งานศึกษาวิจัย
ส ว นใหญ จึ ง เป น การศึ ก ษาทางด า นจิ ต วิ ท ยา เพศศาสตร และจิ ต วิ ท ยาเด็ ก เพื่ อ เป น การศึ ก ษาถึ ง
ความหมาย ประเภท และรูปแบบของพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ การคนหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิด
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พฤติกรรมผิดปกติทางเพศ หรือการพยายามบอกสังคมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดพฤติกรรมผิดปกติ
ทางเพศ นอกเหนือไปจากนี้จะเปนการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเจตคติ มุมมอง ระหวางคนที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศกับคนที่มีพฤติกรรมรักตางเพศ
การศึกษาแตละชิ้นงานเปนการสะทอนมุมมองของสังคมในแตละยุคสมัย ที่มองมายังกลุมชายที่
มีเ พศสัมพันธกับชาย อาจกล าวไดว างานเขียนในอดีต ที่ศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกันสวนใหญไมไดมองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนความหลากหลายทางเพศ แตมองวาพฤติกรรม
ดังกลาวเปนความผิดปกติ หรือความบกพรองทางอารมณ ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคม จําตองไดรับการ
เยียวยา แกไข และปองกัน ซึ่งตางจากงานเขียนในชวงหลังทศวรรษป 2000 (พ.ศ. 2543) ที่เริ่มยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศ และกลุมประชากรนี้เริ่มมีพื้นที่ในสังคม โดยรวม พบการศึกษาที่มีประเด็น
ทางจิ ต วิ ท ยาและศึ ก ษาทั ศ นคติ เจตคติ ข องคนในสั ง คม จํ า นวน 102 ชิ้ น (ภาษาไทย 69 ชิ้ น
ภาษาอังกฤษ 33 ชิ้น)
ประเด็นที่มีการศึกษามากเปนอันดับสอง รองลงมาจากประเด็นทางดานจิตวิทยา คือประเด็นใน
เรื่องเพศ ที่เนนพฤติกรรมทางเพศ มีจํานวน 100 ชิ้น (ภาษาไทย 47 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 53 ชิ้น) ในยุค
แรกๆ ของการศึ ก ษาเปนการค นหาสาเหตุของรั กรวมเพศ พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออก รวมถึ ง
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของชายทั่วไปและชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย มีการศึกษาถึง
ลักษณะของคูนอน และพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ นอกจากนี้ งานสวนใหญจะมีการศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมตัวอยางเพื่อใหเขาใจและสามารถศึกษาหาความสัมพันธได
ประเด็นอื่นๆ ที่มีการศึกษาวิจัยและตีพิมพในบทความภาษาไทย ไดแก ประเด็นทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา รวมไปถึงบทวิพากษวิจารณสังคม การศึกษาประวัติชีวิต โดยเฉพาะในกลุมชายแตง
หญิง ที่มี ก ารศึก ษาถึ ง ประเด็น การแปลงเพศดว ย นอกจากนี้ ในระยะหลั ง จะปรากฏงานที่ศึ กษาถึ ง
การตลาด หรือการสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่เปนชายรักชาย หรือชายแตงหญิงมากขึ้น มีความสนใจ
ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อปรับปรุงสื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายเหลานี้
สําหรับบทความภาษาอังกฤษโดยสวนใหญจะมุงเนนไปทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะความชุก
ของการติ ดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติ ดตอ ทางเพศสัมพันธ อุบัติการณและสาเหตุของการติดเชื้อ และ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต า งๆ งานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ อ ภิ ป รายถึ ง ประเด็ น เรื่ อ งการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี / เอดส มี เ ป น
ภาษาอังกฤษ 39 ชิ้น และเปนภาษาไทย 14 ชิ้น ซึ่งนับวามีจํานวนไมมาก วัตถุประสงคหลักของการ
วิจัยในประเด็นนี้คือเพื่อนําขอมูลที่ไดไปวางแผน และจัดทํามาตรการที่เหมาะสมในการลดและปองกัน
การแพรเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายรักชาย ซึ่งในอดีตสวนใหญจะทําการเก็บขอมูลในกลุมชายขายบริการ
ทางเพศ หรือเปนการเฝาระวังในกลุมทหารเกณฑ การศึกษาในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่อยูใน
ชุมชนยังมีอยูนอยมาก
ประเด็นที่ยังมีการศึกษากันอยูนอยมาก คือ ประเด็นดานโครงการหรือแผนงานปองกันการติด
เชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งมีรายงานผลการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 13 ชิ้น และเปน
ภาษาไทยเพียง 1 ชิ้นเทานั้น ในงานภาษาอังกฤษ เริ่มมีการอางถึงโครงการและกิจกรรมเพื่อปองกันการ
ติดเชื้อเอดสตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยในระยะตอมา พบวา ไดมีความพยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
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ในการศึกษาวิจัยในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาใชเปนขัอ
มูลในการจัดทํามาตรการที่เหมาะสมในการลดการติดเชื้อและการปองกันในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย
มีชุดงานที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย ที่ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมชายรักชายในหลากหลายมุมมอง และไดนําวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตรและ
การสืบคนจากเอกสารมาชวยในการทําความเขาใจบริบทของชายรักชายในสังคมไทย ซึ่ง Jackson ได
เริ่มตีพิมพตั้งแตป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) รวมเปนบทความเกี่ยวกับชายรักชายถึง 24 ชิ้น บางชิ้นงาน
อาจจะไมเขาขายงานวิจัย (เนื่องจากความไมชัดเจนของเทคนิค/ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช) อยางไรก็ดี
รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมงานของ Jackson ไว 10 ชิ้น (บางเรื่องไมไดนํามารวม เนื่องจากไมสามารถ
สืบค นตนฉบับได) โดยพิ จารณาแลววางานเหลานี้สามารถแสดงใหเห็นภาพของความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยในกลุมชายรักชายในอีกมุมมองหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) Jackson
ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับชายรักชายไมวาจะเปน กะเทย หรือ เกย ในประเทศไทยไวถึง 207
เรื่อง สะทอนใหเห็นพัฒนาการของวรรณกรรมหรืองานเขียน รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของประชากรกลุม
นี้ เชน การบันทึกถึงการรวมตัวกันของกลุมชายรักชายหลายรอยคนเพื่อจัดตั้ง “ชมรมเกย” ขึ้นใน
กรุงเทพฯ ในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนป พ.ศ.2508 หรือ การบันทึกถึงการตีพิมพโฆษณาแหลงนัด
พบของชาวเกยเกือบรอยแหงในกรุงเทพมหานครในนิตยสารภาษาไทยรายปกษ หรืองานในชวงป พ.ศ.
2538 – 2540 ที่นําเรื่องของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไปโยงเขากับความเชื่อทางศาสนาพุทธและ
เทวดา หรือที่มีการวิเคราะหจดหมายที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเขียนขอคําปรึกษาในหนังสือพิมพ
เพื่อศึกษาคําเรียก นิยาม เอกลักษณ และทัศนคติของคนในสังคมตอพฤติกรรมรักรวมเพศ อันถือไดวา
เปนการสะทอนมุมมองของนักประวัติศาสตรที่มองมิติทางเพศของคนกลุมหนึ่งในสังคมไทย และโยง
ความหลากหลายทางเพศเขากับบริบทตางๆ ของสังคม
เมื่อการศึกษาในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายแพรหลายมากขึ้น สังคมจึงเริ่มมีความเขาใจ
และยอมรับกลุมประชากรนี้มากขึ้นเชนเดียวกัน เริ่มมีการศึกษาในแงมุมทางกฎหมาย แตยังมีจํานวนไม
มากนัก (14 ชิ้น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 7 ชิ้น) สวนใหญเปนการศึกษาในประเด็นสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎหมายไทย (T52, T57, และ E37) การเรียกรองสิทธิในกรณีตางๆ (T53, T67, E48, และ
E49) และการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการแปลงเพศ (T66)
สรุปและขอเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวาในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับชายที่
มีเพศสัมพันธกับชายมาตั้ งแตป พ.ศ.2516 และเมื่อนับจนถึงป พ.ศ.2549 พบงานวิ จัยที่ตีพิมพทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนถึง 155 เรื่อง ซึ่งมีทั้งงานวิจัยขนาดเล็ก เก็บขอมูลจากประชากร
ตัวอยางไมกี่คน ไปจนถึงงานสํารวจขนาดใหญที่เก็บขอมูลในหลายพื้นที่ และมีจํานวนตัวอยางมากกวา
หนึ่งหมื่นคน ประเด็นในการศึกษามีหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากงานวิจัยในยุคแรกๆ
ที่เนนทางดานจิตวิทยา และความพยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมที่ถูกจัดวาผิดปกติ การศึกษาเจตคติ
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และทัศนคติของสังคมและคนรอบๆ ขางที่มีตอกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และเมื่อเวลาผานไป
สังคมเริ่มยอมรับคนกลุมนี้มากขึ้น มีการศึกษาถึงประวัติชีวิต การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมตางๆ รวม
ไปถึงการใชจาย เริ่มมีการศึกษาในแงมุมกฎหมายในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ มาจนถึงการศึกษาเชิง
ระบาดวิทยาและการสาธารณสุขเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาไปจัดการดูแลสุขภาพของกลุม
ที่ถูกจัดวาเปนกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี
งานวิจัยตางๆ ที่ไดรวบรวมมานี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงแงมุม การยอมรับ ความสนใจของคนใน
สังคมตอกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย รวมไปถึงสะทอนภาพความสนใจของนักวิจัยชาวตางประเทศที่
สนใจศึกษาประชากรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในสังคมไทย เมื่อมองในแงมุมทางสังคม อาจกลาว
ไดวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในปจจุบันนี้สามารถมีพื้นที่ทางสังคมและไดรับการยอมรับอยูใน
ระดับหนึ่ง จะเห็นไดจากมีการรวมตัวของคนในชุมชน จัดตั้งเปนองคกร มีตัวแทนที่เขามาชวยเรียกรอง
สิทธิเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อมองในมุมของสุขภาพ งานวิจัยในชวง 2-3 ปที่ผานมาไดนําเสนอ
ภาพปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี ผลการศึกษาไดชวยจุดประกาย
ใหสังคม รวมถึงหนวยงานตางๆ ไดหันมาใหความสนใจ มีการวางแผน หามาตรการที่เหมาะสมที่จะชวย
ปองกันการแพรเชื้อเอ็ชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประชากรกลุมนี้ อยางไรก็ตาม งานวิจัย
ในประเด็นสุขภาพดังกลาวยังมีจํานวนนอยมาก การศึกษากระจุกตัวอยูในบางพื้นที่เทานั้น กลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาเปนกลุมที่สามารถเขาถึงไดงาย และเปดเผยตัว ยังมีกลุมเปาหมายอีกเปนจํานวนมากที่ยังไม
สามารถเขาถึงหรือยังไมเปดเผยตัว ทําใหการศึกษาใหภาพเพียงสวนหนึ่งเทานั้น การศึกษาวิจัยในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในสังคมไทยจึงเปนเรื่องที่ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
ใหมีการศึกษาใหมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดทํามาตรการที่เหมาะสมใหกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย
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ภาษาไทย
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31

ผกา สัตยธรรม
ทิศ โชติวัฒนตระกูล
นงลักษณ เอมประดิษฐ
พัทยา ใยสุน
อริน พินิจวรารักษ
นงลักษณ เอมประดิษฐ
สมศรี เปยมสมบูรณ
บุปผา คุณพิโน
รุงกานดา พงศธรกุลพานิช
อรอนงค นิยมธรรม
กาญจนี หวังถิรอํานวย
จารุวรรณ กันทะนิตย
บงกชมาศ เอกเอี่ยม
สิริชัย วงษสาธิตศาสตร
ธารินี มิ่งวงศ
เนตรชนก บัวนาค
นันทิรัตน คุณากร
ประภาพรรณ วงศาโรจน
วัชรา อิ่มจิตร
สุภาพร ประดับสมุทร
รังรอง งามศิริ
นุจรี เตชะปญญาชัย
ทัศนีย ธนาประชุม
วัชร นาราพานิช
กิตติ ภาวนาภรณ
ธารทิพย ตัณศลารักษ
ชวนีย จันทรนอย
พรรุง วงศจรัสกุล
สุวัฒนา ศรีพื้นผล
สุจิตรา อุสาหะ
ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศศรี

1973
1983
1983
1984
1984
1984
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
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ตารางที่ 1. รายชื่ อ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ชาย จํ า แนกตามป ที่ พิ ม พ วิ ธี
การศึกษา สถานที่ศึกษาและประด็นที่ศึกษา

ตารางที่ 1. (ตอ)

T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52

T53

T54
T55

T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
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นิตยา เข็มเพชร
ดํารงชัย บัวลอมใบ
ทวีศักดิ์ นพเกษร และคณะ
ประกอบ ศรีวัจนะ
ษัฑวัฒก จิตราภิรมย
อนันต นาวิไล
ทัณฑกานต ดวงรัตน
โชคชัย ปรีชาหาญ
กิตติคุณ อางคาสัย
รักใจ จินตวิโรจน
รวมพล สายอรุณ
อุษา ศรีพานิช
ไพบูลย ฉัตรชมชื่น
ฝนทอง พันธุตวน
รุจิเรข คชรัตน
กิ่งรัก อิงคะวัต
ฐิติกร เตรยาภรณ
กรองกาญจน ชนะเสรีชัย
กัณฑเทศ เทศแกว
กาญจนา สุรวาจากุล
ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ
พรรณพิมล หลอตระกูล และ มา
โนช หลอตระกูล
รวิสรา จิรโรจนวัฒน และ สมชัย จิร
โรจนวัฒน
เจริญวิทย ฐิติวรารักษ
คริสโตเฟอร ดี โทรี่ และ ทิพาวดี เอ
มะวรรธนะ
พิเชษฐ สายพันธ
เทอดศักดิ์ รมจําปา
ปริญญา เฟองจันทร
ทศวร มณีศรีขํา
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
วัชรินทร หนูสมตน
สมฤดี สงวนแกว

1992
1992
1993
1994
1994
1994
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
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2001
2001

2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
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T64
T65
T66
T67

T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
T77
T78
T79
T80

ไชโย นิธิอุบัติ
ปยรัตน มารแต็ง
วารุณี แสงกาญจนวนิช
วิริยะ สวางโชติ
วิภา ดานธํารงกุล และ ณัฐวรรณ
ฉินทกานันท
พจนา ธูปแกว
ฟริทส วัน กรีนสแวน และคณะ
เปรม สวนสมุทร
เศรษฐวัช พัฒนสุวรรณ
กานตรวี วินิจธรรม และคณะ
นิพพาพร บรรคุเนิน
ปนัดดา บุณยสาระนัย
วิไล ชินเวชกิจวานิชย
สมฤดี สงวนแกว
อัญชลี วรางครัตนและคณะ
วาที่ ร.ต. กฤตณัฐ เพ็งชัย
สถาปนา เนาวรัตนและคณะ

2003
2003
2003
2003

2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2007

ภาษาอังกฤษ
E1

Wangroonsarb Y., et al.

1985

E2

Pongthai S.

1990

E3

Pongthai S.

1990

E4

Weniger B., et al.

1991

E5

Sittitrai W., Brown T. and
Virulrak S.

1991

E6

Sittitrai W., Sakondhavat C.
and Brown T.

1992

E7

Jackson P. A.

1993

E8

Nelson K E., et al.

1993

E9

Nopkesorn T., et al.

1993

E10

Sittitrai W., Brown T., and
Sakondhavat C.

1993

E11

Carr J K., et al.

1994

E12

Sittitrai W., Phanuphak P. and
Roddy, R.

1994

E13

Beyrer C., et al.

1995

E14

de Lind van Wijngaarden J.

1995
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E15

Jackson P A.

1995

E16

Jackson P A.

1995

E17

Kunawararak P., et al

1995

E18

Beyrer C., et al.

1996

E19

Celentano D D., et al.

1996

E20

Celentano D D., et al.

1996

E21

Nelson K E., et al.

1996

E22

Beyrer C., et al.

1997

E23

Jackson P A.

1997

E24

Jackson P A.

1997

E25

London A S., VanLandingham
M J., and Grandjean N.

1997

E26

Mastro T D., et al.

1997

E27

McCamish M. and Sittitrai W.

1997

E28

Celentano D D., et al.

1998

E29

Nopkesorn T., et al.

1998

E30

Borthwick P.

1999

E31

de Lind van Wijngaarden J W.

1999

E32

Jackson P A.

1999

E33

Jackson P A., Sullivan G.

1999

E34

Jackson P A.

1999

E35

Jackson P A.

1999

E36

Jenkins R A., et al.

1999

E37

Matzner A.

1999

E38

McCamish M.

1999

E39

Murray S O.

1999

E40

Storer G.

1999

E41

Storer G.

1999

E42

Storer G.

1999

E43

Ten-Brummelhuis H.

1999

E44

UNAIDS

1999

E45

Celentano D D., and Bond K

2000

E46

Jackson P A.

2000

E47

McCamish M., Storer G. and
Carl G.

2000

E48

Allyn E G.

2002

E49

Matzner A.

2002

E50

Winter S.

2002

E51

Winter S. and Udomsak N.

2002

E52

Jackson P A.

2003

E53

Potjana-a-ree K.

2003
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Central / West/ East

Study area

Bangkok

Year

Others

Author

Quantitative

Co
de

Qualitative

Method

Intervention/ Prevention
Evaluation

ตารางที่ 1. (ตอ)

van Griensven F., et al.

2004

E60

Beyrer C., et al.

2005

E61

Thaikruea L., and
Seetamanotch S.

2005

E62

Thanprasertsuk S. et al.

2005

E63

The Map Reports

2005

E64

van Griensven F., et al.

2005

E65

Celentano DD

2005

E66

Jenkins C, et al.

2005

E67

Gallagher R

2005

E68

Suwatcharapinun S

2005

E69

2005

E70

Rennesson S
Center for Disease Control
and Prevention

2006

E71

Mansergh G, et al.

2006

E72

Mansergh G, et al.

2006

E73

2006

E74

Open Society Inst.
Luhmann N and
Laohasiriwong W

E75

Chai Podhisita, et al.

2006

2006

*others: i.e. documentary research, historical research
ที่มา: ฝายวิจัยพฤติกรรมศาสตร ศุนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
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Legal

E59

Psycho-social

2004

Socio-economic

2003

Jenkins R A. and Kim B.

HIV

Winter S.

E58

Risk Behavior

E57

Sexual

2003

Health

2003

PATH

Definition/ Term use

Damri P.

E56

Topic

South

E55

Northeast

2003

North

Koetsawang S. and Topothai K.

Central / West/ East

E54

Study area

Bangkok

Year

Others

Author

Quantitative

Co
de

Qualitative

Method

Intervention/ Prevention
Evaluation

Table 1. (cont.)

เอกสารอางอิง
ภาษาไทย
T1. ผกา สัตยธรรม. การเปรียบเทียบความสัมพันธในครอบครัวที่ใหการอบรมเลี้ยงดูของ
บุคคลที่รักรวมเพศกับบุคคลปกติ. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).
ภาควิชาจิตวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2516.
T2. ทิศ โชติวฒ
ั นตระกูล. การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทางเพศของพวกรักรวมเพศชาย
กับพวกรักตางเพศชาย. (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). คณะศึกษาศาสตร
, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2526.
T3. นงลักษณ เอมประดิษฐ. การศึกษาสาเหตุของการเปนกระเทยและศึกษาเฉพาะกรณี
ในสถานบริการ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร.ี กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; (รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร) 2526.
T4. พัทยา ใยสุน. พลวัตภายในครอบครัวในวัยเด็กของชายรักรวมเพศ. (วิทยานิพนธ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตร-มหาบัณฑิต). ภาควิชาอนามัยครอบครัว, บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2527.
T5. อริน พินิจวรารักษ. การใชเรื่องรักรวมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ.2516 – พ.ศ.2525.
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ, บัณฑิต
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2527.
T6. นงลักษณ เอมประดิษฐ. ปญหากามโรคของกะเทย. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; (รายงานวิจัยเสริมหลักสูตร) 2527.
T7. สมศรี เปย มสมบูรณ. ปญหารักรวมเพศชาย : การศึกษาเฉพาะกรณีกลุม เกยนักแสดง
ในเมืองพัทยา.กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 2529.
T8. บุปผา คุณพิโน. การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมรักรวมเพศของนักเรียนวัยรุนใน
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). คณะศึกษาศาสตร,
บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2530.
T9. รุงกานดา พงศธรกุลพานิช. ความคิดเห็นของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ตอ
พวกรักรวมเพศชาย กรณีศึกษา: กลุมโรงเรียนที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร.
(วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต). คณะสังคมสงเคราะหศาสตร,
บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 2530.
T10. อรอนงค นิยมธรรม. การเปรียบเทียบอัตมโนทัศนของวัยรุน ชายรักรวมเพศกับวัยรุน
ชายรักตางเพศที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต). ภาควิชาจิตวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย; 2531.
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T11. กาญจนี หวังถิรอํานวย. การเปดรับขาวสารกับความรูและการปองกันโรคเอดสใน
หญิงอาชีพพิเศษและชายรักรวมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาการประชาสัมพันธ, บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2531.
T12. จารุวรรณ กันทะนิตย. ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อมวลชนกับทัศนคติตอ
เรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสต
รมหาบัณฑิต). ภาควิชาการประชาสัมพันธ, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2531.
T13. บงกชมาศ เอกเอี่ยม. เกย : กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณรักรวมเพศ.
(วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต). คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, บัณฑิต
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร; 2532.
T14. สิริชัย วงษสาธิตศาสตร. ความสัมพันธในครอบครัว พฤติกรรมการสื่อสารและ
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของโสเภณีชาย. (วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรม
หาบัณฑิต). ภาควิชาการประชาสัมพันธ, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย; 2532.
T15. ธารินี มิ่งวงศ. การเปรียบเทียบสุขภาพจิตของวัยรุนชายทีม่ ีพฤติกรรมเหมาะสมกับ
เพศ กับวัยรุน ชายที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมกับเพศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). คณะศึกษาศาสตร,
บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2532.
T16. เนตรชนก บัวนาค. ความสัมพันธในครอบครัว รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและ
ทัศนคติที่มีตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาการประชาสัมพันธ, บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2532.
T17. นันทิรัตน คุณากร. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 1. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
T18. ประภาพรรณ วงศาโรจน. การพัฒนาเอกลักษณรักรวมเพศในหมูวัยรุน . (วิทยานิพนธ
ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต). คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,
บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 2532.
T19. วัชรา อิ่มจิตร. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 11. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
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T20. สุภาพร ประดับสมุทร. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 12. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
T21. รังรอง งามศิริ. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 7. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
T22. นุจรี เตชะปญญาชัย. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 10. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
T23. ทัศนีย ธนาประชุม. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 5. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2532.
T24. วัชร นาราพานิช. การศึกษาเปรียบเทียบความสัมฤทธิ์ผลของโครงการสุขศึกษา 2
รูปแบบ ในการกระตุนใหมีการใชถุงยางอนามัยเพิม่ ขึ้นของชายบริการในบารเกย
เขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาสุข
ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล;
2532.
T25. กิตติ ภาวนาภรณ. การใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธโรคเอดสและกามโรคแก
พนักงานบริการชาย (เกย). วารสารโรคติดตอ. 2533; 16(2): 126-36.
T26. ธารทิพย ตัณศลารักษ. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน : กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 9. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533.
T27. ชวนีย จันทรนอย. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 6. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533.
T28. พรรุง วงศจรัสกุล. การศึกษาปญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ.
(วิทยานิพนธปริญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาจิตวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2533.
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T29. สุวัฒนา ศรีพื้นผล. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 8. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2534.
T30. สุจิตรา อุสาหะ. พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน: กรณีศึกษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ เขตการศึกษา 4. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต). สาขาจิตวิทยาคลินิก, บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
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กับการรับรูภาพแบบฉบับของผูชม. (วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต).
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มหาวิทยาลัย; 2543.
62

T49. กรองกาญจน ชนะเสรีชัย. การรับรูและทัศนคติของกลุมรักตางเพศและกลุมรักรวม
เพศที่มตี อโฆษณารักรวมเพศในสื่อสิง่ พิมพและพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทย.
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ควบคุมโรคติดตอเขต 3 ชลบุร,ี 2544.
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