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คํานํา 

 
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายหรือที่เรารูจักในนามของ “กลุมเกย” นอกจากจะมี

ความสําคัญในเชิงมิติทางสังคมแลว กลุมนี้ยังมีความสําคัญในมิติเชิงสุขภาพดวยโดยเฉพาะ
ในดานโรคเอดส และนับวันจะทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
มีแนวโนมเพ่ิมในอัตราที่สูงข้ึน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นับตั้งแตป 2546 ซ่ึงเปนปแรกที่เร่ิม
มีการสํารวจหาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมน้ี กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดประกาศมาตรการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานควบคุมโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และโรคเอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย พรอมจัดใหประชากรกลุมนี้
เปนอีกหนึ่งกลุมเส่ียงที่ตองเฝาระวัง ติดตามอยางใกลชิด 
 กรมควบคุมโรค โดยสํานักระบาดวิทยาไดรวมกับศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดาน
สาธารณสุข ทําการศึกษาเรื่อง “การปองกันและแกไขปญหาการติดเช้ือเอ็ชไอวี ในกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชาย”ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาในและพอมองเห็นภาพโดยรวมของ
ประชากรกลุมน้ี อันประกอบดวยขอมูล/ สถานการณจากการเฝาระวังความชุกของการติด
เช้ือเอ็ชไอวีกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต/
โครงการและการดําเนินงานปองกันควบคุมการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย/คลินิกชุมชนสีลมซึ่งเปนคลินิกที่ใหบริการตรวจและใหคําปรึกษา/  มาตรการ 10 ขอ ใน
การเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข/ และการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ทั้งน้ีไดรับการสนับสนุนในการจัดพิมพเพื่อ
เผยแพรจากสํานักจัดการความรูกรมควบคุมโรค 
 กรรมการยุทธศาสตรการวิจัยของกรมควบคุมโรคหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกผูสนใจในการอางอิงทางวิชาการ หรือนําไปศึกษาตอยอดตอไป 
 
      นายแพทยศุภชัย  ฤกษงาม 
      ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรวิจัย  กรมควบคุมโรค 

  เดือน มกราคม  2551 
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ผลการเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  
ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต 

 

ธนรักษ ผลิพัฒน, กีรติกานต กลัดสวสัดิ์, ฟริทส วัน กรีนสแวน, วิภาส วิมลเศรษฐ 
 

 
 
บทนํา 

การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในประเทศไทย เร่ิมดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ.2546 ในกรุงเทพมหานคร 
โดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารสุข ศูนยวิจัยโรค
เอดส สภากาชาดไทย และสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย ตอมา ในป พ.ศ.2548 กระทรวงสาธารณสุข 
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการสํารวจซ้ําในประชากรกลุมเดิมอีกครั้ง และไดขยายการสํารวจไปยัง
จังหวัดเชียงใหมและภูเก็ต และไดดําเนินการสํารวจในกลุมประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายกลุม
ยอยอ่ืนๆ 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 ผลเฝาระวังน้ีแสดงใหเห็นวา การแพรระบาดของเอ็ชไอวีในกลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังคงอยูในระดับสูง  

ในป พ.ศ.2550 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักระบาดวิทยา ไดกําหนดใหกลุม
ประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนหน่ึงในกลุมประชากรที่จะดําเนินการเฝาระวัง เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สัมพันธ
กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมน้ี โดยไดวางแผนการดําเนินงานเฝาระวังใหเปนไปตามรูปแบบ
และระเบียบวิธีเดิมที่ไดทําไปแลวทั้งสองรอบ เพ่ือใหไดขอมูลที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได การเฝา
ระวังไดถูกดําเนินการอยางตอเน่ืองในกลุมประชากรชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM)  ชายขาย
บริการทางเพศ (MSW) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต และกลุมชายแตงหญิง (TG) ใน
จังหวัดเชียงใหม รายงานฉบับนี้จะรายงานผลความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธ
กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และ
ชายแตงหญิง  
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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) การนับจํานวนประชากรเปาหมายที่เดินผานไปมาหรือมาใชสถานที่น้ันๆ 3) การ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑคัดเลือกและสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการ และ 4) การสุม
คัดเลือกสถานที่ และรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ 

การเก็บขอมูลในรอบที่ 3 ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2550 
โดยเจาหนาที่เก็บขอมูลที่ผานการอบรมจากโครงการ เจาหนาที่เก็บขอมูลจะทําหนาที่คัดกรองผูเขารวม
โครงการ ชี้แจงโครงการใหอาสาสมัครเขาใจ ขอความยินยอมเพ่ือเขารวมโครงการจากผูเขารวม
โครงการดวยวาจา เม่ือผูเขารวมโครงการไดใหความยินยอมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจแลว 
เจาหนาที่จึงจะดําเนินการเก็บขอมูลตอไป ซ่ึงการเก็บขอมูลจะประกอบดวยการเก็บขอมูลดานพฤติกรรม 
และการเก็บตัวอยางน้ําลายเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

การเก็บขอมูลลักษณะทางประชากร และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ช
ไอวี อาศัยการตอบแบบสอบถามดวยตนเองลงบนเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ เม่ือตอบคําถามเสร็จแลว
เจาหนาที่เก็บขอมูลจะทําการเก็บตัวอยางน้ําลาย (Orasure Salivary Collection Device) เพ่ือตรวจหา
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
ผูเขารวมโครงการจะสามารถเขารับฟงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีไดที่หนวยใหคําปรึกษา
เคลื่อนที่ของโครงการ หรือที่สํานักงานโครงการ (คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย หรือคลินิกนิรนามใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ) ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่จังหวัดที่ดําเนินการ
เก็บขอมูล ซ่ึงหากผูเขารวมโครงการมีผลการตรวจตัวอยางน้ําลายเปนบวก เจาหนาที่ใหคําปรึกษาจะ
แนะนําใหผูเขารวมโครงการเขารับการตรวจเลือดซ้ําเพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง  
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การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการวิเคราะหหาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในภาพรวม 
และจําแนกตามตัวแปรตางๆ ทั้งตัวแปรที่แสดงลักษณะทางประชากร และตัวแปรดานพฤติกรรม 
คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ทําการสํารวจไดในรอบป พ.ศ. 2550 จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
คาที่ทําการสํารวจไดในรอบป พ.ศ. 2546 และ ป พ.ศ. 2548 เพ่ือแสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของคาความชุก 
 
ผลการเฝาระวงั 
 

การเฝาระวังความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในรอบที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2550 ไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย จํานวนทั้งหมด 1,456 คน เปนชายที่ มีเพศสัมพันธกับชายที่อาศัยอยูใน
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 
 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรที่ดําเนินการเฝาระวังเพ่ิมขึ้นในทุกกลุม
ประชากร ยกเวน กลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีลดลง
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 

 และในกลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม พบวาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีลดลง
เล็กนอย แตยังคงอยูในระดับที่สูง (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แนวโนมของความชุกการตดิเชื้อเอ็ชไอวี รายจังหวัด จําแนกตามกลุมประเภทของชายที่มี 
              เพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต ป พ.ศ.2546 – 2550  
ประเภทของชายที่มี 2546 2548 2550 

เพศสัมพันธกับชาย n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

กรุงเทพมหานคร 194/1121 (17.3) 113/399 (28.3) 123/401 (30.7) 
เชียงใหม - - 34/222 (15.3) 41/242 (16.9) 
ภูเก็ต - - 11/200 (5.5) 30/150 (20.0) 

กลุมชายขายบริการทางเพศ 

กรุงเทพมหานคร - - 66/350 (18.9) 54/200 (27.0) 
เชียงใหม - - 23/202 (11.4) 31/200 (15.5) 
ภูเก็ต - - 29/202 (14.4) 29/150 (19.3) 

กลุมชายแตงหญิง 

กรุงเทพมหานคร - - 23/200 (11.5) - - 
เชียงใหม - - 26/148 (17.6) 29/113 (16.8) 
ภูเก็ต - - 15/126 (11.9) - - 
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี  ในกลุมชายที่มเีพศสัมพันธกับชาย  ป พ.ศ.2546-2550 
 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาย ุ
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 แตความชุกไมเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2548 
 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอายุ 15-22 ป ของจังหวัด
เชียงใหม ในป พ.ศ. 2550 ยังมีคาต่ํากวาคาของกรุงเทพมหานครคอนขางมาก และคาความชุกของการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอายุ 15-22 ป จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 
พ.ศ. 2548 เพียงเล็กนอยเทานั้น ในขณะที่กลุมอายุ 23-28 ป กลับมีความชุกเพิ่มขึ้นคอนขางมาก 

ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมอายุ กลุมอายุที่มีคาความชุก
เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือกลุมอายุ 15-22 ป ซ่ึงมีคาความชุกเพิ่มขึ้นถึง 5.7 เทา ในขณะที่ กลุมอายุ 23-28 ป
มีคาความชุกเพิ่มขึ้น 1.89 เทา และกลุมอายุ 29 ปขึ้นไปมีคาความชุกเพิ่มขึ้น 3.26 เทา  
 เม่ือพิจารณาความตางของคาความชุกของแตละกลุมอายุ (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) 
 เม่ือจําแนกตามสถานที่พบปะของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ความชุกของการติดเชื้อ 
เอ็ชไอวีของประชากรศึกษาที่ไดจากสถานบันเทิง/สถานบริการ และพ้ืนที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, 
ขางถนน) มีแนวโนมของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนประชาชนที่ไดรับการสุมมาจาก
สถานที่พบปะในสถานประกอบการดานสุขภาพ (เชน ซาวนา) พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีมี
แนวโนมลดลง ในป พ.ศ. 2550 กลุมประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครที่สุมได
จากพื้นที่สาธารณะมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงที่สุด สวนในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประชากรที่สุม
เลือกไดจากสถานบันเทิง/สถานบริการมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ในขณะที่
จังหวัดภูเก็ต สุมเลือกประชากรจากพื้นที่สาธารณะเทานั้น ซ่ึงความชุกของประชากรกลุมน้ีก็เพ่ิมสูงขึ้น
อยางมากเชนกัน  (ตารางที่ 2) 
 



 6 

ตารางที่ 2 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จําแนกอายุและสถานที่
พบปะกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต พ.ศ. 2546 - 2550 

ลักษณะทางประชากร 2546 2548 2550 

และสังคม n/N (%) n/N (%) n/N (%) 
กรุงเทพมหานคร       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป 41/318 12.9 21/94 22.3 22/99 22.2 
      23-28 ป 75/428 17.5 54/177 30.5 44/151 29.1 
      29 ปขึ้นไป 78/375 20.8 38/128 29.7 57/151 37.7 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ 49/376 13.0 29/126 23.0 42/144 29.2 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ 63/367 16.9 44/138 31.9 36/125 28.8 
      พ้ืนที่สาธารณะ 83/378 22.0 40/135 29.6 45/132 34.1 
เชียงใหม       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 10/118 8.5 14/147 9.5 
      23-28 ป - - 10/62 16.1 17/57 29.8 
      29 ปขึ้นไป - - 14/48 29.2 10/38 26.3 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 12/57 21.1 5/18 27.8 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 3/20 15.0 0/0 0.0 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 19/145 13.1 36/224 16.1 
ภูเก็ต       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 2/110 1.8 6/59 10.2 
      23-28 ป - - 4/41 9.8 8/43 18.6 
      29 ปขึ้นไป - - 5/49 10.2 16/48 33.3 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 0/0 0.0 0/0 0.0 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 0/0 0.0 0/0 0.0 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 11/200 5.5 30/150 20.0 
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายขายบรกิารทางเพศ  ป พ.ศ.2546-2550 
 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายขายบริการทางเพศ ไมไดแสดงแนวโนมการเพิ่มขึ้น
เม่ือกลุมประชากรมีอายุเพ่ิมขึ้น  

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 โดยพบวาในกลุมอายุน้ี คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของชายขาย
บริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมขึ้นมากที่สุด (Prevalence difference เทากับรอยละ 12.1) 
 สําหรับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุ 15-23 ป ในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานครในป 
พ.ศ. 2550 มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเฝาระวังในรอบป พ.ศ. 2548 ในขณะที่จังหวัดภูเก็ต
เปนจังหวัดเดียวที่ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุน้ีมีคาเพิ่มขึ้น  
 กรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดเดียวที่มีระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมอายุ 29 ปขึ้น
ไปเพ่ิมขึ้น 
 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
เอ็ชไอวีเพ่ิมขึ้นในประชากรกลุมอายุ 23–28 ป และกลุมที่มีอายุ 29 ปขึ้นไป ในขณะที่กลุมที่มีอายุ 15–
22 ป มีความชุกลดลงเล็กนอย  
 การเฝาระวังในรอบป พ.ศ. 2550 ดําเนินการเฝาระวังเฉพาะในสถานบันเทิง และสถานบริการ
เทานั้น ซ่ึงพบวา 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 2546 2548 2550 

และสังคม n/N (%) n/N (%) n/N (%) 
กรุงเทพมหานคร       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 23/117 19.7 9/57 15.8 
      23-28 ป - - 31/158 19.6 27/93 29.0 
      29 ปขึ้นไป - - 12/75 16.0 18/75 24.0 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 28/155 18.1 25/129 19.4 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 0/27 0.0 4/22 18.2 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 38/168 22.6 25/74 33.8 
เชียงใหม       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 10/100 10.0 7/99 7.1 
      23-28 ป - - 10/83 12.0 19/79 24.1 
      29 ปขึ้นไป - - 3/19 15.8 5/32 15.6 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 23/172 13.4 5/71 7.0 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 0/26 0.0 26/122 21.3 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 0/4 0.0 0/7 0.0 
ภูเก็ต       
   กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 10/90 11.1 8/52 15.4 
      23-28 ป - - 9/73 12.3 14/59 23.7 
      29 ปขึ้นไป - - 10/39 25.6 7/39 17.9 
   สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 29/202 14.4 26/131 19.8 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 0/0 0.0 3/19 15.8 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 0/0 0.0 0/0 0.0 
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ตารางที่ 4 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายแตงหญิง จําแนกอายุและสถานที่พบปะ จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ.2546-2550 

ลักษณะทางประชากร 2546 2548 2550 

และสังคม n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

กลุมอายุ       
      15-22 ป - - 12/89 13.5 7/62 11.3 
      23-28 ป - - 9/47 19.1 6/39 15.4 
      29 ปขึ้นไป - - 5/12 41.7 6/12 50.0 
สถานที่พบปะ       
      สถานบันเทิง/สถานบริการ - - 3/61 4.9 19/113 16.8 
      สถานประกอบการดานสุขภาพ - - 0/0 0.0 0/0 0.0 
      พ้ืนที่สาธารณะ - - 23/87 26.4 0/0 0.0 
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พฤติกรรมทีส่ัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอว ี
 กลุมชายขายบริการทางเพศเปนกลุมที่มีบทบาททางเพศเปนฝายรุกอยางเดียวมากที่สุด (รอย
ละ 25–60) ในขณะที่กลุมชายแตงหญิงสวนใหญมีบทบาทเปนฝายรับอยางเดียว (รอยละ 65-90) กลุม
ชายแตงหญิงเปนกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงนอยที่สุด (รอยละ 2–17) ในขณะที่กลุมชายขาย
บริการเปนกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงมากที่สุด (รอยละ 50–80) 
 จํานวนคูนอนช่ัวคราวของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง 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 และจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมของอัตราการใชถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น แตอัตราการใช
ถุงยางอนามัยยังคงต่ํามากอยู ในป พ.ศ. 2550 ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จังหวัดเชียงใหมรอยละ 36 
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ในขณะที่กลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย จังหวัดภูเก็ตเพียงรอยละ 44 ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนช่ัวคราว
ชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
 การใชถุงยางอนามัยของกลุมชายขายบริการทางเพศนับวาเปนปญหาที่นากังวลที่สุด โดยพบวา
อัตราการใชถุงยางอนามัยของกลุมน้ีอยูในระดับรอยละ 20-30 เทานั้น ถึงแมวาอัตราการใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้งในรอบ 3 เดือนที่ผานมาของกลุมชายขายบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม และภูเก็ตจะ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นบางแตยังอยูในระดับที่ต่ํามาก 
 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
ชายในกรุงเทพมหานครมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
 เม่ือวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสตามตัวชี้วัดของ UNGASS ของกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย พบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
คอนขางต่ํา 
 



ตารางที่ 5  แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ัมพันธกับการตดิเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายทัว่ไปที่มีเพศสมัพันธกับชาย ป พ.ศ.2546-2550 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต พฤติกรรม 

2546 2548 2550 2546 2548 2550 2546 2548 2550 

บทบาทในการมีเพศสัมพันธ          
     ฝายรุกอยางเดียว 46.8 34.3 40.9 -- 3.5 24.8 -- 37.3 29.9 
     ฝายรับอยางเดียว 17.6 26.6 21.4 -- 27.7 39.4 -- 41.4 35.8 
     ทั้งรุกและรับ 33.5 34.8 25.2 -- 37.1 35.8 -- 21.3 34.3 
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา          
     ไมม ี 34.7 48.9 61.3 -- 36.2 41.8 -- 32.4 33.3 
     1 16.4 11.8 13.5 -- 15.4 21.8 -- 21.6 22.5 
     2-3 20.9 17.0 14.7 -- 25.4 21.2 -- 20.7 18.9 
     4+ 28.0 22.3 10.5 -- 23.1 15.3 -- 25.2 25.2 
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา 36.0 37.8 35.2 -- 36.5 23.6 -- 51.0 34.7 
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 63.2 65.7 65.8 -- 30.6 36.4 -- 28.0 44.0 
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 73.7 81.2 77.6 -- 96.7 90.5 -- 69.5 63.3 
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 3.6 17.5 20.7 -- 22.5 19.4 -- 34.5 26.7 
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 0.8 1.6 6.3 -- 4.1 2.1 -- 4.5 6.0 
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 2.9 14.5 16.0 -- 36.9 11.6 -- 31.5 8.7 
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้ 43.8 49.4 52.1 -- 46.8 40.1 -- 27.5 46.7 
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ตารางที่ 6  แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ัมพันธกับการตดิเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายขายบริการทางเพศ ป พ.ศ.2546-2550 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต พฤติกรรม 

2546 2548 2550 2546 2548 2550 2546 2548 2550 

บทบาทในการมีเพศสัมพันธ          
     ฝายรุกอยางเดียว -- 52.6 57.5 -- 66.1 66.7 -- 34.1 26.9 
     ฝายรับอยางเดียว -- 4.8 5.5 -- 8.8 4.4 -- 29.2 15.7 
     ทั้งรุกและรับ -- 42.6 37.0 -- 25.1 28.9 -- 36.8 57.5 
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา          
     ไมม ี -- 13.1 36.0 -- 31.6 58.2 -- 31.9 39.3 
     1 -- 8.3 8.5 -- 12.7 12.1 -- 14.2 13.1 
     2-3 -- 7.7 9.0 -- 24.1 13.5 -- 19.5 16.8 
     4+ -- 20.3 15.5 -- 31.6 16.3 -- 34.5 30.8 
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา -- 77.1 60.5 -- 80.2 78.5 -- 57.4 52.0 
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 29.7 26.5 -- 23.3 28.0 -- 32.7 38.0 
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา -- 90.6 88.0 -- 92.6 96.5 -- 97.0 92.0 
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 29.1 52.0 -- 34.7 37.0 -- 56.4 36.0 
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก -- 5.7 8.0 -- 3.0 3.5 -- 7.9 4.7 
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 14.0 2.0 -- 41.1 12.5 -- 42.1 16.0 
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้ -- 55.1 59.0 -- 66.8 67.5 -- 61.9 85.3 
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ตารางที่ 7  แนวโนมของพฤติกรรมทีส่ัมพันธกับการตดิเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมชายแตงหญิง ป พ.ศ.2546-2550 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต พฤติกรรม 

2546 2548 2550 2546 2548 2550 2546 2548 2550 

บทบาทในการมีเพศสัมพันธ          
     ฝายรุกอยางเดียว -- 1.0 -- -- 0.0 13.3 -- 3.5 -- 
     ฝายรับอยางเดียว -- 76.5 -- -- 92.4 65.3 -- 74.6 -- 
     ทั้งรุกและรับ -- 22.5 -- -- 7.6 21.4 -- 22.0 -- 
จํานวนคูนอนชั่วคราวชายในชวง 3 เดือนที่ผานมา          
     ไมม ี -- 16.5 -- -- 18.7 42.9 -- 23.5 -- 
     1 -- 16.0 -- -- 27.1 20.0 -- 22.2 -- 
     2-3 -- 14.0 -- -- 19.6 17.1 -- 17.3 -- 
     4+ -- 22.5 -- -- 34.6 20.0 -- 37.0 -- 
เคยมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ในชวงชีวิตที่ผานมา -- 3.5 -- -- 2.0 16.8 -- 7.1 -- 
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือคูนอนชั่วคราวชาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 39.5 -- -- 39.9 29.2 -- 43.7 -- 
เคยดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา -- 75.0 -- -- 93.2 82.3 -- 80.2 -- 
เคยใชสารเสพติด ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 23.0 -- -- 37.2 33.6 -- 50.8 -- 
ใชสารเสพติดในครั้งลาสุดที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก -- 8.0 -- -- 5.4 4.4 -- 10.3 -- 
เคยมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา -- 7.5 -- -- 28.2 9.7 -- 31.7 -- 
เคยตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี กอนเขารวมโครงการนี้ -- 47.0 -- -- 35.8 54.0 -- 58.7 -- 
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ตารางที่ 8 แนวโนมการตอบความรูเกี่ยวกับโรคเอดสไดถูกตอง ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบัชาย 
             ปพ.ศ. 2550  

2550 การตอบความรูเกี่ยวกับโรคเอดสไดถูกตอง 

n/N (%) 

กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย   

การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 398/793 50.2 
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 657/793 82.8 
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได 616/793 77.7 
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได 582/793 73.4 
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได 582/793 73.4 
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS) 204/793 25.7 
ตอบถูกทุกขอ* 53/793 6.7 

กลุมชายขายบริการทางเพศ  

การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 281/550 51.1 
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 461/550 83.8 
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได 405/550 73.6 
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได 405/550 73.6 
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได 343/550 62.4 
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS) 126/550 22.9 
ตอบถูกทุกขอ* 34/550 6.2 

กลุมชายแตงหญิง   

การมีคูนอนเพียงคนเดียวที่ไมมีเชื้อเอดสสามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 54/113 47.8 
การใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ สามารถปองกันการติดเชื้อเอดสได 90/113 79.6 
คนที่มองดูวาสุขภาพแข็งแรงดี อาจเปนคนติดเชื้อเอดสได 85/113 75.2 
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอดส ทําใหติดเชื้อเอดสได 97/113 85.8 
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสมาสูคนได 76/113 67.3 
ตอบถูก 5 ขอ (UNGASS) 25/113 22.1 
ตอบถูกทุกขอ* 4/113 3.5 
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วิจารณ 
 การเฝาระวังความชุกและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั
ชาย ในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงดําเนินการเฝาระวังในประชากร 3 กลุม ไดแก กลุมประชากรชายทั่วไปที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM) ชายขายบริการทางเพศ (MSW) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และ
ภูเก็ต และกลุมชายแตงหญิง(TG) ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีใน
ประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูงมาก
ในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกของการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีในกลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายมากที่สุด กลุมอายุ 15-22 ป นับเปนกลุมอายุที่มี
ความสําคัญมากในทั้ง 3 กลุมประชากรที่ทําการเฝาระวัง นอกจากนี้ยังพบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอคอนขางนอย มีความชุกของการใชสารเสพติดคอนขางสูง สวน
ใหญเคยตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี แตกลับมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสคอนขาง
นอย 
 ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ 
และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูงมาก ในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง เม่ือเปรียบเทียบกับการเฝา
ระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมอ่ืนๆ จะพบวา คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากร
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง 3 กลุมมีคาใกลเคียงกับคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูติด
ยาเสพติดชนิดฉีดเพียงกลุมเดียว อยางไรก็ดี ผลการเฝาระวังในรอบนี้ก็แสดงใหเห็นแนวโนมการชลอตัว
ของการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกในหลายกลุมประชากรยอย เชน กลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในกรุงเทพมหานคร กลุมชายแตงหญิงในจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
 กลุมอายุ 15-22 ป นับเปนกลุมอายุที่ มีความสําคัญมากในทั้ง 3 กลุมประชากรชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายที่ทําการเฝาระวัง ทั้งที่เปนกลุมที่มีอายุนอยที่สุด แตกลับพบวามีคาความชุกของการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีอยูในระดับที่สูงมากในทุกกลุมประชากร และทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง เน่ืองจากคา
ความชุกสามารถสะทอนคาอุบัติการณสะสมของการติดเชื้อเอ็ชไอวีได ดังน้ัน การพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในระดับที่สูงมากในกลุมประชากรนี้จึงหมายถึงสถานการณการแพรระบาด (การติดเชื้อรายใหม) ที่
รุนแรงในกลุมอายุน้ีเชนกัน ดังน้ัน มาตรการใดๆ ที่จะปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายจะตองเร่ิมตั้งแตประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังมีอายุนอยอยู (อายุประมาณ 
15 ป) หากรอจนกระทั่งประชากรกลุมน้ีอายุมากขึ้น ก็จะทําใหประชากรจํานวนหนึ่งติดเชื้อไปแลว 
 ในการสํารวจในรอบป พ.ศ. 2550 พบวาสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายในจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้นอยางมากเมื่อเปรียบเทียบการการสํารวจในรอบป พ.ศ. 2548 
การเพิ่มขึ้นของคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีพบในกลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายทุกกลุม
อายุ และกลุมชายขายบริการทางเพศ กลุมอายุ 15–22 ป และกลุมอายุ 23–28 ป การเพิ่มขึ้นอยางมาก
ของคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในจังหวัดภูเก็ต สะทอนใหเห็นความจําเปนที่จะตองมีบริการดาน
การปองกันควบคุมการติดเชื้อเอ็ชไอวีและกามโรคที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในประชากรกลุมน้ี 
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 พฤติกรรมที่สําคัญที่จะชวยปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมน้ีได น่ันคือ การใชถุงยาง
อนามัยอยางถูกตองขณะมีเพศสัมพันธ ยังคงมีปญหาคอนขางมากในประชากรกลุมน้ี มีเพียงประชากร
กลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานครเทานั้นที่มีอัตราการใชถุงยางอยางสมํ่าเสมอ
เม่ือมีเพศสัมพันธในรอบ 3 เดือนที่ผานมาสูงกวารอยละ 60 กลุมประชากรที่มีปญหาการใชถุงยาง
อนามัยมากที่สุด คือกลุมชายขายบริการทางเพศ ซ่ึงการใชถุงยางสม่ําเสมอในอัตราที่ต่ําสะทอนถึง
ปญหาของการแพรระบาดของโรคเอดสไดในระดับหน่ึง ทุกฝายที่เกี่ยวของจําเปนจะตองเรงรัดและ
พยายามหายุทธศาสตร และแนวทางที่จะเพ่ิมอัตราการใชถุงยางอนามัยในประชากรกลุมน้ีโดยดวน 
 ในประชากรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย นอกเหนือจากประเด็นเกี่ยวกับการใชหรือไมใช
ถุงยางอนามัยแลว การใชอยางถูกตอง และการใชสารหลอลื่นอยางเหมาะสมยังเปนประเด็นที่สําคัญของ
ประชากรกลุมน้ีดวย เน่ืองจากการเลือกใชสารหลอลื่นที่ไมเหมาะสม หรือไมเพียงพอ อาจนําไปสูปญหา
ถุงยางฉีกขาดหรือแตกไดงาย ที่ผานมาไดมีหนวยงานตางๆ ไดพยายามออกมารณรงคและพัฒนา
รูปแบบ (Package) ของถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นใหเหมาะสมกับประชากรกลุมน้ีโดยเฉพาะ ดังน้ัน 
ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันใหเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ไดถูกนําไปใช
อยางเต็มประสิทธิภาพ 
 ประชากรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีลักษณะของพฤติกรรมที่สําคัญที่แตกตางจาก
ประชากรกลุมอ่ืนๆ ที่สํานักระบาดวิทยาไดดําเนินการเฝาระวังอยูคือ ประชากรกลุมน้ีมีอัตราการใชสาร
เสพติด โดยเฉพาะการใชสารเสพติดกอนการมีเพศสัมพันธในระดับที่สูง และประชากรกลุมน้ีเปนกลุมที่
เคยไดกับการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีในสัดสวนที่สูง 
 พฤติกรรมการใชสารเสพติดและพฤติกรรมการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีเปน
พฤติกรรมที่ใหผลในทางที่ตรงกันขามกัน ในขณะที่การใชสารเสพติดมีแนวโนมที่จะทําใหผูใชมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากขาดสติ พฤติกรรมการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีเปน
พฤติกรรมที่ชวยในการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี ดังนั้น ในแพ็คเกจของบริการเกี่ยวกับสุขภาพของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายจะตองเนนประเด็นที่เกี่ยวกับการปองกัน หลีกเลี่ยง และการเลิกการใช
สารเสพติดดวยเชนกัน 
 เปนที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งวา ถึงแมประชากรกลุมน้ีจะเคยไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาการติด
เชื้อเอ็ชไอวีในสัดสวนที่สูง ประชากรกลุมน้ีกลับมีระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันปญหาเอดสที่ต่ํามาก 
(วัดจากขอคําถามดานความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสของ UNGASS) ดังน้ัน บริการดานการตรวจ
เลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนความรู
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีสําหรับประชากรกลุมน้ีดวย และในขณะที่ หลายพื้นที่ยังไมมีการ
จัดบริการดูแลสุขภาพของประชากรกลุมน้ีขึ้นมาเปนการเฉพาะ บริการดานการปองกันและควบคุมโรค
เอดสอาจสามารถใชชองทางของการตรวจเลือดเขามาแทนที่ไดเปนการชั่วคราว แตคลินิกใหคําปรึกษา
และตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาและ
บริการดานการปองกันและควบคุมโรคเอดสที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับประชากรกลุมน้ีตอไป 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 การเฝาระวังความชุกและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกบั
ชาย ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต ในป พ.ศ. 2550 พบวา ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ชายขายบริการทางเพศ และชายแตหญิงยังคงอยูในระดับที่สูง
มากในทุกจังหวัดที่ทําการเฝาระวัง จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับความชุกของการตดิ
เชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายทั่วไปที่มีเพศสัมพันธกับชายมากที่สุด กลุมอายุ 15-22 ป นับเปนกลุมอายุที่มี
ความสําคัญสูงสุดในทั้ง 3 กลุมประชากรที่ทําการเฝาระวัง นอกจากนี้ยังพบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอคอนขางนอย มีความชุกของการใชสารเสพติดคอนขางสูง สวน
ใหญเคยตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี แตกลับมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสคอนขาง
นอย หนวยงานและเครือขายที่ดําเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคเอดสและกามโรคในประชากรกลุม
น้ีจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนายุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและสามารถ
ใหบริการที่ครอบคลุมหรือเขาถึงประชากรกลุมน้ีไดอยางทั่วถึงตอไป 
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การตอบสนองระดับประเทศตอการแพรระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี  
ในกลุมชายที่มีเพศสมัพันธกับชาย 

 

วรศินันท  ตนัติรัตนวงศ, กีรติกานต  กลัดสวัสดิ ์
 

 
จากการประเมินความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ

ชายในกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยความรวมมือไทย – 
สหรัฐ ดานสาธารณสุข รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย และสมาคมฟา
สีรุงแหงประเทศไทย ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพบวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใน
กรุงเทพมหานคร มีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูง ผลการศึกษาในครั้งนั้นไดนําไปสูการวางแผน 
และริเร่ิมดําเนินกิจกรรมและบริการตางๆ เพ่ือการปองกันการระบาดของเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย และไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย ที่ประชุมไดเสนอใหมีการศึกษาวิจัย และการติดตามเฝาระวังใน
ประชากรกลุมน้ีเปนระยะๆ อยางเปนระบบ   รวมทั้งการขยายความครอบคลุมดานพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ออกไป (เชน จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี นครราชสีมา และขอนแกน) และดานประชากรชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชายกลุมยอย (เชน กลุมชายขายบริการทางเพศ, กลุมชายแตงหญิง) 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ผลของการศึกษานี้ไดนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของของ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุม
โรคไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ประกอบไปดวยตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข  องคการพัฒนา
เอกชนทั้งในและระหวางประเทศ (NGOs และ INGOs) รวมทั้งองคกรชุมชน (CBOs) เพ่ือที่จะพัฒนากล
ยุทธในการดําเนินการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย คณะทํางานเฉพาะ
กิจน้ีไดจัดประชุมครั้งแรกเม่ือวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2546 และในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ไดมีการ
ประชุมรวมกับตัวแทนชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เจาของกิจการและผูจัดการสถานบันเทิง 
องคกรชุมชน องคการพัฒนาเอกชนทั้งในและระหวางประเทศ เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาครั้งน้ี และ
อภิปรายถึงความเปนไปไดในการดําเนินการแกไขปญหา 

ในขณะเดียวกัน ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข โดย Global AIDS Program 
(GAP) แหงประเทศไทยไดทําสัญญารวมกับองคกรฟาสีรุงแหงประเทศไทย (องคกรดานอนามัยและสิทธิ
ของคนรักเพศเดียวกัน) เปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือจัดตั้งศูนยปฏิบัติการที่มีลักษณะเปนนิติบุคคลเพื่อ
ดําเนินการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายขึ้น  
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ในวันที่ 24 - 25  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  หลังจากที่มีการประชุมเพ่ือเตรียมการหลายครั้ง   
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน
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) ปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและสถานะทางสังคมของกลุมชายที่ มี เพศสัมพันธกับชาย 
ใหดีขึ้น 

นอกจากนี้ ยังไดนําขอเสนอแนะบรรจุลงในแผนปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสแหงชาติทั้ง
ฉบับที่กําลังดําเนินการอยู (แผนฯ ป พ.ศ. 2545-2549) และแผนฯ ที่กําลังมีการจัดทํา  (แผนฯ ป พ.ศ. 
2549-2553)  

นอกเหนือจากมาตรการที่กลาวมาขางตน  ผลการศึกษาไดนําไปสูการริเร่ิมการปองกันการ
ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  เชน  สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทยได
ดําเนินการเพิ่มโปรแกรมปองกันและการแจกจายถุงยางอนามัยใหเขาถึงกลุมที่เขาถึงยาก ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส (Thailand 
Business Coalition on AIDS, TBCA) กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สํานักโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดตั้งคลินิกสุขภาพชายขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
Family Health International (FHI) ไดจัดแนวทางการใหบริการทางคลินิกสุขภาพเพศชายและจัดตั้ง
คลินิกสุขภาพชาย และชายที่มีเพศสัมพันธกับชายขึ้นในจังหวัดเชียงใหม  นอกจากนี้   ยังมีกิจกรรมการ
ปองกันในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในจังหวัดเชียงใหมและภูเก็ตโดยองคการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือสาธารณสุข  (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) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 
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แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถงึและครอบคลุมแหงชาติ  
พ.ศ.2550 - 2554 (UA2010)  
  

ในยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการปองกัน ดูแลรักษา และลดผลกระทบตามกลุมประชากรเปาหมาย  
1) ดานการปองกันการติดเชื้อเอดส  ในกลุมชายที่มีเพศสมัพันธกับชาย   

 
ภาพความสาํเร็จ 
  การติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม ในประชากรกลุมตางๆ ลดลง 
 
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสําเร็จ 

การติดเชื้อรายใหมลดลงอยางนอย ครึ่งหน่ึงจากที่เคยคาดประมาณไว 
 
มาตรการที่ 1 จัดตั้งศูนยบริหารจัดการกองทุนถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น เพื่อสงเสริม

การเขาถึงถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น 
 กลวิธี 1.1 จัดใหมีถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นอยางพอเพียงสําหรับกลุมชายที่

มีเพศสัมพันธกับชาย 
  1.1.1 รัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมการเขาถึงถุงยางอนามัยและ

สารหลอลื่นอยางทั่วถึง 
1.1.2 สงเสริมภาคธรุกิจเอกชนมีบทบาทหลักในการทําการตลาด

เชิงสังคม 
1.1.3 สงเสริมใหสถานบริการ/สถานประกอบการจัดตั้งกองทุน/

เครือขายถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นอยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

 กลวิธี 1.2 สงเสริมใหกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายสามารถเขาถึงถุงยาง
อนามัยและสารหลอลื่นไดโดยสะดวก และใชอยางถูกตอง 

  1.2.1 จัดหาถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นจําหนายในสถานที่
เหมาะสมกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกลุมตางๆ 

1.2.2 ราคาเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยสงเสริมการใช  3 ระดับ 
คือ ฟรี ราคาถูก และเต็มราคา 

1.2.3 ผลิตสื่อและกระบวนการใหความรูเม่ือพบถุงยางอนามัย (ซ้ือ 
รับแจก ฯลฯ) 

1.2.4 สงเสริมการทํางานรวมกับเครือขายสื่อ เพ่ือการกระจาย
ขาวสารเรื่องศูนยบริหารจัดการกองทุนถุงยางอนามัยและสาร
หลอลื่น 
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1.2.5 สงเสริมการทํางานกับเครือขายเพื่อนในการใหความรูและ
ปรับฐานทัศนคติเรื่องการใชถุงยางอนามัยเพ่ือการเขาถึงและ
การใชงานไดอยางถูกตอง 

มาตรการที่ 2 เพิ่มการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการดานใหการปรึกษาและตรวจรักษา
โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

 กลวิธี 2.1 จํานวนสถานบริการดานใหการปรึกษา ตรวจรักษาโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

  2.1.1 จัดบริการดานการใหคําปรึกษา ตรวจรักษาโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือด
แบบสมัครใจในสถานบริการสุขภาพทั่วไป โรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหนวยงาน
ผู รั บผิ ดชอบในพื้ นที่ ให ส ามารถรองรั บกลุ มชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชายไดอยางเปนมิตร 

2.1.2 จัดใหมีสถานที่และคลินิกเคลื่อนที่ ดานใหการปรึกษาและ
ตรวจรักษาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการ
ปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจกับกลุมชายที่เพศสัมพันธ
กับชายในพื้นที่ที่เหมาะสม 

2.1.3 พัฒนาเครือขายระบบสงตอดานสวัสดิการทางสังคมและ
สถานบริ ก ารด านสุ ขภาพทาง เพศของกลุ มชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย 

 กลวิธี 2.2 บุคลากรดานการปรึกษาและตรวจรักษาโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ ใหบริการ
ที่เปนมิตรกบักลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

  2.2.1 พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวของตอการ
บริการสุขภาพของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

2.2.2 ปรับฐานทัศนคติของบุคลากรประเด็นความหลากหลายทาง
เพศเพื่อใหบริการที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย 

 กลวิธี2.3 เพ่ิมการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการใหการปรึกษาและตรวจรักษา
โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดแบบสมัครใจที่เปนมิตรกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

  2.3.1 เพ่ิมชองทางสื่อที่สามารถใหบริการเขาถึงกลุมเปาหมายไดใน
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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 เพ่ือใชกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายทั่วไปในวงกวาง 

2.3.4 สงเสริมการทํางานรวมกับเครือขายสื่อ เพ่ือการกระจาย
ขาวสารเรื่องชองทางการใหบริการสวัสดิการทางสังคม สถาน
บริการและบริการดานสุขภาพ สุขภาพทางเพศของกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

มาตรการที่ 3 สงเสริมศักยภาพการมีสวนรวมของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ในการ
จัดรูปแบบบริการดานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ 

 กลวิธี 3.1   สรางความภาคภูมิใจในตนเองของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
เพ่ือการกาวเขามารับขอมูลและมีสวนรวมในการดูแลชุมชนตนเอง 

 กลวิธี 3.2   พัฒนาศักยภาพกลุมชายที่ มีเพศสัมพันธกับชายในประเด็นการ
รณรงคโรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดสามารถดูแลชุมชน
ตัวเองไดอยางมีคุณภาพ 

 กลวิธี 3.3   สงเสริมเครือขายเพื่อนให เขาสูกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดรูปแบบบริการดานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ 

 กลวิธี3.4   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนในทุกภาคสวน เพ่ือการ
จัดรูปแบบการบริการดานการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบ
สมัครใจ 

มาตรการที่ 4 จัดตั้งและประชาสัมพันธศูนยเพื่อน และสรางเครือขายศูนยเพื่อนเพ่ือการใช
งานรวมกันของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ 

 กลวิธี 4.1   จัดตั้งและประชาสัมพันธศูนยเพ่ือน และสรางเครือขายศูนยเพ่ือน เพ่ือ
การใชงานรวมกันของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ 

  4.2.1 ตั้งศูนยเพ่ือนและใหบริการขั้นพ้ืนฐาน 17 ศูนย ทั่วประเทศ 
4.2.2 เชื่อมเครือขายศูนยเพ่ือนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ

ใชบริการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ 
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4.2.3 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธเครือขายศูนยเพ่ือน 
4.2.4 ทํางานรวมกับเครือขาย เพ่ือการกระจายขาวสารเรื่อง

เครือขายศูนยเพ่ือน 
4.2.5 สนับสนุนกิจกรรมเครือขายเพื่อนในชุมชน 

 กลวิธี 4.2   ประสานการทาํงานเชิงเครือขาย 
  4.2.1 สรางการรวมกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใหเกิดความ

เขมแข็งในการเปนเครือขายเพื่อนเพ่ือการรณรงคประเด็นโรค
เอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธและบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดแบบสมัครใจอยางยั่งยืน 

4.2.2 ใชเครือขายเพื่อนจากชุมชนในการหาปญหาในพ้ืนที่และสราง
กิจกรรมในการทํางานชุมชนเพ่ือรวมแกปญหา 

4.2.3 จัดระบบอาสาสมัครเพื่อสรางการมีสวนรวมในความเปน
เจาของของเครือขายเพื่อน เตรียมรับกิจกรรมจากกลวิธีตางๆ
ในการรณรงคประเด็นโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ 

4.2.4 เชื่อมเครือขายเพื่อน เพ่ือสรางกระบวนการเพื่อนชวยเพ่ือน
ในระดับประเทศ 

 กลวิธี 4.3 การจัดการความรูและการสื่อสารสาธารณะผานการทํางานเชิง
เครือขาย 

  4.3.1 จัดตั้งศูนยขอมูลเพ่ือเตรียมรวบรวม และบริการขอมูล 
(รวมทั้ งสื่ อ )  ต างๆ  ภายใต ยุทธศาสตรกลุ มชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย 

4.3.2 ผลิตสื่อที่เกิดจากการตระเตรียมและรวบรวมขอมูลของศูนย
ขอมูล 

4.3.3 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธศูนยขอมูล เพ่ือการใชบริการของ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายและผูสนใจ 

4.3.4 สงเสริมกระบวนการจัดกลุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ถอดบทเรียนในทุกระดับและภาคสวน  

4.3.5 ดําเนินงานศูนยขอมูลรวมกับนักวิชาการ นักวิจัย เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและปรับฐานคติประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ 

มาตรการที่ 5 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในการปองกันโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน 
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 กลวิธี 5.1 จัดตั้งศูนยผลิตสื่อและประชาสัมพันธเพ่ือรองรับกลวิธีตางๆในการ
รณรงคประเด็นโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการ
ปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ 

 กลวิธี 5.2 รวมกับองคกรภาคีในพ้ืนที่ในการผลิตสื่อ เครื่องมือ และเผยแพร
ขอมูลการปองกันเอ็ชไอวี / เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่ใช
ในบริบทของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชนนั้น 

 กลวิธี 5.3 ทํางานรวมกับเครือขายสื่อมวลชนในพื้นที่ เพ่ือการกระจายขอมูล
ขาวสารการรณรงคเอ็ชไอวี/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใน
บริบทของชุมชน 

มาตรการที่ 6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร องคกรที่ทํางานกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย 

 กลวิธี 6.1 มีองคกรเครือขายในการแบงปนเชิงวิชาการและทักษะในการทํางาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานระหวางองคกร 

 กลวิธี 6.2 พัฒนาเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพคนทํางาน 
 กลวิธี 6.3 การพัฒนาศักยภาพ ความรู และทักษะในการปฏิบัติงานของ

คนทํางานในทุกระดับ 
 กลวิธี 6.4 มีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ 
มาตรการที่ 7 สรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่สนับสนุนการดําเนินงานในกลุมชายที่มี

เพศสัมพันธกับชาย 
 กลวิธี 7.1 จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในดาน

สังคม สวัสดิภาพและกฎหมาย เพ่ือสงเสริมใหเกิดกลไกกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการรณรงคดานเอ็ชไอวี / เอดส 
VCT และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย 

 กลวิธี 7.2 ทํางานเชิงประเด็นกับกลุมผู มีอิทธิพลทางความคิดในนโยบาย
สาธารณะที่ใชในพ้ืนที่น้ัน เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการรณรงค
ดานเอ็ชไอวี / เอดส  VCT  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  (เชน 
เครือขายเจาของสถานบันเทิง องคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการ) 

 กลวิธี 7.3 สงเสริมกระบวนการใหความรูและมีสวนรวมเชิงนโยบายกับกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชาย ผานกิจกรรมกลุมเพ่ือนและเครือขาย 

มาตรการที่ 8 สรางความเขาใจเร่ืองเพศ เพศวิถี เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติใน
ประเด็นชายที่มีเพศสัมพันธกับชายกับเอ็ชไอวี/ เอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 
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 กลวิธี 8.1 1 สรางเครื่องมือสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเพศ เพศวิถี ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อการนําไปใชในบริบทที่ตางกันออกไป (เชน 
ใชสื่อกับกลุมเพ่ือน ใชกับงานสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายกับ
ผูบริหาร) 

 กลวิธี 8.2 สงเสริมกระบวนการที่จะนําเอาความเขาใจเรื่องเพศ เพศวิถี ไปรวม
พิจารณาในกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผนและดําเนินงาน
ตลอดแผนยุทธศาสตรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

มาตรการที่ 9 ประสานงานกับกลุมการทํางานรณรงคโรคเอดส  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และบริการปรึกษาและตรวจเลือดแบบสมัครใจ ประเด็นตางๆ ที่เก่ียวเนื่อง
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
มุมของการรณรงคปองกันเอ็ชไอวี /เอดส  และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ของแผนยุทธศาสตรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

มาตรการที่ 10 มีการติดตามปญหาเกี่ยวกับเอ็ชไอวี ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายอยาง 
เปนระบบ 

 กลวิธี 10.1 สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใน
แงมุมตางๆ 

 กลวิธี 10.2 สงเสริมระบบเฝาระวงัเกี่ยวกับเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 
 จากแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ พ.ศ.  2550 
– 2554  (UA 2010) โดยเฉพาะยุทธศาสตร ที่ 2 ในการบูรณาการการปองกัน ดูแลรักษา และลด
ผลกระทบในกลุมเปาหมายเฉพาะตางๆ ที่เปนกลุมเปาหมายใหม เชน กลุมสามีภรรยา หรือคูรักที่ฝาย
ใดฝายหนึ่งติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมหญิงบริการและผูซ้ือบริการ กลุมผูใชยา 
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมประชากรอื่นๆ (แรงงานขามชาติ แรงงานไทยไปตางประเทศ แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ กลุมชาติพันธุ และคนไทยพลัดถิ่น ผูลี้ภัย/ผูอพยพ) ซ่ึงกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ก็เปนหนึ่งในกลุมเปาหมายเฉพาะ ที่ตองการลดอัตราการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม โดยใหอัตราการติดเชื้อ
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รายใหมลดลงอยางนอยครึ่งหน่ึงจากที่เคยคาดประมาณไว  ดังน้ัน มาตรการตางๆ ที่ไดรางไวใน
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางทั่วถึงและครอบคลุมแหงชาติ พ.ศ. 2550 – 2554  
(UA 2010) น้ีจึงเปนแผนการทํางานในเชิงแนวทางที่ใชปฏิบัติรวมกันเพ่ือการปองกันและแกไขปญหา
เอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่คาดวาจะชวยลดอัตราการติดเชื้อรายใหมในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายใหลดลงได การทํางานตามแผนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการทํางานรวมกันของ
ภาคสวนตางๆ เปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพ การทํางานเชิงรุกในชุมชน การวิเคราะหปญหาชุมชน มี
แกนนําในชุมชนที่ทํางานโดยกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย การทํางานเชิงสังคมทุกรูปแบบทั้งการให
องคความรูเชิงวิชาการ สงเสริมการจัดตั้งศูนยขอมูลและการผลิตสื่อ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การผลิต
สื่อเพ่ือเขาถึงกลุมเฉพาะในรูปแบบของ 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 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ลงพ้ืนที่ เครือขายคนทํางานเอ็ชไอวี / เอดส ชลบุรี 
เปนตน  
 

ความตองการและความคาดหวัง 
 
 1. ในสวนที่เปนความตองการของภาคเอกชนในการที่จะขอความรวมมือใหภาครัฐจัดบริการให 
และเปนความรวมมือที่เปนความตองการของภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม เชน การรวมคิดรูปแบบ
สถานบริการใหการปรึกษา ตรวจรักษาโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการปรึกษาและตรวจ
เลือดโดยสมัครใจ เพ่ือใหสถานบริการตรวจสุขภาพที่จัดโดยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือหนวยงานผูรับผิดชอบอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของแตละจังหวัดดําเนินการไดในลักษณะ
ครบวงจร เขาใจ เขาถึง ทั่วถึงประโยชน ประหยัด และตอบสนองความตองการแกกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายทั่วประเทศ ในทุกกลุมและทุกระดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่สําคัญๆ 
ควรเปนการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบในประเด็นตางๆ เชน เหตุปจจัยของการเขาถึงบริการ การใชถุงยาง
อนามัยนอยหรือไมใชเพราะเหตุใด การวิเคราะหผลดีผลเสียของการใช/ไมใชถุงยางอนามัย การละเมิด
สิทธิผูใชบริการ (โดยผูใหบริการ) หรือการบริการที่สรางความพึงใจใหกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายควรมีรูปแบบอยางไร  การใหบริการนอกเวลา/คลินิกพิเศษ/การใหบริการสงตรงถึงบาน/ที่พัก 
(Delivery services เพ่ือชวยปองกันและแกไขปญหาการเปดเผยตัวในสังคมของชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย) แนวทางการสรางแรงจูงใจเชิงบวก (เชน ความเปนสถานที่เฉพาะในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญ การ
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ใหบริการที่เปนมิตร) ตอการมารับบริการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเพ่ือการรักษาสุขภาพทาง
เพศ (โดยไมตองมารับบริการตอเม่ือมีความจําเปนตองรับการรักษาอยางเรงดวนเพราะปวยจนเกินจะ
เยียวยาดวยตนเอง) การสํารวจเจตคติและวิธีคิดของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ตอการดูแลและ
รักษาสุขภาพทางเพศ เปนตน 
 3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับประเทศ และการถอดบทเรียนในทุกภาคสวนโดยให
ภาครัฐรวมเปนเจาภาพและเปนแกนนําในการดําเนินการ 
 4. รวมสรางแนวทางติดตามประเมินผล การสรางระบบขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน 

 
ดังน้ัน ภาครัฐและเอกชน/ภาคประชาสังคม ควรไดมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกันเพ่ือ

ประโยชนของทุกฝาย และเพ่ือใหบรรลุถึงภาพความกาวหนาในการลดอัตราการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม 
ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ใหลดลงอยางนอย ครึ่งหน่ึงจากที่คาดประมาณไว ตามที่คาดหวัง 
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โครงการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
 

ชมนาถ  มโนไพบูลย 
 

 
 
 Global AIDS program (GAP) ภายใตศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ไดใหการสนับสนุนโครงการ
ปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต 
ขอนแกน และอุดรธานี โดยทุกจังหวัดดําเนินงานภายใตรูปแบบที่คลายกันคลึงกัน ซ่ึงประกอบไปดวย 
การสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรม และเชื่อมกลุมเปาหมายเขาสูระบบผาน Peer outreach การปรับปรุง
บริการใหคําปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (รูปที่ 1) โดยทุกจังหวัดที่ไดรับการสนับสนุนจะมีการ
ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณทุกไตรมาส รวมกับคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการปองกันการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนจากหลายภาคสวนใน
ระดับประเทศเปนผูใหคําแนะนําในการดําเนินโครงการ 
 

รูปแบบการปองกัน

การสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง การใหบริการ HIV/STI

Peer outreach Drop in center/clinic ผานคลินิก STI ท่ีมีอยูแลว

ชุมชน บาร สวน ซาวนา ฯลฯ เทศกาลพิเศษ

• สนับสนุนการใชถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืน

• 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 รูปแบบการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสมัพันธกับชาย 
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1. การสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยกระบวนการ Peer outreach 
 ดําเนินโครงการใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต อุดรธานี และขอนแกน จะเร่ิมตนดวยการจัดคายอบรม
เผยแพรความรูดานเอ็ชไอวี/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ ใหกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายในชุมชน หลังจากนั้นผูที่ผานการอบรมจากคายสามารถสมัครเปนอาสาสมัครโครงการ Outreach 
เม่ือผานการคัดเลือกเปนอาสามัครแลวจะไดรับการฝกอบรมในหัวขอตอไปน้ี 

1) ทักษะในการทํางานเขาถึง และแบบแผนขั้นตอนการทํางาน (รวมการบันทึกขอมูลเพ่ือการ
ประเมินและติดตามงาน)  

2) ทักษะในการใหคําปรึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใหคําปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 
3) หลักการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
4) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
5) ความรูเบื้องตนดานเอ็ชไอวีเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 
สําหรับในกรุงเทพมหานคร การคัดเลือกอาสาสมัครโครงการ Outreach ใชกระบวนการ แบบ 

Popular Opinion Leader (POL) โดย POL ที่ผานการคัดสรรจะตองเปนผูนําความคิด มีความนาเชื่อถือ
กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมของตน   เปนคนที่ผูอ่ืนมาขอคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัย และเปนที่นิยมชมชอบ 
มีชื่อเสียง มีความคิดสรางสรรค  และไมวาจะดวยเหตุผลอยางไร พฤติกรรมและคานิยมของคนกลุมน้ีมี
อิทธิพลตอคนอ่ืนๆ ในชุมชนอยางมาก โดยการใชรูปแบบ POL ในการสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอยู
บนพ้ืนฐานความเชื่อที่วา ผูนําความคิดจะชวยเปลี่ยนมาตรฐานกลุมในชุมชนของตนได แนวทางในการ
คัดเลือก POL น้ันมาจากการเสนอชื่อของคนในชุมชน การอางอิงกันเปนทอดๆ ถึงคนที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาว การฝงตัวสังเกตการณของเจาหนาที่โครงการในแหลงพบปะ ประเด็นที่มีความสําคัญคือ ผูที่
เปน POL จะตองเปนสมาชิกของชุมชน ซ่ึงมีใจตองการชวยเหลือคนอ่ืนๆ เหมือนชวยตัวตนเองและเปน
งานอาสาสมัครที่ไมมีคาตอบแทน หลังจากไดรับการคัดเลือกแลว ผูที่ตอบรับเปน POL จะไดรับการ
อบรมความรูเบื้องตนดานเอ็ชไอวี เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการเสริมทักษะการสื่อสาร
เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธกับสมาชิกในกลุมของตนเอง  
 หลังจากผานการอบรม ทั้ง เจาหนาที่ Outreach และ POL จะสื่อสารกับเพ่ือน และคนในชุมชน
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยเนนประเด็นที่สําคัญ ไดแก สถานการณการติดเชื้อ การประเมินความ
เสี่ยงในการติดเชื้อเอ็ชไอวี และชวยเพ่ือนและชายที่มีเพศสัมพันธกับชายคนอื่นๆ วางแผนลดพฤติกรรม
เสี่ยง การตรวจเอ็ชไอวีของตนเองและคูอยางนอยทุก 3-6 เดือนหากมีพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมการใช
ถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นชนิดน้ํา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยโดยวิธีอ่ืนๆ และแนะนําสถานบริการ
สุขภาพทางเพศ รวมทั้งสงตอผูรับบริการจากชุมชนเขาสูระบบการดูแลรักษา 
 สําหรับเจาหนาที่ Outreach การสื่อสารกับผูรับบริการจะทําอยางนอย 3 ครั้ง ตอผูรับบริการ 1 
คน สวน POL จะพูดคุยกับเพ่ือนไมจํากัดจํานวนครั้งในทุกเวลาที่โอกาสอํานวย นอกจากนี้ GAP ได
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือชวยในการใหบริการ Outreach อยางเปนขั้นตอน เชน ภาพพลิกที่อานงาย เขียน
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ดวยภาษาที่กลุมเปาหมายเขาใจไดงาย และเนนการสื่อสารดวยภาพประกอบการพูดคุย ซ่ึงภาพพลิกทั้ง 
3 ชุดนี้สามารถพกพาติดตัวไปได และจะชวยในการเปดประเด็นการพูดคุยในแตละครั้ง  
 
การติดตามผลการดําเนินงาน 
 ทั้งเจาหนาที่ Outreach และ POL กรอกฟอรมบันทึกการพูดคุยกับผูรับบริการทุกครั้งที่ทํางาน 
และนําแบบฟอรมสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางเปนระบบ 
โดยผานระบบการรายงานประจําเดือนจากฐานขอมูลของจังหวัดนั้นๆ แบบฟอรมมีทั้งหมด 3 แบบฟอรม 
คือ 

1) แบบฟอรมเพ่ือบันทึกการใหบริการ  
2) แบบฟอรมขอมูลทางประชากรของผูรับบริการ  
3) แบบฟอรมขอมูลดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตอการติดเชือ้เอ็ชไอวี โดย

เจาหนาที่จะบนัทึกแบบฟอรมเหลานี้หลังจากเสร็จสิ้นการใหบริการแลว และจะไมมีการ
บันทึกชื่อของผูรับบริการลงบนแบบฟอรม 

 
2. การใหบริการเก่ียวกับเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ 
 ณ ปจจุบัน GAP ใหการสนับสนุนคลินิกบริการสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ใน 4 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 แหง ประกอบไปดวย คลินิกชายบางรัก (สนับสนุนงบประมาณเจาหนาที่บางสวน) คลินิก
สบายดี จังหวัดภูเก็ต คลินิกปลายฟา จังหวัดขอนแกน และคลินิกเพื่อน จังหวัดอุดรธานี (สนับสนุนดาน
วิชาการ และงบประมาณสําหรับซ้ือวัสดุครุภัณฑและการปรับปรุงสถานที่บางสวน) โดยคลินิกทั้ง 4 แหง 
เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูแลวในระบบ ไมวาจะเปนเจาหนาที่และสถานที่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในความยั่งยืน
ของการใหบริการทุกคลินิก บริการของคลินิกประกอบไปดวยดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธตาม
มาตรฐานการดูแลรักษาของประเทศ และใหบริการปรึกษาและตรวจเอ็ชไอวีดวยความสมัครใจ และ
บริการที่อยูระหวางการพัฒนารูปแบบ คือการใหบริการการปองกันในกลุมที่ติดเชื้อแลว (Prevention for 
positives)   
 ในการเตรียมพรอมเจาหนาที่ผูใหบริการในคลินิก GAP ไดสนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาที่ โดย
ความรูดานคลินิกไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากคลินิกชายบางรัก ซ่ึงหัวขอการอบรมประกอบดวย  

1) Sensitivity training หัวขอที่อบรมครอบคลุมเรื่องการทําความเขาใจกับความหลากหลาย
ทางเพศ การสํารวจทัศนคติตนเองในการทํางานกับกลุมเปาหมาย และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นเม่ือใหบริการ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี  

2) การดูแลสุขภาพชายที่มีเพศสัมพันธกับชายและชายแตงหญิง ซ่ึงรวมถึงวิธีการซักประวัติ
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 
 ไดมีการสรางเครื่องมือเพ่ือการติดตามและการประเมินผลการใหบริการ โดยการบันทึกขอมูล
การใหบริการ ทั้งในสวนของพฤติกรรมเสี่ยง การตรวจเอ็ชไอวี และการดูแลรักษาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โดย GAP ไดชวยพัฒนาโปรแกมบันทึกขอมูล และสรางระบบรายงานประจําดือน ซ่ึงคลินิก
สามารถใชในการรายงานผลการทํางานของคลินิก รวมทั้งใชรายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ได 
 
3. สรุปรูปแบบการทํางานปองกัน 

โดยสรุปรูปแบบการปองกันที่ GAP สนับสนุนจะประกอบไปดวยสองสวนหลัก คือ สวนการ
สื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเชื่อมกลุมเปาหมายเขาสูระบบบริการ ผานการใหบริการ
เชิงรุกโดยคนในชุมชนของกลุมเปาหมาย และสวนของการปองกันดูแลและรักษาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ โดยการปรับปรุงบริการที่มีอยูแลวในระบบเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองตอการ
ใหบริการกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมากขึ้น 
 
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1)  การสราง Peer outreach 
- การอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกตองมีความตอเน่ือง และควรวางเปาหมาย

การอบรมอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลหลังการอบรม บุคลากรที่
ทํางานเชิงรุกควรผานการประเมินทั้งทางดานความรู และทัศนคติในการทํางาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานเชิงรุกอาจมีอัตราการหมุนเวียนเขาออกสูง ดังน้ัน ควรมี
แผนการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมบุคลากรรุนใหมทุกป 

- การทํางานเชิงรุกในพื้นที่ที่ไมเคยมีทีมทํางานจากชุมชนมากอน จะตองเผ่ือ
ระยะเวลาสําหรับการสรางทีม และอาจตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
จัดการองคกร เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับทีมชุมชน 

- ทีมเชิงรุก และทีมใหบริการดานคลินิกควรประสานงาน และมีการติดตอสื่อสารกัน
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละฝาย 
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2)  การใหบริการดานคลินิก 
- สัดสวนการเขารับบริการในคลินิกของกลุมเปาหมายยังต่ํา เน่ืองจากกลุมเปาหมาย

มีความหลากหลายในแตละพ้ืนที่ เชน ชายขายบริการทางเพศ นักเรียนนักศึกษา 
หรือ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน ดังน้ัน การสรางความตระหนัก ความ
ไวใจเจาหนาที่ในการเขารับบริการเพื่อตรวจคัดกรองหรือรักษาโรค ยังตองหาวิธี
หรือแนวทางใหมๆ  

- แนวทาง/มาตรฐานการใหการดูแลรักษาแกกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยังเปน
เรื่องใหมในประเทศไทยและบางประเด็นมีความแตกตางจากมาตรฐานการใหการ
ดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยทั่วไป ดังน้ัน การเรียนรูจากโครงการอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบ รวมทั้งการติดตามความรูจากตางประเทศ จะสามารถชวย
พัฒนาแนวทาง/มาตรฐานการดูแลรักษาของประเทศ 

- ความรูและทัศนคติของเจาหนาที่ที่ทํางานในคลินิกสุขภาพชาย เปนสิ่งสําคัญ
เน่ืองจากพฤติกรรมทางเพศของชายที่ มีเพศสัมพันธกับชายมีความลื่นไหล 
เจาหนาที่ตองมีรูความเขาใจและมองขามเสนแหงความเปนเพศกอนจึงจะใหบริการ
ที่ดีได 

- ปจจุบัน โครงการยังขาดบุคลากรและผูที่มีประสบการณที่จะถายทอดความรูใหแก
เจาหนาที่คลินิกเรื่องการใชฮอรโมนที่ถูกตองและใหเทาทันกับสังคมของชายแตง
หญิง  
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การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
ในกลุมชายที่มีเพศสมัพันธกับชาย 

 

อังคณา  เจริญวัฒนาโชคชัย  
 

 
 
ความเปนมา 

ประเทศไทยมีการรายงานผูปวยเอดสรายแรกในป พ.ศ. 2527 ผูปวยเอดสรายแรกเปนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (Men who have sex with men, MSM ) ที่ติดเชื้อจากตางประเทศ กองกามโรค 
(ปจจุบันคือกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) จึง
ไดจัดตั้งและดําเนินการคลินิกเพื่อดูแลสุขภาพของชายรักชายขึ้นเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2528  ชื่อ “ คลินิก
สุขภาพชาย(พัฒนพงศ)” ที่แหลงสถานเริงรมณ ยานพัฒนพงศ  ถนนสีลม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฝา
ระวังโรคเอดสในกลุมคนที่เชื่อวานาจะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อมากที่สุด  ใหคําแนะนําในการ
ปองกันโรคเอดส   ใหบริการ ดูแล รักษา  ควบคุมและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เพ่ือใหทาง
ราชการทราบการเกิดโรคเอดสไดรวดเร็ว สามารถติดตามผูสัมผัส และสามารถสกัดกั้นการแพรกระจาย
ของโรคเอดสไดเร็วที่สุด  คลินิกเปดบริการนอกเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 15.00 - 22.00 น. เพ่ือให
สอดคลองกับการประกอบอาชีพของกลุมเสี่ยงที่ทํางานบริการในยานพัฒนพงศ1 
 คลินิกสุขภาพชายไดใหบริการตรวจรักษาในยานพัฒนพงศอยูจนถึงปพ.ศ.2536 เน่ืองจาก
คาใชจายตางๆ เริ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการปรับกรอบโครงสราง บทบาทภารกิจใหม กรมควบคุม
โรคติดตอจึงไดอนุมัติใหกองกามโรค ดําเนินการยายสถานที่ปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพชาย มาไวที่
โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค เปนคลินิกกามโรคกลางคืนและกําหนดเวลาการบริการตามเดิม คือ 
ระหวางเวลา 16.30 – 21.00 น. จนถึง 30 กันยายน 2546 ดวยงบประมาณที่มีจํากัด คลินิกสุขภาพชาย 
จึงเปดใหบริการในเวลาราชการ ตั้งแต 8.30 – 16.30 น. จนถึงปจจุบัน 
 
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในกลุมชายทีม่ี
เพศสัมพันธกับชาย  

ตั้งแตไดจัดตั้งและดําเนินการคลินิกสุขภาพชายในยานพัฒนพงศ  ถนนสีลม ผูรับบริการที่เปน
กลุมเปาหมายคือ ชายขายบริการทางเพศ  โดยมีชายที่ไมใชผูขายบริการทางเพศมารับบริการบาง จน
เม่ือมีการยายสถานที่ปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพชายมาอยูที่ โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค 
กลุมเปาหมายยังคงเปนกลุมเดิม แตเน่ืองจาก 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
ไอวีซ่ึงเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมน้ี ซ่ึงในทางเดียวกันยอมสะทอนถึงการแพรระบาดของ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักโรค
เอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองมีการใหบริการตรวจรักษา
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ที่ไมใชชายขายบริการทางเพศ แตเน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากรและ
สถานที่ จึงไมสามารถตั้งคลินิกใหบริการเฉพาะสําหรับคนกลุมน้ีได   
             ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น 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 ดังตอไปน้ี 
สถานที่ 
 คลินิกสุขภาพชายมีทางขึ้น-ลงเปนสัดสวนแยกจากคลินิกอ่ืนๆ ภายในคลินิกแบงการใหบริการ
ออกเปนสวน/หองตางๆ สําหรับผูรับบริการใหม/เกา/งานวิจัย ดังน้ี 

1. สถานที่รอรับบริการ  มีโซฟา  เกาอ้ียาว  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 ใชรวมกับคลินิกอ่ืนๆ   
 
บุคลากร 

เปนสวนสําคัญที่สุดที่จะทําใหการบริการประสบผลสําเร็จ ผูมารับบริการรูสึกอบอุนและพึงพอใจ
มากที่สุด ใหความรวมมือมาตรวจอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติตนตามคําแนะนํา กลุมงานวิจัยทางคลินิกได
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสมัครใจและสงเขารับการอบรมใหมีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการ มีความตระหนกั
ในคุณคาของบุคคล และใหการบริการดวยใจ  



 37 

นอกจากความรูความสามารถดานวิชาการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ บุคลากรควรมีการ
ใหบริการเชิงรุกโดยมีการประสานความรวมมือ (Partnership) กับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชน 
กลุมเพ่ือนชายบริการ (Service Workers In Group, SWING) สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย เพ่ือ
ประชาสัมพันธคลินิกใหชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ใชและไมใชชายบริการทางเพศ มารับบริการ
ตรวจหาการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธแมไมมีอาการ หรืออาการแสดงใดๆ 
 
การใหบริการ     

คลินิกวิจัยสุขภาพชายใหบริการชายขายบริการทางเพศโดยไมคิดคาใชจาย ชายรักชายที่ไมใช
ผูขายบริการเสียคาใชจายในราคายอมเยา โดยรับบริการไดที่คลินิกวิจัยชาย (ใหบริการชายทั่วไป) หรือ
คลินิกวิจัยสุขภาพชาย ในระหวางการสัมภาษณผูมารับบริการในคลินิกวิจัยชาย หากพบวาผูมารับ
บริการมีเพศสัมพันธกับชาย เจาหนาที่จะใหขอมูลคลินิกสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ผูมารับ
บริการเปนผูตัดสินใจวาตองการตรวจที่คลินิกใด การใหบริการประกอบดวย3 

1. การซักประวัติ   ไดแก  
- อาการสําคัญ อาการรวม ประวัติการรักษา ประวัติการปวยเปนโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ และโรคอ่ืนๆ การแพยา 
- ประวัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
- อวัยวะที่ใชในการมีเพศสัมพันธ ไดแก อวัยวะเพศ  ทวารหนัก  ลําคอ  และการใช/ 
     ไมใช ถุงยางอนามัยในแตละชองทาง  การแตก ร่ัว หลุด ของถุงยางอนามัย 
- คูเพศสัมพันธ ไดแก จํานวนคูเพศสัมพันธ เพศของคูเพศสัมพันธ เปนคูเพศสัมพันธ

ประจําหรือฉาบฉวย มีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือไม 
- การบริจาคเลือด ซ่ึงชวยบอกขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธบางโรค 

2.  การตรวจรางกาย  ประกอบดวย 
- การตรวจรางกายทั่วไป โดยเฉพาะ ผิวหนัง ผม ชองปาก และ ตอมนํ้าเหลือง เพ่ือ

หาอาการแสดงของโรคซิฟลิส และโรคเอดส หากผูรับบริการใชลําคอในการมี
เพศสัมพันธจะไดรับ การเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อการตรวจทางหองปฏิบัติการดวย 

- การตรวจบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก เพ่ือหารอยโรคตางๆ และการเก็บสิ่งสง
ตรวจจากอวัยวะที่ผู รับบริการใช ในการมี เพศสัมพันธ เ พ่ือการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 

3.  การตรวจทางหองปฏิบัติการ  ประกอบดวย 
- การยอมสีแกรมสารคัดหลั่ง (Discharge)/สิ่งสงตรวจจากเยื่อบุที่เก็บจากทอปสสาวะ 

และทวารหนัก (โดยพิจารณาจากอวัยวะที่ผูรับบริการใชในการมีเพศสัมพันธ) เพ่ือ
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  

- การตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อซิฟลิสดวยวิธี VDRL และการตรวจ HBsAg และ 
anti HBs เพ่ือหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 

- การตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ   
4.  การใหการปรึกษา  ประกอบดวย 

- การใหการปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary 
counseling testing, VCT)  

- การใหการปรึกษาสุขภาพทางเพศ 
- การใหการปรึกษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูที่ปวย 

1. มารับการรักษาอยางตอเน่ือง 
2. มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการรับเชื้อเพ่ิมและแพรเชื้อสูคู

เพศสัมพันธ 
3. สามารถสื่อสารใหคูเพศสัมพันธมารับการตรวจรักษาและมีเพศสัมพันธที่

ปลอดภัย 
5.  การรักษา 
ใหการรักษาโดยใชยาตามที่กําหนดในมาตรฐานการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรม

ควบคมุโรค และมีวัคซีนบริการแกผูที่ไมติดเชื้อและไมมีภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี 
6.  การใหสุขศึกษา การปรึกษาและแนะนําแนวทางในการปองกันโรค ประกอบดวย 

- อันตรายของโรคที่กําลังปวยอยูและโรคแทรกซอนตางๆ ที่อาจตามมา รวมทั้ง
โอกาสที่จะติดเชื้อเอ็ชไอวี และเวลาที่เหมาะสมในการการตรวจเลือดเพ่ือหาการติด
เชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ 

- ชองทางการติดตอของโรค (ผูปวยติดโรคไดอยางไร) และการแพรโรคไปสูคู
เพศสัมพันธ (การติดเชื้อของทารกในครรภกรณีผูปวยมีภรรยาซึ่งกําลังตั้งครรภ) 

- ความจําเปนของการรักษาอยางครบถวนและความสําคัญในการรักษาคูเพศสัมพันธ
(หากคูเพศสัมพันธไมไดรับการรักษา ผูปวยจะติดเชื้อซํ้า และอาจมีภาวะแทรกซอน
ตามมา รวมถึงการปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการติด
เชื้อเอ็ชไอวี) 

- การงดรวมเพศระหวางการรักษา  หากงดไมไดก็ควรใช ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 
- การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส (แกผูปวย/ผูมารับบริการ) โดยใช

ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธสําหรับทุกชองทางที่ใชในการมีเพศสัมพันธ  
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(การมีคูเพศสัมพันธเพียงคนเดียวไมไดประกันความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอ็ชไอวี/เอดส) 

7.  การนัดหมายใหผูปวยมาพบหลังการรักษา       
เพ่ือติดตามผลการรักษา กรณีผูปวยอาการไมดีขึ้น ตองคนหาสาเหตุ เชน มีเพศสัมพันธโดย

ไมไดใชถุงยางอนามัยระหวางการรักษา ไมไดรับประทานยาตามคําแนะนํา หรือรับประทานยาไม
ถูกตอง/ไมครบ หยุดรับประทานยาเองเนื่องจากยามีฤทธขางเคียง/แพยา กรณีผูรับบริการที่ตรวจไมพบ
โรค ใหนัดมาฟงผลการตรวจ 

8.  การใหถุงยางอนามัย แกผูปวย/ผูรับบริการ พรอมสาธิตวิธีการใชและแนะนําวิธีการ
เก็บรักษาที่ถูกตอง 

คลินิกสุขภาพชายใหความรูและสาธิตวิธีการใชและแนะนําวิธีการเก็บรักษาที่ถูกตอง  และมี
หุนจําลองอวัยวะเพศชายเพื่อใหผูปวย/ผูรับบริการไดลองฝกปฏิบัติเสมือนจริง และเจาหนาที่สามารถ
สังเกตดูความถูกตองและชวยแนะนําแกไขขอผิดพลาด 

9.  นัดหมายและติดตามผูสัมผัสโรคมารักษา   
เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดของโรคและการติดตามผูสัมผัสโรครายอ่ืนๆ มาเขาสูกระบวนการ

ตรวจรักษาและติดตามผูสัมผัสโรคตอไป ผูสัมผัสโรคอาจติดเชื้อโดยไมมีอาการ 
10.  แนะนําผูปวย/ผูรับบริการใหไดรับการตรวจคัดกรองหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ชนิดอ่ืนๆ และตรวจเลือด เพื่อคนหาการติดเชื้อซิฟลิสและการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส   
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีระยะฟกตัวตางๆกัน  จึงตองแนะนําใหผูรับบริการที่เพ่ิงมีพฤติกรรม

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. 
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คลินิกชุมชนสีลม (Silom Community Clinic) คลินิกเพือ่สงเสริมและวิจัยทางดาน
สุขอนามัยทางเพศของผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชาย 

 

ฟริทส วัน กรีนสแวน, ศุภพร  ไชยคําเมา, วิภาส วิมลเศรษฐ, อัญชลี  วรางครัตน 
 

 
 
ความเปนมา 
 ในป พ.ศ. 2546 ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสมาคม
ฟาสีรุง ไดทําการประเมินความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายใน
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 ไดประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพ่ือวางแผนการปองกันและแกปญหาการแพรกระจายของเชื้อ
เอ็ชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย หน่ึงในมาตรการหลักที่ไดรับ
การเสนอใหบรรจุลงในแผนการปองกันฯ ดังกลาวคือ การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคลินิกนิรนามที่
ใหบริการตรวจและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจ ที่เขาใจและเปนมิตรกับชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM Friendly clinic) 
 เพ่ือเปนการตอบรับตอมาตรการดังกลาว ศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐ ดานสาธารณสุข จึงได
จัดตั้ง คลินิกชุมชนสีลมขึ้นเพ่ือเปนศูนยบริการใหคําปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยสมัครใจ เนนใหบริการแกชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยมุงหวังที่จะเพ่ิม
ระดับความตระหนักของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในเร่ืองสถานะการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธของตน และรวมถึงการลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศที่อาจมี ทั้งยังเปนชองทางการเขาถึงการ
ดูแลการติดเชื้อเอ็ชไอวี/โรคเอดส และทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยและปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอ็ช
ไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธดวย 
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ที่ตั้งและการดําเนินงาน 
 คลินิกชุมชนสีลมตั้งอยูในบริเวณที่เขาถึงงายและสะดวก ไมเปนที่สังเกตุเห็นความแตกตางได
โดยงาย (ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) เปดใหบริการ
นอกเวลาทํางานปกติเพ่ือความสะดวกในการเขาใชบริการหลังเลิกงาน (อังคาร – เสาร เวลา 16.00 – 
22.00น.) และใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย ตามความสมัครใจ เปนสวนตัว นิรนาม มีการใหการปรึกษา
กอนและหลังการตรวจ รูผลรวดเร็ว และจุดเดียวจบ ผูเขาใชบริการสามารถลงทะเบียนโดยไมตองระบุ
ชื่อ-นามสกุลจริง การกรอกประวัติกระทําในเครื่องคอมพิวเตอรในซุมสวนตัว เม่ือลงทะเบียนแลวจะไดรับ
รหัสประจําตัวเพ่ือใชในการมารับบริการครั้งตอไป  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 ผูดําเนินการกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน 1 คน และเจาหนาที่ชุมชนสัมพันธ 1 คน เจาหนาที่ทุกคนเขาใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  ภายในคลินิกเนนบรรยากาศที่เปนกันเองเพือ่ลด
ความวิตกกังวลหรือความกลัวในการตรวจเลือด 
 การประชาสัมพันธคลินิกจะติดตอสื่อสารผานทางเว็บไซด (www.silomclinic.in.th) เปนชองทาง
หลักและใชวิธีเพ่ือนบอกตอเพ่ือใหขอมูลไปถึงกลุมเปาหมายโดยตรง  คลินิกไดจัดทําแผนพับเพ่ือเชิญ
ชวนผูสนใจมาใหบริการ  เจาหนาที่ชุมชนสัมพันธจะทํางานรวมกับชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้ง
ในสวนขององคกรชุมชนและผูประกอบการตางๆ เพ่ือใหความรู ความเขาใจ และใหขอมูลความคืบหนา
การดําเนินงานของคลินิก ซ่ึงจากผลการดําเนินงานที่ผานมา คลินิกชุมชนสีลมไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชนเปนอยางดี มีการบอกตอขาวสาร ขอมูล และแนะนําผูสนใจใหมาใชบริการที่คลินิก  นอกจากนี้
คลินิกชุมชนสีลมยังไดเขารวมเปนที่ปรึกษาพิเศษใหกับคณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ (M-CAB) ซ่ึงการทํางานของคณะที่ปรึกษาฯ จะเปนการระดมสมองจากตัวแทนที่ประกอบดวย
แพทย นักวิจัย ผูทํางานทางสังคม นักธุรกิจและสื่อมวลชน เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาใหกับชุมชนชาย
ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งประเด็นสุขภาพและสังคม  นอกจากนี้ คลินิกชุมชนสีลมยังเปนหน่ึงใน
องคกรภาคีเครือขายสุขภาพสีรุง (Rainbow Health Network) ที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือใหกลุมชายรักชายไดรับขอมูลดานสุขภาพและเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น 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 
 ผูมาใชบริการที่คลินิกชุมชนสีลมจะไดรับบริการใหการปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง การ
ตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ซิฟลิส เริม หนองใน หนองในเทียม และไวรัสตับอักเสบชนิดเอ บี และซี  ใน
กรณีที่ตรวจพบหรือมีอาการของการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธทั่วไป ผูเขาใชบริการจะไดรับการ
บําบัดรักษา  ในกรณีที่ตรวจพบวาไมมีภูมิคุมกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผูเขาใชบริการจะ
ไดรับบริการวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีตามความสมัครใจ ในกรณีที่ตรวจพบการติด
เชื้อเอ็ชไอวี ผูเขาใชบริการจะไดรับการตรวจประเมินการติดเชื้อวัณโรค การตรวจวัดระดับซีดี4 และ
สามารถเขารวมกลุมเพ่ือนชวยเพื่อนเพ่ือการปรับตัวดวย ในกรณีที่ระดับซีดี4 ต่ําถึงเกณฑที่ควรเริ่มการ
ใชยาตานไวรัส ผูมาใชบริการจะไดรับการปรึกษาเพื่อการสงตอไปยังหนวยงานที่ผูมาใชบริการสามารถ
ใชสิทธิ์ที่มีอยูของตนเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และคลินิกมีบริการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นชนิด
นํ้า รวมถึงเอกสารแผนพับที่ใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและวิธีการปองกันตนเอง บริการทั้งหมดนี้จัดให
โดยไมคิดคาใชจาย 
 นอกจากบริการใหการปรึกษาและการตรวจหารการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยสมัครใจแลว คลินิก
ชุมชนสีลมยังเปนศูนยอํานวยความสะดวกในการวิจัยทางดานเอ็ชไอวี โดยในขณะนี้คลินิกไดอํานวย
ความสะดวกดานสถานที่และใหการสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งบุคลากรในการคัดกรองอาสาสมัครเพื่อ
เขารวมโครงการศึกษาแบบติดตามชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในกรุงเทพมหานคร (The Bangkok 
MSM Cohort Study) เพ่ือศึกษาความชุก อุบัติการณ พัฒนาการของโรค ปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึง
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ที่ทําใหเกิดการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมถึงประเมิน
ความสนใจในการเขารวมโครงการศึกษาทดลองการปองกันการตดิเชื้อ 
 
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    

ปญหาการติดเชื้อที่พบไดบอยในประชากรกลุมน้ี 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 ความชุกการตดิเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธของชายทีมี่เพศสัมพันธกับชาย
ที่มาใชบริการที่คลินิกชุมชนสีลม ระหวางวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

เชื้อ จํานวนตรวจพบเชื้อ  จํานวนการตรวจ ความชุก  
(รอยละ) 

เอ็ชไอว ี 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 
ไวรัสตบัอักเสบชนิดเอ 707 2371 29.8 
ไวรัสตบัอักเสบชนิดบ ี 1071 2377 45.1 
ไวรัสตบัอักเสบชนิดซ ี 10 1266 0.8 
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วิวัฒนาการการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับชายที่มีเพศสมัพันธกับชาย 
 

อัญชลี  วรางครัตน, ธรีรัตน  เชมนะสริิ, วิภาส  วิมลเศรษฐ  
 

 
 
ความนํา 
 ชายรักชาย หรือ ชายชอบชาย หรือ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย หรือ MSM ซ่ึงมาจากคํา
ภาษาอังกฤษวา Men who have sex with men กําลังเปนกลุมประชากรที่ไดรับความสนใจในสังคมมาก
ขึ้น มีการอภิปรายในเวทีตางๆ อยางมากมายถึงการยอมรับและปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอประชากรกลุม
น้ี   รวมถึงประเด็นทางดานกฎหมาย และดานสาธารณสุข  งานวิจัยในชวง 2 – 3 ปที่ผานมาชี้ใหเห็นวา
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงและเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว และมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน การเปลี่ยนคูนอนบอย และการไมใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ  จํานวนงานวิจัยในชวงเวลาที่ผานมาสะทอนใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอประชากรกลุมน้ี ใน
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหผูสนใจหันมาทําการศึกษาวิจัยตอเน่ืองอีกมากขึ้น   
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข ไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทําการประเมินความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูชายที่มี
เพศสัมพันธกับผูชายในประเทศไทยเริ่มตั้งแตป พศ. 2546 เปนตนมา (ดูรายละเอียดใน “สถานการณ
ทางระบาดวิทยา”) ในการเตรียมการประเมินดังกลาวผูวิจัยไดรวบรวมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุม
ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย จัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการคนควาและเปนแหลงอางอิง 
ในรายงานฉบับน้ีจะนําเสนอภาพกวางๆ ของวิวัฒนาการและความเปนไปของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทย เอกสารอางอิงในสวนทายของรายงานฉบับน้ีไดรวบรวม
รายชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่คนความาได ซ่ึงผูที่สนใจสามารถใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตอไป 
 
แหลงขอมูล 
 ขอมูลในรายงานฉบับน้ีไดมาจากการรวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความที่ตีพิมพในวารสาร 
และบทความที่นําเสนอในการประชุมที่ไดรับการตีพิมพในรูปของเอกสารการประชุม  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  เก็บรวบรวมจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร และจากเอกสารการวิจัยของ
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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  ทั้งน้ีไมรวมงานศึกษาวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง
ที่ไมสามารถสืบพบตนฉบับ และไมรวมบทความในวารสารทางการแพทยหรือบทความที่ลงตีพิมพใน
หนังสือพิมพที่มีเน้ือหาเนนไปที่ความผิดปกติของพฤติกรรมหรือพันธุกรรม 
 
วิวัฒนาการ 
 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไทยที่ตีพิมพเปนภาษาไทยได
ปรากฏครั้งแรกในป พ.ศ. 2516 (T1) โดยเปนการศึกษาทางจิตวิทยาที่ศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวที่ให
การเลี้ยงดูบุคคลรักรวมเพศและบุคคลปกติ หลังจากนั้นไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมน้ี จนกระทั่งป 
2526 จึงไดมีงานวิจัยที่ศึกษากลุมประชากรนี้อีก 2 ชิ้น (T12, T3) และไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้นตามลําดับ 
โดยในป พ.ศ. 2532 พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมประชากรนี้มากที่สุดถึง 12 ชิ้น ทั้งน้ีเหตุผลหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมรักรวมเพศไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนคําถามการวิจัยในการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วิทยานิพนธที่ศึกษาในหัวขอเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน มากถึง 11 ชิ้น 
ในชวงป พ.ศ. 2532 ถึงป พ.ศ. 2534 แยกการศึกษาเปนพ้ืนที่การศึกษาตางๆ 9 เขตดวยกัน กระจายไป
ทุกภาคทั่วประเทศ (T17, T19-T23, T26, T27, T29-T31) 
 สําหรับงานวิจัยหรือบทความภาษาอังกฤษที่รวบรวมไดน้ัน พบวา งานวิจัยชิ้นแรกที่พบเปนงาน
ที่ตีพิมพในปพ.ศ. 2528 (E1) ซ่ึงถึงแมวาจะเปนเพียงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมมี
ขอมูลดานพฤติกรรม แตถือเปนงานชิ้นแรกที่มีการกลาวถึงชายรักรวมเพศ สวนชิ้นงานที่ถือเปนจุดเดน
ในชวงเวลานี้ และเปนงานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอางอิงอยูเสมอ คือ การศึกษาประสบการณทางเพศและ
จิตใจทางเพศของนักศึกษาแพทยชายและหญิงในโรงเรียนแพทย ที่พบวารอยละ 13 ของนักศึกษา
แพทยชาย รายงานวาเคยมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน (E2 และ E3) ปที่ มีผลงานวิจัยที่ เปน
ภาษาอังกฤษตีพิมพมากที่สุดคือป พ.ศ. 2542 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ชิ้น ในปอ่ืนๆ พบงานวิจัยตีพิมพเฉลี่ย
ปละ 4-5 ชิ้น (ดูรายละเอียดในตารางและเอกสารอางอิง) 
 
วิธีการศึกษา จํานวน กลุมตัวอยาง และพื้นทีศ่ึกษา 
 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 



 49 

ที่เปนการวิเคราะหจากเอกสาร เชน ศึกษาจากนวนิยายหรือสืบคนจากหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือ
คําสอนในศาสนาพุทธที่นํามาใชอธิบายพฤติกรรมของชายรักชาย เชน งานของ Jackson ในป 1995 
(E15, E16), 1997 (E23, E24) และ 1999 (E32-E35) 
 จํานวนตัวอยางในการศึกษาขึ้นอยูกับระเบียบวิธีที่ใช  เชน การศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเปน
หญิงในสังคมอาขา (T75) ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 3 คนเทานั้น 
ในขณะที่ การศึกษาในกลุมทหารเกณฑในกรุงเทพฯ และภาคเหนือในชวงป พ.ศ. 2534-2535 (E11) 
เปนการสํารวจขนาดใหญ มีจํานวนตัวอยางมากถึง 17,615 คน เปนตน  กลุมตัวอยางที่ศึกษามีทั้งกลุม
ประชากรทั่วไป ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาทัศนคติ เจตคติที่มีตอกลุมชายรักชายหรือพฤติกรรมรักรวม
เพศ จํานวน 9 ชิ้น (ภาษาไทย 8 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น)  และการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงไปยัง
กลุมเปาหมาย ซ่ึงแบงออกเปนประชากรกลุมยอยของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เชน กลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายหรือเกย จํานวน 44  ชิ้น  (ภาษาไทย 26 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 18 ชิ้น)  กลุมชายขาย
บริการทางเพศ จํานวน 25 ชิ้น (ภาษาไทย 9 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 16 ชิ้น)   และกลุมชายแตงหญิง ซ่ึง
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 
ภาษาอังกฤษ 24 ชิ้น) รองลงมาคือภาคเหนือ 32 ชิ้น (ภาษาไทย 6 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 26 ชิ้น) 
นอกจากนี้เปนพ้ืนที่ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งมีกลุมเปาหมายอยูมาก เชน การศึกษาเกี่ยวกับกะเทย
หรือชายแปลงเพศ มีการศึกษามากในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (12 ชิ้น) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(8 ชิ้น) และภาคใต (6 ชิ้น) ซ่ึงเปนภาคที่มีการศึกษาในเรื่องน้ีอยูนอยที่สุดเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ  
และดังที่ไดกลาวแลวขางตนวาวิทยานิพนธในชวงป พ.ศ.2533 – 2534 ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยา
คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุนในพ้ืนที่ทั้ง 9 เขต
การศึกษา  ซ่ึงนับวาเปนการศึกษาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันที่มีการเก็บขอมูลในชวงเวลาใกลเคียง
กัน ในพ้ืนที่กระจายเกือบทั่วประเทศ   นอกจากนี้ในการศึกษาพฤติกรรมหรือความคิดเห็นตอพฤติกรรม
การรักเพศเดียวกันน้ัน สถานที่ที่นิยมใชหรือกลาวอีกนัยหน่ึงสถานที่ที่สามารถเขาถึงกลุมที่นาจะมี
กลุมเปาหมายปะปนอยูมากที่สุด คือการศึกษาในสถานศึกษาหรือในคายทหาร ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุม
ตัวอยางที่มีขนาดใหญและเขาถึงไดงายที่สุด  
 
ประเด็นทีศ่ึกษา 
 เน้ือหาหรือประเด็นที่ศึกษาในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายนั้นมีความหลากหลายและมี
วิวัฒนาการมาเปนลําดับ ในยุคแรกๆ ของงานศึกษาวิจัยที่เปนภาษาไทย นักวิจัยสวนใหญมองวา
ประชากรกลุมน้ีเปนประชากรที่มีความผิดปกติทางเพศและจะตองไดรับการบําบัดรักษา งานศึกษาวิจัย
สวนใหญจึงเปนการศึกษาทางดานจิตวิทยา เพศศาสตร และจิตวิทยาเด็ก เพ่ือเปนการศึกษาถึง
ความหมาย ประเภท และรูปแบบของพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ การคนหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิด
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พฤติกรรมผิดปกติทางเพศ หรือการพยายามบอกสังคมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดพฤติกรรมผิดปกติ
ทางเพศ นอกเหนือไปจากนี้จะเปนการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเจตคติ มุมมอง ระหวางคนที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศกับคนที่มีพฤติกรรมรักตางเพศ   
 การศึกษาแตละชิ้นงานเปนการสะทอนมุมมองของสังคมในแตละยุคสมัย ที่มองมายังกลุมชายที่
มีเพศสัมพันธกับชาย อาจกลาวไดวางานเขียนในอดีตที่ศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกันสวนใหญไมไดมองวาพฤติกรรมดังกลาวเปนความหลากหลายทางเพศ แตมองวาพฤติกรรม
ดังกลาวเปนความผิดปกติ หรือความบกพรองทางอารมณ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสังคม จําตองไดรับการ
เยียวยา แกไข และปองกัน ซ่ึงตางจากงานเขียนในชวงหลังทศวรรษป 2000 (พ.ศ. 2543) ที่เร่ิมยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศ และกลุมประชากรนี้เร่ิมมีพ้ืนที่ในสังคม โดยรวม พบการศึกษาที่มีประเด็น
ทางจิตวิทยาและศึกษาทัศนคติ เจตคติของคนในสังคม จํานวน 102 ชิ้น (ภาษาไทย 69 ชิ้น 
ภาษาอังกฤษ 33 ชิ้น)   
 ประเด็นที่มีการศึกษามากเปนอันดับสอง รองลงมาจากประเด็นทางดานจิตวิทยา คือประเด็นใน
เรื่องเพศ ที่เนนพฤติกรรมทางเพศ มีจํานวน 100 ชิ้น (ภาษาไทย 47 ชิ้น ภาษาอังกฤษ 53 ชิ้น) ในยุค
แรกๆ ของการศึกษาเปนการคนหาสาเหตุของรักรวมเพศ พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออก รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของชายทั่วไปและชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  มีการศึกษาถึง
ลักษณะของคูนอน และพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ นอกจากนี้ งานสวนใหญจะมีการศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมตัวอยางเพื่อใหเขาใจและสามารถศึกษาหาความสัมพันธได 
 ประเด็นอ่ืนๆ ที่มีการศึกษาวิจัยและตีพิมพในบทความภาษาไทย ไดแก ประเด็นทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา รวมไปถึงบทวิพากษวิจารณสังคม การศึกษาประวัติชีวิต โดยเฉพาะในกลุมชายแตง
หญิงที่มีการศึกษาถึงประเด็นการแปลงเพศดวย นอกจากนี้ ในระยะหลังจะปรากฏงานที่ศึกษาถึง
การตลาด หรือการสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่เปนชายรักชาย หรือชายแตงหญิงมากขึ้น  มีความสนใจ
ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตเพ่ือปรับปรุงสื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายเหลานี้ 
 สําหรับบทความภาษาอังกฤษโดยสวนใหญจะมุงเนนไปทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะความชุก
ของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อุบัติการณและสาเหตุของการติดเชื้อ และ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ  งานศึกษาวิจัยที่อภิปรายถึงประเด็นเรื่องการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส มีเปน
ภาษาอังกฤษ 39 ชิ้น และเปนภาษาไทย 14 ชิ้น  ซ่ึงนับวามีจํานวนไมมาก วัตถุประสงคหลักของการ
วิจัยในประเด็นนี้คือเพ่ือนําขอมูลที่ไดไปวางแผน และจัดทํามาตรการที่เหมาะสมในการลดและปองกัน
การแพรเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายรักชาย  ซ่ึงในอดีตสวนใหญจะทําการเก็บขอมูลในกลุมชายขายบริการ
ทางเพศ หรือเปนการเฝาระวังในกลุมทหารเกณฑ  การศึกษาในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่อยูใน
ชุมชนยังมีอยูนอยมาก 
 ประเด็นที่ยังมีการศึกษากันอยูนอยมาก คือ ประเด็นดานโครงการหรือแผนงานปองกันการติด
เชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซ่ึงมีรายงานผลการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 13 ชิ้น และเปน
ภาษาไทยเพียง 1 ชิ้นเทานั้น ในงานภาษาอังกฤษ เริ่มมีการอางถึงโครงการและกิจกรรมเพ่ือปองกันการ
ติดเชื้อเอดสตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยในระยะตอมา พบวา ไดมีความพยายามที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
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ในการศึกษาวิจัยในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ทั้งน้ีเพราะผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาใชเปนขอั
มูลในการจัดทํามาตรการที่เหมาะสมในการลดการติดเชื้อและการปองกันในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชาย 
 มีชุดงานที่ตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย ที่ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมชายรักชายในหลากหลายมุมมอง และไดนําวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตรและ
การสืบคนจากเอกสารมาชวยในการทําความเขาใจบริบทของชายรักชายในสังคมไทย ซ่ึง Jackson ได
เริ่มตีพิมพตั้งแตป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) รวมเปนบทความเกี่ยวกับชายรักชายถึง 24 ชิ้น บางชิ้นงาน
อาจจะไมเขาขายงานวิจัย (เนื่องจากความไมชัดเจนของเทคนิค/ระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช) อยางไรก็ดี 
รายงานฉบับน้ีไดรวบรวมงานของ Jackson ไว 10 ชิ้น (บางเรื่องไมไดนํามารวม เน่ืองจากไมสามารถ
สืบคนตนฉบับได) โดยพิจารณาแลววางานเหลานี้สามารถแสดงใหเห็นภาพของความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยในกลุมชายรักชายในอีกมุมมองหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) Jackson 
ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับชายรักชายไมวาจะเปน กะเทย หรือ เกย ในประเทศไทยไวถึง 207 
เรื่อง สะทอนใหเห็นพัฒนาการของวรรณกรรมหรืองานเขียน รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของประชากรกลุม
น้ี เชน การบันทึกถึงการรวมตัวกันของกลุมชายรักชายหลายรอยคนเพื่อจัดตั้ง “ชมรมเกย” ขึ้นใน
กรุงเทพฯ ในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนป พ.ศ.2508 หรือ การบันทึกถึงการตีพิมพโฆษณาแหลงนัด
พบของชาวเกยเกือบรอยแหงในกรุงเทพมหานครในนิตยสารภาษาไทยรายปกษ  หรืองานในชวงป พ.ศ. 
2538 – 2540 ที่นําเรื่องของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไปโยงเขากับความเชื่อทางศาสนาพุทธและ
เทวดา  หรือที่มีการวิเคราะหจดหมายที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเขียนขอคําปรึกษาในหนังสือพิมพ
เพ่ือศึกษาคําเรียก นิยาม เอกลักษณ และทัศนคติของคนในสังคมตอพฤติกรรมรักรวมเพศ  อันถือไดวา
เปนการสะทอนมุมมองของนักประวัติศาสตรที่มองมิติทางเพศของคนกลุมหน่ึงในสังคมไทย และโยง
ความหลากหลายทางเพศเขากับบริบทตางๆ ของสังคม 
 เม่ือการศึกษาในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายแพรหลายมากขึ้น สังคมจึงเริ่มมีความเขาใจ
และยอมรับกลุมประชากรนี้มากขึ้นเชนเดียวกัน เร่ิมมีการศึกษาในแงมุมทางกฎหมาย 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
มีเพศสัมพันธกับชายมาตั้งแตป พ.ศ.2516 และเม่ือนับจนถึงป พ.ศ.2549 พบงานวิจัยที่ตีพิมพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนถึง 155 เร่ือง ซ่ึงมีทั้งงานวิจัยขนาดเล็ก เก็บขอมูลจากประชากร
ตัวอยางไมกี่คน ไปจนถึงงานสํารวจขนาดใหญที่เก็บขอมูลในหลายพื้นที่ และมีจํานวนตัวอยางมากกวา
หน่ึงหม่ืนคน  ประเด็นในการศึกษามีหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากงานวิจัยในยุคแรกๆ 
ที่เนนทางดานจิตวิทยา และความพยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมที่ถูกจัดวาผิดปกติ การศึกษาเจตคติ 
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และทัศนคติของสังคมและคนรอบๆ ขางที่มีตอกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  และเม่ือเวลาผานไป 
สังคมเริ่มยอมรับคนกลุมน้ีมากขึ้น มีการศึกษาถึงประวัติชีวิต การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมตางๆ รวม
ไปถึงการใชจาย เริ่มมีการศึกษาในแงมุมกฎหมายในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ มาจนถึงการศึกษาเชิง
ระบาดวิทยาและการสาธารณสุขเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาไปจัดการดูแลสุขภาพของกลุม
ที่ถูกจัดวาเปนกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี 
 งานวิจัยตางๆ ที่ไดรวบรวมมานี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงแงมุม การยอมรับ ความสนใจของคนใน
สังคมตอกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย รวมไปถึงสะทอนภาพความสนใจของนักวิจัยชาวตางประเทศที่
สนใจศึกษาประชากรกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในสังคมไทย เม่ือมองในแงมุมทางสังคม อาจกลาว
ไดวา กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในปจจุบันนี้สามารถมีพ้ืนที่ทางสังคมและไดรับการยอมรับอยูใน
ระดับหน่ึง จะเห็นไดจากมีการรวมตัวของคนในชุมชน จัดตั้งเปนองคกร มีตัวแทนที่เขามาชวยเรียกรอง
สิทธิเพ่ิมมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน เม่ือมองในมุมของสุขภาพ งานวิจัยในชวง 2-3 ปที่ผานมาไดนําเสนอ
ภาพปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี ผลการศึกษาไดชวยจุดประกาย
ใหสังคม รวมถึงหนวยงานตางๆ ไดหันมาใหความสนใจ มีการวางแผน หามาตรการที่เหมาะสมที่จะชวย
ปองกันการแพรเชื้อเอ็ชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประชากรกลุมน้ี  อยางไรก็ตาม งานวิจัย
ในประเด็นสุขภาพดังกลาวยังมีจํานวนนอยมาก การศึกษากระจุกตัวอยูในบางพื้นที่เทานั้น กลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาเปนกลุมที่สามารถเขาถึงไดงาย และเปดเผยตัว ยังมีกลุมเปาหมายอีกเปนจํานวนมากที่ยังไม
สามารถเขาถึงหรือยังไมเปดเผยตัว ทําใหการศึกษาใหภาพเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  การศึกษาวิจัยในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในสังคมไทยจึงเปนเรื่องที่ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
ใหมีการศึกษาใหมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดทํามาตรการที่เหมาะสมใหกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย 
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ตารางที่ 1. รายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวของกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จําแนกตามปที่พิมพ วิธี
การศึกษา สถานที่ศึกษาและประด็นที่ศึกษา  
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 ภาษาไทย          

T1 ผกา สัตยธรรม 1973  � � �  �  �   

T2 ทิศ โชติวัฒนตระกูล 1983  � � �  �   �     

T3 นงลักษณ เอมประดิษฐ 1983 � � � �   � �   

T4 พัทยา ใยสุน  1984  � � �    � �   

T5 อริน พินิจวรารักษ 1984 � �  �   �   

T6 นงลักษณ เอมประดิษฐ 1984 � � � � � � � � �   

T7 สมศรี เปยมสมบูรณ 1986 � �  �   � � �   

T8 บุปผา คุณพิโน 1987  � �   �   �   

T9 รุงกานดา พงศธรกุลพานิช 1987  � �   �  � �   

T10 อรอนงค นิยมธรรม 1988  � � �  �  � �   

T11 กาญจนี หวังถิรอํานวย 1988  � �  � �  � �    

T12 จารุวรรณ กันทะนิตย 1988  � � �  �   �   

T13 บงกชมาศ เอกเอี่ยม 1989 � � �    � �   

T14 สิริชัย วงษสาธิตศาสตร 1989  � �  �  �  �   

T15 ธารินี ม่ิงวงศ 1989  � �     � �   

T16 เนตรชนก บัวนาค 1989  � �   �  � �   

T17 นันทิรัตน คุณากร 1989  � � �  � � � �   

T18 ประภาพรรณ วงศาโรจน 1989 � � �  �      

T19 วัชรา อ่ิมจิตร 1989  � � �  � � � �   

T20 สุภาพร ประดับสมุทร 1989  � � �  � � � �   

T21 รังรอง งามศิริ 1989  � � �  � � � �   

T22 นุจรี เตชะปญญาชัย 1989  � � �  � � � �   

T23 ทัศนีย ธนาประชุม 1989  � � �  � � � �   

T24 วัชร นาราพานิช 1989 � � � � � � �     

T25 กิตติ ภาวนาภรณ 1990  � � � � � � �  �   

T26 ธารทิพย ตัณศลารักษ 1990  � � �  � � � �   

T27 ชวนีย จันทรนอย 1990  � � �  � � � �   

T28 พรรุง วงศจรัสกุล 1990  � � �  �   �   

T29 สุวัฒนา ศรีพื้นผล 1991  � � �  � � � �   

T30 สุจิตรา อุสาหะ 1991  � � �  � � � �   

T31 ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศศรี 1991  �      � �  � �  � �   
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T32 นิตยา เข็มเพชร 1992 �          � � � � �   

T33 ดํารงชัย บัวลอมใบ 1992  �  �          � �   

T34 ทวีศักดิ์ นพเกษร และคณะ 1993 � �    �     � � � �    

T35 ประกอบ ศรีวัจนะ 1994 �   �     � � �    �   

T36 ษัฑวัฒก จิตราภิรมย 1994  �  �       � �  � �   

T37 อนันต นาวิไล 1994 �   �     � �  �  � �   

T38 ทัณฑกานต ดวงรัตน 1996 �   � � � � � �  �   � �   

T39 โชคชัย ปรีชาหาญ 1997 �     �   �  �   � �   

T40 กิตติคุณ อางคาสัย 1997 � �  � � � � �   

T41 รักใจ จินตวิโรจน 1998 � �    � �  

T42 รวมพล สายอรุณ 1998  � � �  �  � �   

T43 อุษา ศรีพานิช 1998 � � �    � �   

T44 ไพบูลย ฉัตรชมชื่น 1998 � � �    � �   

T45 ฝนทอง พันธุตวน 1998 � � � �    � �   

T46 รุจิเรข คชรัตน 1999 �      �   

T47 ก่ิงรัก อิงคะวัต 1999 � � � � �   � � �   

T48 ฐิติกร เตรยาภรณ 2000 � �  �   �   

T49 กรองกาญจน ชนะเสรีชัย 2000  � � �  �   �   

T50 กัณฑเทศ เทศแกว 2000 � � � �  �   �   

T51 กาญจนา สุรวาจากุล 2000  � �   �  � �   

T52 ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ 2000 � � � �     � �  

T53 

พรรณพิมล หลอตระกูล และ    มา

โนช หลอตระกูล 2001 �      � �  

T54 

รวิสรา จิรโรจนวัฒน และ สมชัย จิร

โรจนวัฒน 2001 � � �  �  �    

T55 เจริญวิทย ฐิติวรารักษ 2001 � � � �  � �   

T56 

คริสโตเฟอร ดี โทรี่ และ ทิพาวดี เอ

มะวรรธนะ 2001  � � � � � � �  �   

T57 พิเชษฐ สายพันธ 2001 � �    � � � �  

T58 เทอดศักดิ์ รมจําปา 2002 �        � � �  � � �   

T59 ปริญญา เฟองจันทร 2002 �   �     �      �   

T60 ทศวร มณีศรีขํา 2002 �        �  �   � �   

T61 เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา 2003 �    �    � � �   � �   

T62 วัชรินทร หนูสมตน 2003 �        � �   � � �   

T63 สมฤดี สงวนแกว 2003 �        � � � �  � �   
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T64 ไชโย นิธิอุบัติ 2003 �   �     �     � �   

T65 ปยรัตน มารแต็ง 2003 �   �     �  �   � �   

T66 วารุณี แสงกาญจนวนิช 2003 �   �     � �     � �  

T67 วิริยะ สวางโชติ 2003 �   �     � � �  �  � � � 

T68 

วิภา ดานธํารงกุล และ ณัฐวรรณ 

ฉินทกานันท 2003 � �  �     � �  �  �    

T69 พจนา ธูปแกว 2004 �   �     �     � �   

T70 ฟริทส วัน กรีนสแวน และคณะ 2004 �   �     � � � � � �    

T71 เปรม สวนสมุทร 2005 �        �      �   

T72 เศรษฐวัช พัฒนสุวรรณ 2005 �   �          � �   

T73 กานตรวี วินิจธรรม และคณะ 2005 �         �  � � � �   

T74 นิพพาพร บรรคุเนิน 2005 � �  � �     �  � � � � �  

T75 ปนัดดา บุณยสาระนัย 2005 �     �   �     � �   

T76 วิไล ชินเวชกิจวานิชย 2005 �   �      �  � � � �   

T77 สมฤดี สงวนแกว 2005 �        �  � �  � �   

T78 อัญชลี  วรางครัตนและคณะ 2006   � �  � �           �

T79 วาท่ี ร.ต. กฤตณัฐ เพ็งชัย 2006 �  �  �  �    

T80 สถาปนา เนาวรัตนและคณะ 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    �           �      �  �    
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