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ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการสํารวจความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมประชากรหลัก ซึ่งรวมถึงกลุมผูใชสารเสพติด ในพื้นที่เฝาระวัง 14 จังหวัด ตั้งแต
เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2532 และไดขยายพื้นที่เฝาระวังจนครอบคลุม 76 จังหวัดในเวลาตอมา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อติดตามแนวโนมของการระบาดของเชื้อเอชไอวี
การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีอาศัยการสํารวจความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีซ้ํา (Repeated survey)
ซึ่งในป พ.ศ. 2553 เปนรอบที่ 28 ขอมูลที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับผลการเฝาระวั งในรอบกอนหนา เพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ขอมูลที่ไดจะเก็บจากคลินิกบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด
ของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และศูนยบําบัดรักษายาเสพติด โดยเก็บขอมูลการติดเชื้อเอชไอวีในผูใช
สารเสพติดดวยวิธีฉีดทุก ราย ที่มาขอรับการรักษาในเดือนมิถุนายน ถาขนาดตัวอยางไมถึง 10 ตัวอยางใหขยาย
เวลาเก็บขอมูลตอไปอีกครึ่งเดือนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม ขอมูลที่ไดจากจังหวัดที่มีตัวอยางมากกวา 20 ตัวอยาง
จะถูกนํามาใชเพื่อคิดคามัธยฐานของการติดเชื้อเอชไอวีระดับประเทศ ผลการเ ฝาระวังในรอบที่ผานๆมาพบวา
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีแนวโนมของการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้น พบวา ใน
ป พ.ศ. 2550 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 25.62 และสูงขึ้นมากในป พ .ศ. 2552 พบวา ความ
ชุกของการติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 52.38 แตขอมูลที่ไดอาจไมสามารถบอกแนวโนมของปญหาไดดี เนื่องจาก
จํานวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่มาใชบริการของคลินิกลดลง พบวาจํานวนจังหวัดที่มีจํานวนตัวอยางมากกวา 20
ตัวอยาง มีคอนขางนอย มีเพียง 9-10 จังหวัด จาก 76 จังหวัด จํานวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอชไอวี และความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี มีความสําคัญตอการจัดทําโครงการและการประเมิน
โครงการดูแลและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งขอมูลสวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่ไมไดอยูใน
กระบวนการบําบัดมีคอนขางจํากัด เพราะประชากรกลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชยาเสพติดที่เห็นไดชัดใน
ระยะ 5-7 ปที่ผานมา คือ มีการเปลี่ยนจากการใชเฮโรอีนไปสูการใชเมทแอมเฟตามีนและเบนโซไดอาซีปน 2 ทําให
ขาดขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการดูแลและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุมนี้
ในป พ.ศ. 2552 ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข ไดดําเนินการวิจัยนํารองการดําเนินงานเฝา
ระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
(Integrated Biological and Behavioral Surveillance: IBBS) ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling) ใน 2 จังหวัดคือ เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เปนการดําเนินงานที่ตางจากการเก็บขอมูลจากคลินิกบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของโรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลศูนย และศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ซึ่งอยูในระบบเฝาระวังของสํานักระบาดวิทยา นอกจากนี้ยัง
พบวาผูใช สารเสพติดดวยวิธีฉีดที่มารับบริการที่คลินิกนับวันมีจํานวนลดลง ดังนั้นการวิจัยดังกลาวขางตนเปนการ
ดําเนินการเพื่อใชคาดประมาณจํานวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพื้นที่และการคาดประมาณแนวโนมการติดเชื้อ
เอชไอวีในอนาคต เนื่องจากการวิจัยดังกลาวไดใชวิธีการสุมตั วอยางแบบเครือขาย เปนวิธีการสุมตัวอยางที่

เหมาะสมในการเขาถึงกลุมประชากรผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่เขาถึงยาก ผลจากวิจัยที่ไดดําเนินการไปพบวา
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ในกรุงเทพมหานครเทากับรอยละ 24 และพบวาสัดสวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของ
ผูเขารวมโครงการ เปนผูที่ไมเคยเขารับบริการในคลินิกบําบัดรักษา มีถึงรอยละ 25.3 และในเชียงใหมมีความชุก
การติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 11 และพบวาสัดสวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของผูเขารวมโครงการ เปนผูที่ไม
เคยเขารับบริการในคลินิกบําบัดรักษา มีถึงร อยละ 66.7 ซึ่งจะเห็นไดวาการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย
สามารถใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมประชากรที่เขาถึงไดยาก โดยเฉพาะกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ที่ไม
เคยเขารับบริการที่คลินิกบําบัดรักษา ดวยเหตุผลที่ไมตองการเปดเผยตัว เปนตน
ดังนั้นจากความเปนมาดังกลาวขางตน ในป พ .ศ. 2553 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ไดรวมมือกับกองทุนโลก มีการดําเนินบูรณาการรูปแบบการเฝาระวัง ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธกับการติดเชื้อ โดยใชวี การสุมตัวอยางแบบเครือขาย ใน กลุม
ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดใน 8 จังหวัดของประเทศไทย โดยไดดําเนินโครงการลักษณะนี้เขากับการเฝาระวังการติด
เชื้อเอชไอวีที่มีอยูในระบบปกติ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการจัดโครงการปองกันและควบคุมปญหาโรคเอดส
สําหรับกลุมประชากรที่ใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบสถานการณการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมผูใชยาดวย วิธีการฉีด
2. เพื่อทราบพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเพื่อประเมินปจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธกับความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชยาดวยวิธีการฉีด
3. เพื่อใชในการคาดประมาณจํานวนประชากรผูใชยาดวยวิธีการฉีด
วิธีการศึกษา
จะดําเนินการสํารวจแบบภาคตัดขวางในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม ดวยวิธีการสุมแบบเครือขาย
ขนาดตัวอยางของการเฝาระวัง
จากการประมาณการความชุกการติดเชื้อเอชไอวีที่รอยละ 38 หากใชคาความเที่ยงตรงที่ + 5%
คาแอลฟาที่ 0.05 เมื่อใชคา design effect ที่ 2 จะทําใหตองการกลุมตัวอยางเพื่อโครงการนี้ 270 คนตอจังหวัด
รูปแบบการศึกษา
ผูเขารวมโครงการซึ่งหมายถึงผูใชยาดวยการฉีด จะไดรับการคัดเลือกดวยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบ
RDS (Respondent Driven Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย โดยเจาหนาที่จะทําการคัดเลือก
ผูเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนตัวตั้งตน (SEED) จากประชากรกลุมเปาหมาย หลังจากนั้นตัวตั้งตนจะทํา
การคัดเลือกเพื่อน โดยผานคูปอง ซึ่งมีการจํากัดจํานวนคูปองคัดเลือก เพียง 3 ใบในแตละผูที่ถูกคัดเลือกแลว ซึ่ง

จะงายตอการกําหนดความยาวของหวงลูกโซ และความลึกในการเจาะถึงเครือขายกลุมประชากรเปาหมาย เมื่อตัว
ตั้งตนเลือกเพื่อนมาจากเครือขายของตนเองและผานการเขารวมโครงการแลว จะถือวารุนที่ 1 เสร็จสมบูรณ ใน
ทํานองเดียวกัน ผูเขารวมโครงการรุนที่ 1 ก็จะกลายเปนผูคัดเลือก ซึ่งทําห นาที่เลือกกลุมเพื่อนมาเขารวม
โครงการตอไป (รูปที่ 1)
รูปที่ 1 รูปแบบของการสํารวจดวยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบลูกโซ ( จากตัวตั้งตน ถึงรุนที่ 5 )

ตัวตัง้ ต้น

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

คุณสมบัติของผูเขารวมในการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลในครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling: RDS)
เนื่องจากการเขาถึงและคัดเลือกผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดเพื่อเขารวมการวิจัยนี้เปนเรื่องที่คอนขางยากในการ
คัดเลือกจึงมีผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดประมาณ4 คนที่ไดรับการคัดเลือกมาเปนตัวตั้งตน (SEED) ในการสุมตัวอยาง
ชั้นแรก โดยกําหนดคุณลักษณะใหมีความหลากหลายทางดานเพศ อายุ และการเขารับการบําบัดเมธาโดน โดย
รายละเอียดคุณสมบัติและจํานวนของตัวตั้งตนในแตละพื้นที่ แสดงดังภาคผนวกที่ 1
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่เขารวมในการเก็บขอมูลดังนี้
1. อายุมากกวา 18 ป
2. เปนผูที่ระบุวาตนเองเคยฉีดยาเสพติดภายใน 6 เดือนที่ผานมา
3. มีรองรอยการฉีดยาตามรางกายหรือทราบขอมูลเกี่ยวกับการฉีดยาเสพติด
4. เปนผูที่อาศัยหรือทํางานอยูในพื้นที่ที่เก็บขอมูล
เมื่อการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว เครือขายของการผูใชยาดวยวิธีฉีดที่เขารวมในการสํารวจครั้งนี้ แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 2
เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวัง
1. แบบคัดกรองเปนโปรแกรมฐานขอมูลในคอมพิวเตอรหมายถึง แบ บคัดกรอง ที่มีขอคําถามใชสําหรับ
ถามผูเขารวมโครงการ โดยเปนขอคําถาม ใชพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ

2. แบบ Check list เปนแบบบันทึก สําหรับใชตรวจสอบขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ประจําแตละจุด
โดยกําหนดใหเจาหนาที่แตละจุด เซ็นชื่อ ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อเปนการยืนยันวา ผูเขารวมโครงการไดผาน
ขั้นตอนนั้นๆ แลวและจะถูกเก็บไวในแฟม เพื่อใหหัวหนางานตรวจสอบความสมบูรณ
3. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ และใบขอความยินยอม
4. แบบลงทะเบียนจุดสัมภาษณ (IT log sheet) หมายถึง เจาหนาที่ประจําจุดสัมภาษณ จะ เปนผูบันทึก
หมายเลขคูปอง วันที่ ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อใชลงทะเบียนการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดมือถือกับผูเขารวม
โครงการในแตละวัน
5. เครื่องมือคอมพิวเตอรขน าดมือถือ ในการเก็บขอมูลทั่วไป ขอมูลดานพฤติกรรมการใชยา ขอมูลดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และขอมูลการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในกลุมผูใชสารเสพติดดวย
วิธีการฉีด
6. แบบลงทะเบียน สิ่งสงตรวจ ณ จุดที่เก็บสิ่งสงตรวจ หมายถึง เจาหนาที่ประจําจุดเก็บสิ่งสงตรวจ จะ
เปนผูบันทึกหมายเลขคูปอง วันที่ เวลา ในการลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจจากผู เขารวมโครงการในแตละวัน แบบ
ลงทะเบียนนี้จะใชนําสงพรอมสิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ
7. แบบบันทึกกรณีปฏิเสธคูปอง หมายถึง แบบบันทึกที่ใชกับผูเขารวมโครงการในเวลาที่ผูเขารวม
โครงการมารับคาเดินทางครั้งที่สองหรือกลับมาฟงผลการตรวจ โดยจะมีการสอบถามผูเขารวมโครงการ ในเรื่อง
การแจกคูปองใหเพื่อน วา มีเพื่อนกี่คนที่ปฏิเสธการรับคูปอง ถามีคนปฏิเสธการรับคูปอง ใหเจาหนาที่บันทึกลงใน
แบบบันทึกนี้
8. คูปอง ประกอบ 2 สวน
สวนแรกคือ คูปองตนขั้ว
สวนสอง คือ คูปองตรวจสุขภาพ
ดานหนาคูปองตนขั้ ว ประกอบดวยหมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานที่ วันที่นัดฟงผลการ
ตรวจ และจํานวนเพื่อนที่สามารถชวนใหมาเขารวมโครงการได
ดานหนาคูปองตรวจสุขภาพ ประกอบดวยหมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานที่ วันและเวลา
เปดทําการและวันหมดอายุของคูปอง
ดานหลังคูปอง ประกอบดวยแผนที่สถานที่ทําการ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนี้ใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 16.0 และโปรแกรมRespondent Driven Sampling
Analysis Tool (RDSAT) เวอรชั่น 5.6 ในการคํานวณหาดุลยภาพและการคิดคาถวงน้ําหนักของ RDS ซึ่งเปนการ
ปรับคาสําหรับขนาดเครือขายที่แตกตางกันและรูปแบบของการชักชวนเพื่อนใหเขารวมในการศึกษาตามลักษณะที่
สนใจเพื่อใหคาสัดสวนที่ไดสามารถกลาวอางไดวาเปนคาสัดสวนของเครือขายกลุมประชากรที่ศึกษาในพื้นที่
ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเข็มสะอาดและการใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจํา ได
ดําเนินการวิเคราะหโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) และการวิเคราะหการ
แปรปรวน (ANOVA)
ผลการเฝาระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมที่สัมพันธกั บการติดเชื้อ
พ.ศ.2555
นิรมล ปญสุวรรณ ปฤณ วิศวกรรม ภานุพิชญ เที่ยงธรรม
ป พ .ศ. 2555 สํานักระบาดวิทยาไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ รวมกับการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเครือขาย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ และสงขลา มี
รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ลักษณะทางประชากร
ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่เขารวมการเฝาระวังฯ ใน ทุกพื้นที่เปนเพศชายมากกวา รอยละ 80 เมื่อ
พิจารณาชวงอายุจะพบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดสวนใหญในพื้นที่กรุงเทพฯ และสงขลา มีอายุ มากกวา 25 ปขึ้น
ไป สําหรับจังหวัดเชียงใหมมีการกระจายในทุกชวงอายุ โดยมีกลุมที่อายุนอยกวา 25 ปถึงรอยละ 23
เมื่อพิจารณาการทํางานพบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพื้นที่เชียงใหม และสงขลามากกวารอยละ 80
รายงานวามีงานทํา ในขณะที่ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรายงายวามีงานทําเพียงรอย
ละ 59.7เทานั้น
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดที่เขาสูระบบเฝาระวังฯพ .ศ. 2555
ขอมูลทั่วไป
เพศ

กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)
% (95%CI)

เชียงใหม
(N=274)
% (95%CI)

สงขลา
(N=173)
% (95%CI)

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 25 ป
25-35 ป
มากกวา 35 ป
ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมตนหรือสูงกวา
ประถมศึกษาปที่ 6 หรือต่ํากวา

กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)
% (95%CI)
84 (79.4-88)
16 (12-20.6)

เชียงใหม
(N=274)
% (95%CI)
80.5 (74.1-86.1)
19.5 (13.9 – 25.9)

สงขลา
(N=173)
% (95%CI)
98.6 (97.3-99.6)
1.4 (0.3-3.1)

2.8 (1.4-4.6)
25.7 (21.8-32)
71.5 (64.8-75.9)

23 (16.5 – 30.5)
47.1 (39.8 – 54.8)
29.8 (21.5 – 37.7)

NA
31.5 (21.3-40.3)
68.5 (59.1-78.7)

86.2 (82.1-89.7)
13.8 (10.3-17.9)

57.2 (48.6-65.7)
42.8 (34.2-51.4)

89.2 (83.8-93.9)
10.8 (6.1-16.2)

33.9 (26.3-41.6)
29.1 (21.3-36.9)
37 (29.7-45.2)

45.9 (36.2-54.2)
9.2 (3.7-16)
45.6 (36.3-55.6)

84 (78.3-90.1)
16 (9.9-21.7)

87.5 (82-92.9)
12.2 (7.1-18)

26.2 (19.1-33)
73.8 (67-80.9)

12.5 (8-17.2)
22.5 (15.3-29.6)
65.1 (57.6-73.6)

สถานภาพสมรส
โสด
50.1 (44-55)
แตงงานแลวแตแยกกันอยู
21.8 (17.5-26.5)
แตงงาน/อยูดวยกัน
28.2 (23.5-33.9)
การทํางาน
ทํางาน
59.7 (54.5-65.5)
ไมไดทํางาน
40.3 (34.5-45.5)
รายได
ไมมีรายได/ไมตอบ
ต่ํากวา 5000 บาท
38.5 (31.8-44.6)
สูงกวา 5000 บาท
61.5 (55.4-68.2)
*Crude frequency, RDSAT-adjusted not available

สวนที่ 2 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดเชื้อเอชไอวี และซิฟลิส
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีคามั ธยฐานของทั้ง 3 พื้นที่ เทากับ
23.6 และสําหรับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวาผูใชสารเสพติดชนิดมีการติดเชื้อ ซิฟลิส ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
สูงที่สุด รอยละ 5.7 รองลงมา คือ สงขลา รอยละ 1.5และ กรุงเทพฯและปริมณฑล รอยละ 0.6 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดเชื้อเอชไอวี และซิฟลิส
การติดเชื้อเอชไอวี
ซิฟลิส

กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)
% (95%CI)
23.6 (19-28.9)
0.6 (0.3-1.4)

เชียงใหม
(N=274)
% (95%CI)
14.2 (9.5-20.2)
5.7 (1.7-10.9)

สงขลา
(N=173)
% (95%CI)
43.8 (34.1-52.8)
1.5 (0.3-4.5)

สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชสารเสพติดและอุปกรณในการฉีด
พฤติกรรมการใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด สวนใหญใชมานานเกิน 5 ป โดยมีคามัธยฐาน เทากับ รอยละ 85.6
และใชสารเสพติดประเภทเฮโรอีนมากกวาสารอื่น สําหรับการใชอุปกรณเข็มหรือกระบอกฉีดยาครั้งลาสุดในการฉีด
สารเสพติด พบวา สวนใหญใชอุปกรณใหมในการฉีดยาครั้งลาสุด คามัธยฐานรอยละ 80 (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงรอยละของพฤติกรรมการใชสารเสพติดและอุปกรณในการฉีดสารเสพติด
กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)

ระยะเวลาที่ใชสารเสพติดชนิดฉีด

% (95%CI)

เชียงใหม (N=274)

สงขลา (N=173)

% (95%CI)

% (95%CI)

≤ 1 ป

0.9 (0.2 - 1.8)

19 (12.8 – 25.5)

5 (0.4 - 12.2)

>2 – 5 ป

4.3 (2.3 - 6.6)

27.4 (20.9 – 33.3)

9.4 (4.5-14.9)

53.7 (46.5 – 62.5)

85.6 (77.8-92.9)

75.2 (67.3 – 82)
7.8 (4.2 – 11.2)
7 (4.3 – 10.7)
9.4 (6.5 – 14.8)
50.1 (43.6 – 57.9)
6.1 (3.5 – 10.4)
69.7 (60.4 – 78.6)

99*
1.6 (0.5 – 4.2)
2.8 (0.7 – 5.4)
1.4 (0.1 – 2.8)
18.9 (13.3 – 25.4)
5.7 (2.2 – 10.1)
80 (69.1-88.5)

> 5 ป
94.8 (92.4-96.9)
การใชสารเสพติดใน 12 เดือนที่ผานมา
เฮโรอีน
78.3 (70.8-85.2)
ฝน
6.9 (4.4-10)
โดมิคุม
46.7 (40.8-53.3)
เมธาโดน
38.9 (33-45.3)
ยาบา
68.2 (63.2-74.3)
ยาไอซ
39 (33.4-44.1)
ใชอุปกรณใหมในการฉีดสารเสพติดครั้ง
93.1 (90.3-96.6)
ลาสุด
*Crude frequency, RDSAT-adjusted not available

สวนที่ 4 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
ในชวง 12 เดือนที่ผานมาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสูง
ที่สุด รอยละ 74.9 รองลงมาคือกรุงเทพฯรอยละ 66.9 และสงขลารอยละ 63.6 สัดสวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธี
ฉีดที่มีเพศสัมพันธกับคูนอนที่เปนผูขายบริการ คิดเปนรอยละเพียง
9.4 ในพื้นที่สงขลา แตสวนใหญจะมี
เพศสัมพันธกับคูนอนประจํา โดยมีคามัธยฐาน คิดเปนรอยละ 69 และเมื่อพิจารณาการใชถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูนอนประจํา พบวาสัดสวนการไมใชถุงยางอนามัยมาก มีถึงรอยละ 54 (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4แสดงรอยละของพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
ในชวง 12เดือนที่ผานมามีเพศสัมพันธ
แบบสอดใส
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา สัดสวนของ
ประเภทคูนอนที่ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด
มีเพศสัมพันธดวย
คูนอนประจํา
คูนอนชั่วคราว
คูนอนซื้อขาย
การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้ง
ลาสุดกับคูนอนประจํา

กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)
% (95%CI)
66.9 (60.7-73.5)

เชียงใหม
(N=274)
% (95%CI)
74.9 (69.1-81.2)

สงขลา
(N=173)
% (95%CI)
63.6 (55.6-72.9)

69 (61-78)
22.8 (15.1-29.9)
67.9 (59.1-76.1)

60.6 (51.2-69.4)
39.5 (34.5-48.3)
41.6 (32.3-51.9)
46 (35.2-53.5)

87.1 (74.8-9.8)
8 (1.2-15.4)
9.4 (2.9-20)
38.8 (27.8-54)

สวนที่ 5ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีความรูเรื่องเกี่ยวกับโรคเอดสในทั้ง 5 ขอ (ขอ1-5) ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ GARP
โดยตอบถูกทั้ง 5 ขอ พื้นที่สงขลา ตอบถูกสูงที่สุด รอยละ 62.8รองลงมาคือ กรุงเทพฯ รอยละ 57.1 และเชียงใหม
รอยละ 40.3 สําหรับความรูเรื่อง “การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําใหติดเชื้อ เอชไอวีได หรือไม ”พบวามีผูใช
สารเสพติดดวยวิธีฉีดในจังหวัดสงขลาตอบถูกมากที่สุด คือ รอยละ 94.9 (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5แสดงรอยละของความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

ตอบความรู UNGASS ถูกทั้งหมด 5 ขอ
1.การมีคูนอนเพียงคนเดียว ที่ไมมีเชื้อเอช
ไอวีเปนวิธีหนึ่งที่ปองกันการติดเชื้อเอชไอ
วีได
2.การใชถุงยางอนามัย ขณะรวมเพศ เปน
วิธีการหนึ่งที่ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได
3.คนที่ดูจากภายนอกรางกายแข็งแรงดี
อาจจะเปนคนที่มีเชื้อเอชไอวีก็ได
4.การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีทํา
ใหติดเชื้อเอชไอวีได
5.ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอชไอวีมาสูคนได
6.การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําให

กรุงเทพและปริมณฑล
(N=321)
% (95%CI)
57.1 (50.4-64.1)
93.2 (88.4-95.9)

เชียงใหม
(N=274)
% (95%CI)
40.3 (32.3-47.7)
81.5 (75.7-86.5)

สงขลา
(N=173)
% (95%CI)
62.8 (51.2-72.9)
89.1 (81.5-94)

86.1 (80.8-91.5)

87.9 (82.1-92.9)

96.8 (93.2-99.5)

94 (91.1-96.9)

81.3 (75.1-87.1)

75.1 (65-83.7)

82.4 (67.4-80.4)

85.3 (79.5-90.4)

96.8 (93.8-98.9)

74.3 (67.4-80.4)
82.3 (76.4-87.4)

64.6 (58.7-72.4)
92.1 (87.9-95.7)

94.3 (89.2-98.1)
94.9 (86.9-99.3)

ติดเชื้อเอชไอวีได

สวนที่ 6 การรับบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรายงานวาไดเขารับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอช
ไอวีและทราบผลการตรวจ ในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 84.1 พื้นที่เชียงใหมรอยละ 56.3 และพื้นที่สงขลารอยละ
79.6

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมกับพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติด
เชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย พบวามีผูมาเขารวมในการเฝาระวังฯ ใน
พื้นที่กรุงเทพฯและสมุทรปราการ จํานวน 321รายเชียงใหม 274 ราย และสงขลา 173 ราย ในจํานวนนี้มีทั้งผูใช
ยาที่กําลังบําบัดที่เมทาโดนคลินิก ผูใชยาที่เคยบําบัด และผูใชยาที่ไมเคยบําบัดมากอน ซึ่งเปนเครือขายที่เรา
สามารถเขาถึงไดจากตัวตั้งตนที่คัดเลือกไวดวยคุณสมบัติที่แตกตางกัน มีความแตกตางการเฝาระวังกา รติดเชื้อเอช
ไอวีในระบบปกติที่ดําเนินการอยูที่มีจํานวนผูมารับบริการในสถานบริการเทานั้น(1)
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีคามัธ ยฐานของทั้ง 3 พื้นที่ เทากับ
23.6 และสําหรับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวาผูใชสารเสพติดชนิดมีการติดเชื้อซิฟลิส มีคามัธ ยฐานของทั้ง 3
พื้นที่ เทากับ 1.5
พฤติกรรมการใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มากกวารอยละ 85.6 (Median)เปนผูที่ใชสารเสพติดมากกวา 5 ป
และใชสารเฮโรอีนมากกวาสารอื่นโดยในปจจุบันมีผูใชสารเสพติดชนิดอื่นฉี ดเขาเสนแทนเฮโรอีนเนื่องจากมีการหา
ซื้อไดยากกวาในอดีต จึงทําใหผูใชยาเปลี่ยนมาใชยาบา ฝน เมธาโดน และโดมิคุม หรือใชยาหลายชนิดผสมกัน
พฤติกรรมการใชอุปกรณในการฉีด การซื้อเข็มและกระบอกฉีดยานั้นสวนใหญจะซื้อที่รานขายยาทั่วไป
และใชอุปกรณใหมในการฉีดยาครั้งลาสุด รอยละ
ความรูเรื่องโรคเอดส พบวา ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีความรูเรื่องโรคเอดสโดยตอบถูกทั้ง 5 ขอตาม
ตัวชี้วัดของ UNGASS คามัธยฐาน รอยละ 57.1 มีความรูสูงกวากลุมนักเรียน อาจเนื่องมาจากผูใชสารเสพติด

เหลานี้สวนหนึ่งไดรับการบําบัดที่เมทาโดนคลินิกตองมารับยาทุกวันทําใหไดพบกับเจาหนาที่และไดรับความรูอยาง
ตอเนื่อง และเมื่อแยกรายขอพบวาขอคําถามเรื่องการใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกันทําใหติดเชื้อเอชไอวีไดนั้น
สามารถตอบถูกถึงรอยละ 92.1 (Median)
ประวัติเสี่ยงจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดนั้นมีนอยมาก เนื่องจากสวน
ใหญผูใชสารเสพติดมีคูนอนประจํามากถึงรอยละ 69และมีความเสี่ยงดานเพศสัมพันธนอยกวาการใชเข็มและ
กระบอกฉีดยารวมกัน
ประวัติการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี พบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
และทราบผลการตรวจ รอยละ 79.6 (Median)เนื่องมาจากบุคคลเหลานี้ไดเขารับการบําบัดที่เมทาโดนคลินิกทั้งใน
ปจจุบันและในอดีต ซึ่งมีความใกลชิดกับผูใหบริการทั้งในดานการรักษาและใหการปรึกษา และมารับบริกา รอยาง
ตอเนื่อง จึงทราบแหลงหรือสถานที่ที่สามารถตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
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