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 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการสํารวจความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมประชากรหลัก ซ่ึงรวมถึงกลุมผูใชสารเสพติด ในพ้ืนท่ีเฝาระวัง 14 จังหวัด ตั้งแต
เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2532 และไดขยายพ้ืนท่ีเฝาระวังจนครอบคลุม  76 จังหวัดในเวลาตอมา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือติดตามแนวโนมของการระบาดของเชื้อเอชไอวี  

การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีอาศัยการสํารวจความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีซํ้า (Repeated survey) 
ซ่ึงในป พ.ศ. 2553 เปนรอบท่ี 28 ขอมูลท่ีไดจะนํามาเปรียบเทียบกับผลการเฝาระวั งในรอบกอนหนา เพ่ือติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ขอมูลท่ีไดจะเก็บจากคลินิกบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด
ของโรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย และศูนยบําบัดรักษายาเสพติด โดยเก็บขอมูลการติดเชื้อเอชไอวีในผูใช
สารเสพติดดวยวิธีฉีดทุก ราย ท่ีมาขอรับการรักษาในเดือนมิถุนายน ถาขนาดตัวอยางไมถึง 10 ตัวอยางใหขยาย
เวลาเก็บขอมูลตอไปอีกครึ่งเดือนถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม ขอมูลท่ีไดจากจังหวัดท่ีมีตัวอยางมากกวา 20 ตัวอยาง 
จะถูกนํามาใชเพ่ือคิดคามัธยฐานของการติดเชื้อเอชไอวีระดับประเทศ ผลการเ ฝาระวังในรอบท่ีผานๆมาพบวา 
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีแนวโนมของการติดเชื้อเอชไอวีสูงข้ึน พบวา ใน
ป พ.ศ. 2550 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 25.62 และสูงข้ึนมากในป พ .ศ. 2552 พบวา ความ
ชุกของการติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 52.38 แตขอมูลท่ีไดอาจไมสามารถบอกแนวโนมของปญหาไดดี เนื่องจาก
จํานวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีมาใชบริการของคลินิกลดลง พบวาจํานวนจังหวัดท่ีมีจํานวนตัวอยางมากกวา 20 
ตัวอยาง มีคอนขางนอย มีเพียง 9-10 จังหวัด จาก 76 จังหวัด จํานวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอชไอวี และความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี มีความสําคัญตอการจัดทําโครงการและการประเมิน
โครงการดูแลและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อีกท้ังขอมูลสวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีไมไดอยูใน
กระบวนการบําบัดมีคอนขางจํากัด เพราะประชากรกลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชยาเสพติดท่ีเห็นไดชัดใน
ระยะ 5-7 ปท่ีผานมา คือ มีการเปลี่ยนจากการใชเฮโรอีนไปสูการใชเมทแอมเฟตามีนและเบนโซไดอาซีปน 2 ทําให
ขาดขอมูลท่ีใชในการจัดทําโครงการดูแลและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุมนี้  

ในป พ.ศ. 2552 ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข ไดดําเนินการวิจัยนํารองการดําเนินงานเฝา
ระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ 
(Integrated Biological and Behavioral Surveillance: IBBS) ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด  โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling) ใน 2 จังหวัดคือ เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เปนการดําเนินงานท่ีตางจากการเก็บขอมูลจากคลินิกบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของโรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลศูนย และศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ซ่ึงอยูในระบบเฝาระวังของสํานักระบาดวิทยา นอกจากนี้ยัง
พบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีมารับบริการท่ีคลินิกนับวันมีจํานวนลดลง ดังนั้นการวิจัยดังกลาวขางตนเปนการ
ดําเนินการเพ่ือใชคาดประมาณจํานวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพ้ืนท่ีและการคาดประมาณแนวโนมการติดเชื้อ
เอชไอวีในอนาคต เนื่องจากการวิจัยดังกลาวไดใชวิธีการสุมตั วอยางแบบเครือขาย เปนวิธีการสุมตัวอยางท่ี



เหมาะสมในการเขาถึงกลุมประชากรผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีเขาถึงยาก ผลจากวิจัยท่ีไดดําเนินการไปพบวา 
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ในกรุงเทพมหานครเทากับรอยละ 24 และพบวาสัดสวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของ
ผูเขารวมโครงการ เปนผูท่ีไมเคยเขารับบริการในคลินิกบําบัดรักษา มีถึงรอยละ 25.3 และในเชียงใหมมีความชุก
การติดเชื้อเอชไอวีเทากับรอยละ 11 และพบวาสัดสวนผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดของผูเขารวมโครงการ เปนผูท่ีไม
เคยเขารับบริการในคลินิกบําบัดรักษา มีถึงร อยละ 66.7 ซ่ึงจะเห็นไดวาการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย 
สามารถใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมประชากรท่ีเขาถึงไดยาก โดยเฉพาะกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ท่ีไม
เคยเขารับบริการท่ีคลินิกบําบัดรักษา ดวยเหตุผลท่ีไมตองการเปดเผยตัว เปนตน  

ดังนั้นจากความเปนมาดังกลาวขางตน ในป พ .ศ. 2553 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ไดรวมมือกับกองทุนโลก มีการดําเนินบูรณาการรูปแบบการเฝาระวัง ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ โดยใชวี การสุมตัวอยางแบบเครือขาย ใน กลุม
ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดใน 8 จังหวัดของประเทศไทย โดยไดดําเนินโครงการลักษณะนี้เขากับการเฝาระวังการติด
เชื้อเอชไอวีท่ีมีอยูในระบบปกติ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการจัดโครงการปองกันและควบคุมปญหาโรคเอดส 
สําหรับกลุมประชากรท่ีใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือทราบสถานการณการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมผูใชยาดวย วิธีการฉีด 
2. เพ่ือทราบพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเพ่ือประเมินปจจัย

เสี่ยงท่ีมีความสัมพันธกับความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชยาดวยวิธีการฉีด 
3. เพ่ือใชในการคาดประมาณจํานวนประชากรผูใชยาดวยวิธีการฉีด 

วิธีการศึกษา 

จะดําเนินการสํารวจแบบภาคตัดขวางในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม ดวยวิธีการสุมแบบเครือขาย 
 

 
ขนาดตัวอยางของการเฝาระวัง 
 

จากการประมาณการความชุกการติดเชื้อเอชไอวีท่ีรอยละ 38 หากใชคาความเท่ียงตรงท่ี + 5%  
คาแอลฟาท่ี 0.05 เม่ือใชคา design effect ท่ี 2  จะทําใหตองการกลุมตัวอยางเพ่ือโครงการนี้ 270 คนตอจังหวัด 

รูปแบบการศึกษา 
 

ผูเขารวมโครงการซ่ึงหมายถึงผูใชยาดวยการฉีด จะไดรับการคัดเลือกดวยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบ 
RDS (Respondent Driven Sampling) ซ่ึงเปนวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย  โดยเจาหนาท่ีจะทําการคัดเลือก
ผูเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง เพ่ือเปนตัวตั้งตน (SEED) จากประชากรกลุมเปาหมาย หลังจากนั้นตัวตั้งตนจะทํา
การคัดเลือกเพ่ือน โดยผานคูปอง ซ่ึงมีการจํากัดจํานวนคูปองคัดเลือก เพียง 3 ใบในแตละผูท่ีถูกคัดเลือกแลว ซ่ึง



จะงายตอการกําหนดความยาวของหวงลูกโซ และความลึกในการเจาะถึงเครือขายกลุมประชากรเปาหมาย เม่ือตัว
ตั้งตนเลือกเพ่ือนมาจากเครือขายของตนเองและผานการเขารวมโครงการแลว  จะถือวารุนท่ี 1 เสร็จสมบูรณ  ใน
ทํานองเดียวกัน  ผูเขารวมโครงการรุนท่ี 1  ก็จะกลายเปนผูคัดเลือก  ซ่ึงทําห นาท่ีเลือกกลุมเพ่ือนมาเขารวม
โครงการตอไป (รูปท่ี 1) 

รูปท่ี 1  รูปแบบของการสํารวจดวยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบลูกโซ( จากตัวตั้งตน ถึงรุนท่ี 5 ) 
 

 
คุณสมบัติของผูเขารวมในการเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลในครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling: RDS)
เนื่องจากการเขาถึงและคัดเลือกผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดเพ่ือเขารวมการวิจัยนี้เปนเรื่องท่ีคอนขางยากในการ
คัดเลือกจึงมีผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดประมาณ4 คนท่ีไดรับการคัดเลือกมาเปนตัวตั้งตน (SEED) ในการสุมตัวอยาง
ชั้นแรก โดยกําหนดคุณลักษณะใหมีความหลากหลายทางดานเพศ อายุ และการเขารับการบําบัดเมธาโดน โดย
รายละเอียดคุณสมบัติและจํานวนของตัวตั้งตนในแตละพ้ืนท่ี แสดงดังภาคผนวกท่ี 1 
 นอกจากนี้ ยังไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีเขารวมในการเก็บขอมูลดังนี้  

1. อายุมากกวา 18 ป 
2. เปนผูท่ีระบุวาตนเองเคยฉีดยาเสพติดภายใน 6 เดือนท่ีผานมา 
3. มีรองรอยการฉีดยาตามรางกายหรือทราบขอมูลเก่ียวกับการฉีดยาเสพติด 
4. เปนผูท่ีอาศัยหรือทํางานอยูในพ้ืนท่ีท่ีเก็บขอมูล 

เม่ือการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว เครือขายของการผูใชยาดวยวิธีฉีดท่ีเขารวมในการสํารวจครั้งนี้ แสดงดัง
ภาคผนวกท่ี 2 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเฝาระวัง 
 

1. แบบคัดกรองเปนโปรแกรมฐานขอมูลในคอมพิวเตอรหมายถึง แบ บคัดกรอง ท่ีมีขอคําถามใชสําหรับ
ถามผูเขารวมโครงการ โดยเปนขอคําถาม ใชพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ   

รุ่นที ่1 

รุ่นที ่2 รุ่นที ่3 รุ่นที ่4 รุ่นที ่5 

ตวัตัง้ตน้ 



 2. แบบ Check list เปนแบบบันทึก สําหรับใชตรวจสอบข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีประจําแตละจุด 
โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีแตละจุด เซ็นชื่อ ลงในแบบบันทึกนี้  เพ่ือเปนการยืนยันวา ผูเขารวมโครงการไดผาน
ข้ันตอนนั้นๆ แลวและจะถูกเก็บไวในแฟม เพ่ือใหหัวหนางานตรวจสอบความสมบูรณ  

3. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ และใบขอความยินยอม 
4. แบบลงทะเบียนจุดสัมภาษณ (IT log sheet) หมายถึง เจาหนาท่ีประจําจุดสัมภาษณ จะ เปนผูบันทึก

หมายเลขคูปอง วันท่ี ลงในแบบบันทึกนี้ เพ่ือใชลงทะเบียนการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดมือถือกับผูเขารวม
โครงการในแตละวัน 

5. เครื่องมือคอมพิวเตอรขน าดมือถือ ในการเก็บขอมูลท่ัวไป ขอมูลดานพฤติกรรมการใชยา ขอมูลดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และขอมูลการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในกลุมผูใชสารเสพติดดวย
วิธีการฉีด 

6. แบบลงทะเบียน สิ่งสงตรวจ ณ จุดท่ีเก็บสิ่งสงตรวจ หมายถึง เจาหนาท่ีประจําจุดเก็บสิ่งสงตรวจ จะ
เปนผูบันทึกหมายเลขคูปอง วันท่ี เวลา ในการลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจจากผู เขารวมโครงการในแตละวัน แบบ
ลงทะเบียนนี้จะใชนําสงพรอมสิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ 

7. แบบบันทึกกรณีปฏิเสธคูปอง หมายถึง แบบบันทึกท่ีใชกับผูเขารวมโครงการในเวลาท่ีผูเขารวม
โครงการมารับคาเดินทางครั้งท่ีสองหรือกลับมาฟงผลการตรวจ โดยจะมีการสอบถามผูเขารวมโครงการ ในเรื่อง
การแจกคูปองใหเพ่ือน วา มีเพ่ือนก่ีคนท่ีปฏิเสธการรับคูปอง ถามีคนปฏิเสธการรับคูปอง ใหเจาหนาท่ีบันทึกลงใน
แบบบันทึกนี้ 

8. คูปอง ประกอบ 2 สวน 
สวนแรกคือ คูปองตนข้ัว 
สวนสอง คือ คูปองตรวจสุขภาพ 
ดานหนาคูปองตนข้ั ว ประกอบดวยหมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ี วันท่ีนัดฟงผลการ

ตรวจ และจํานวนเพ่ือนท่ีสามารถชวนใหมาเขารวมโครงการได 
ดานหนาคูปองตรวจสุขภาพ  ประกอบดวยหมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ี วันและเวลา

เปดทําการและวันหมดอายุของคูปอง 
ดานหลังคูปอง ประกอบดวยแผนท่ีสถานท่ีทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลนี้ใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 16.0 และโปรแกรมRespondent Driven Sampling 
Analysis Tool (RDSAT) เวอรชั่น 5.6 ในการคํานวณหาดุลยภาพและการคิดคาถวงน้ําหนักของ RDS ซ่ึงเปนการ
ปรับคาสําหรับขนาดเครือขายท่ีแตกตางกันและรูปแบบของการชักชวนเพ่ือนใหเขารวมในการศึกษาตามลักษณะท่ี
สนใจเพ่ือใหคาสัดสวนท่ีไดสามารถกลาวอางไดวาเปนคาสัดสวนของเครือขายกลุมประชากรท่ีศึกษาในพ้ืนท่ี 
 ในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชเข็มสะอาดและการใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจํา ได
ดําเนินการวิเคราะหโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) และการวิเคราะหการ
แปรปรวน (ANOVA) 
  
ผลการเฝาระวังความชุกการติดเช้ือเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเช้ือ 

พ.ศ.2555 

นิรมล  ปญสุวรรณ  ปฤณ  วิศวกรรม  ภานุพิชญ  เท่ียงธรรม 

ป พ .ศ. 2555 สํานักระบาดวิทยาไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ รวมกับการเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเครือขาย ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม กรุ งเทพมหานคร  สมุทรปราการ และสงขลา มี
รายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ลักษณะทางประชากร  

ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีเขารวมการเฝาระวังฯ ใน ทุกพ้ืนท่ีเปนเพศชายมากกวา รอยละ 80 เม่ือ
พิจารณาชวงอายุจะพบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดสวนใหญในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และสงขลา มีอายุ มากกวา 25 ปข้ึน
ไป สําหรับจังหวัดเชียงใหมมีการกระจายในทุกชวงอายุ โดยมีกลุมท่ีอายุนอยกวา 25 ปถึงรอยละ 23 

เม่ือพิจารณาการทํางานพบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพ้ืนท่ีเชียงใหม และสงขลามากกวารอยละ 80 
รายงานวามีงานทํา ในขณะท่ีผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลรายงายวามีงานทําเพียงรอย
ละ 59.7เทานั้น 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดท่ีเขาสูระบบเฝาระวังฯพ.ศ. 2555 

ขอมูลท่ัวไป 
กรุงเทพและปริมณฑล 

(N=321) 
% (95%CI) 

เชียงใหม 
(N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา 
(N=173) 

% (95%CI) 
เพศ    



ขอมูลท่ัวไป 
กรุงเทพและปริมณฑล 

(N=321) 
% (95%CI) 

เชียงใหม 
(N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา 
(N=173) 

% (95%CI) 
ชาย 
หญิง 

84 (79.4-88) 
16 (12-20.6) 

80.5 (74.1-86.1) 
19.5 (13.9 – 25.9) 

98.6 (97.3-99.6) 
1.4 (0.3-3.1) 

อาย ุ
นอยกวา 25 ป 
   25-35 ป 
มากกวา 35 ป 

 
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) 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
มัธยมตนหรือสูงกวา 
ประถมศึกษาปท่ี 6 หรือต่ํากวา 

 
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) 

สถานภาพสมรส 
  โสด 
  แตงงานแลวแตแยกกันอยู 
  แตงงาน/อยูดวยกัน 

 
50.1 (44-55) 

21.8 (17.5-26.5) 
28.2 (23.5-33.9) 

 
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) 

การทํางาน  
  ทํางาน 
  ไมไดทํางาน 

 
59.7 (54.5-65.5) 
40.3 (34.5-45.5) 

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

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

รายได  
  ไมมีรายได/ไมตอบ 
  ต่ํากวา 5000 บาท 
  สูงกวา 5000 บาท 

 
- 

38.5 (31.8-44.6) 
61.5 (55.4-68.2) 

 
- 

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) 

*Crude frequency, RDSAT-adjusted not available 

 
สวนท่ี 2 ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
การติดเช้ือเอชไอวี และซิฟลิส 
 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีคามั ธยฐานของท้ัง  3 พ้ืนท่ี เทากับ 
23.6 และสําหรับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวาผูใชสารเสพติดชนิดมีการติดเชื้อ ซิฟลิส ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
สูงท่ีสุด รอยละ 5.7 รองลงมา คือ สงขลา รอยละ 1.5และ กรุงเทพฯและปริมณฑล รอยละ 0.6 (ดังตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  แสดงการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

การติดเชื้อเอชไอวี และซิฟลิส 
กรุงเทพและปริมณฑล 

(N=321) 
% (95%CI) 

เชียงใหม 
(N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา 
(N=173) 

% (95%CI) 
การติดเช้ือเอชไอวี 23.6 (19-28.9) 14.2 (9.5-20.2) 43.8 (34.1-52.8) 
ซิฟลิส 0.6 (0.3-1.4) 5.7 (1.7-10.9) 1.5 (0.3-4.5) 

 



 
 
 
 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสารเสพติดและอุปกรณในการฉีด 
 พฤติกรรมการใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด สวนใหญใชมานานเกิน 5 ป โดยมีคามัธยฐาน เทากับ รอยละ 85.6
และใชสารเสพติดประเภทเฮโรอีนมากกวาสารอ่ืน สําหรับการใชอุปกรณเข็มหรือกระบอกฉีดยาครั้งลาสุดในการฉีด
สารเสพติด พบวา สวนใหญใชอุปกรณใหมในการฉีดยาครั้งลาสุด คามัธยฐานรอยละ 80 (ดังตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงรอยละของพฤติกรรมการใชสารเสพติดและอุปกรณในการฉีดสารเสพติด  

 กรุงเทพและปริมณฑล 
(N=321) 

% (95%CI) 

เชียงใหม (N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา (N=173) 

% (95%CI) 

ระยะเวลาท่ีใชสารเสพติดชนิดฉีด 

   ≤ 1 ป 

>2 – 5 ป 

>  5 ป 

 

0.9 (0.2 - 1.8) 

4.3 (2.3 - 6.6) 

94.8 (92.4-96.9) 

 

19 (12.8 – 25.5) 

27.4 (20.9 – 33.3) 

53.7 (46.5 – 62.5) 

 

5 (0.4 - 12.2) 

9.4 (4.5-14.9) 

85.6 (77.8-92.9) 
การใชสารเสพติดใน 12 เดือนท่ีผานมา 
เฮโรอีน 
ฝน 
โดมิคุม 
เมธาโดน 
ยาบา 
ยาไอซ 

 
78.3 (70.8-85.2) 

6.9 (4.4-10) 
46.7 (40.8-53.3) 
38.9 (33-45.3) 

68.2 (63.2-74.3) 
39 (33.4-44.1) 

 
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) 

 
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) 

ใชอุปกรณใหมในการฉีดสารเสพติดคร้ัง
ลาสุด 

93.1 (90.3-96.6) 69.7 (60.4 – 78.6) 80 (69.1-88.5) 

*Crude frequency, RDSAT-adjusted not available 

 
สวนท่ี 4 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ 
 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมสูง
ท่ีสุด รอยละ 74.9 รองลงมาคือกรุงเทพฯรอยละ 66.9 และสงขลารอยละ 63.6 สัดสวนของผูใชสารเสพติดดวยวิธี
ฉีดท่ีมีเพศสัมพันธกับคูนอนท่ีเปนผูขายบริการ คิดเปนรอยละเพียง 9.4 ในพ้ืนท่ีสงขลา แตสวนใหญจะมี
เพศสัมพันธกับคูนอนประจํา โดยมีคามัธยฐาน คิดเปนรอยละ 69 และเม่ือพิจารณาการใชถุงยางอนามัยเม่ือมี
เพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูนอนประจํา พบวาสัดสวนการไมใชถุงยางอนามัยมาก มีถึงรอยละ 54 (ดังตารางท่ี 4) 



 

ตารางท่ี 4แสดงรอยละของพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ 

พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ 
กรุงเทพและปริมณฑล 

(N=321) 
% (95%CI) 

เชียงใหม 
(N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา 
(N=173) 

% (95%CI) 
ในชวง 12เดือนท่ีผานมามีเพศสัมพันธ
แบบสอดใส 

66.9 (60.7-73.5) 74.9 (69.1-81.2) 63.6 (55.6-72.9) 

ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา สัดสวนของ
ประเภทคูนอนท่ีผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด
มีเพศสัมพันธดวย 
คูนอนประจํา 
คูนอนช่ัวคราว 
คูนอนซื้อขาย 

 
 
 

69 (61-78) 
22.8 (15.1-29.9) 

- 

 

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

 

 
87.1 (74.8-9.8) 

8 (1.2-15.4) 
9.4 (2.9-20) 

การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้ง
ลาสุดกับคูนอนประจํา 

67.9 (59.1-76.1) 46 (35.2-53.5) 38.8 (27.8-54) 

 
สวนท่ี 5ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
 ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีความรูเรื่องเก่ียวกับโรคเอดสในท้ัง 5 ขอ (ขอ1-5) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดของ GARP 
โดยตอบถูกท้ัง 5 ขอ พ้ืนท่ีสงขลา ตอบถูกสูงท่ีสุด รอยละ 62.8รองลงมาคือกรุงเทพฯ รอยละ 57.1 และเชียงใหม 

รอยละ 40.3 สําหรับความรูเรื่อง “การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําใหติดเชื้อ เอชไอวไีด หรือไม”พบวามีผูใช
สารเสพติดดวยวิธีฉีดในจังหวัดสงขลาตอบถูกมากท่ีสุด คือ รอยละ 94.9 (ดังตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5แสดงรอยละของความรูเก่ียวกับโรคเอดส 

 กรุงเทพและปริมณฑล 
(N=321) 

% (95%CI) 

เชียงใหม 
(N=274) 

% (95%CI) 

สงขลา 
(N=173) 

% (95%CI) 
ตอบความรู UNGASS ถูกท้ังหมด 5 ขอ 57.1 (50.4-64.1) 40.3 (32.3-47.7) 62.8 (51.2-72.9) 
1.การมีคูนอนเพียงคนเดียว ท่ีไมมีเช้ือเอช
ไอวีเปนวิธีหน่ึงท่ีปองกันการติดเช้ือเอชไอ
วีได 

93.2 (88.4-95.9) 81.5 (75.7-86.5) 89.1 (81.5-94) 

2.การใชถุงยางอนามัย ขณะรวมเพศ เปน
วิธีการหน่ึงท่ีปองกันการติดเช้ือเอชไอวีได 

86.1 (80.8-91.5) 87.9 (82.1-92.9) 96.8 (93.2-99.5) 

3.คนท่ีดูจากภายนอกรางกายแข็งแรงดี 
อาจจะเปนคนท่ีมีเช้ือเอชไอวีก็ได 

94 (91.1-96.9) 81.3 (75.1-87.1) 75.1 (65-83.7) 

4.การกินอาหารรวมกับผูติดเช้ือเอชไอวีทํา
ใหติดเช้ือเอชไอวีได 

82.4 (67.4-80.4) 85.3 (79.5-90.4) 96.8 (93.8-98.9) 

5.ยุงเปนพาหะนําเช้ือเอชไอวีมาสูคนได 74.3 (67.4-80.4) 64.6 (58.7-72.4) 94.3 (89.2-98.1) 
6.การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําให 82.3 (76.4-87.4) 92.1 (87.9-95.7) 94.9 (86.9-99.3) 



ติดเช้ือเอชไอวีได 

 
สวนท่ี 6 การรับบริการตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี  
 ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลรายงานวาไดเขารับการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอช
ไอวีและทราบผลการตรวจ ในชวง 1 ปท่ีผานมารอยละ 84.1 พ้ืนท่ีเชียงใหมรอยละ 56.3 และพ้ืนท่ีสงขลารอยละ 
79.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมกับพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติด
เชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย พบวามีผูมาเขารวมในการเฝาระวังฯ ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพฯและสมุทรปราการ จํานวน 321รายเชียงใหม 274 ราย และสงขลา 173 ราย ในจํานวนนี้มีท้ังผูใช
ยาท่ีกําลังบําบัดท่ีเมทาโดนคลินิก ผูใชยาท่ีเคยบําบัด และผูใชยาท่ีไมเคยบําบัดมากอน ซ่ึงเปนเครือขายท่ีเรา
สามารถเขาถึงไดจากตัวตั้งตนท่ีคัดเลือกไวดวยคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน มีความแตกตางการเฝาระวังกา รติดเชื้อเอช
ไอวีในระบบปกติท่ีดําเนินการอยูท่ีมีจํานวนผูมารับบริการในสถานบริการเทานั้น(1) 
 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มีคามัธ ยฐานของท้ัง  3 พ้ืนท่ี เทากับ 
23.6 และสําหรับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวาผูใชสารเสพติดชนิดมีการติดเชื้อซิฟลิส มีคามัธ ยฐานของท้ัง  3 
พ้ืนท่ี เทากับ 1.5 
 พฤติกรรมการใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด มากกวารอยละ 85.6 (Median)เปนผูท่ีใชสารเสพติดมากกวา 5 ป 
และใชสารเฮโรอีนมากกวาสารอ่ืนโดยในปจจุบันมีผูใชสารเสพติดชนิดอ่ืนฉี ดเขาเสนแทนเฮโรอีนเนื่องจากมีการหา
ซ้ือไดยากกวาในอดีต จึงทําใหผูใชยาเปลี่ยนมาใชยาบา ฝน เมธาโดน และโดมิคุม หรือใชยาหลายชนิดผสมกัน 
 พฤติกรรมการใชอุปกรณในการฉีด การซ้ือเข็มและกระบอกฉีดยานั้นสวนใหญจะซ้ือท่ีรานขายยาท่ัวไป 
และใชอุปกรณใหมในการฉีดยาครั้งลาสุด รอยละ 
 ความรูเรื่องโรคเอดส พบวา ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดมีความรูเรื่องโรคเอดสโดยตอบถูกท้ัง  5 ขอตาม
ตัวชี้วัดของ UNGASS คามัธยฐาน รอยละ 57.1 มีความรูสูงกวากลุมนักเรียน อาจเนื่องมาจากผูใชสารเสพติด



เหลานี้สวนหนึ่งไดรับการบําบัดท่ีเมทาโดนคลินิกตองมารับยาทุกวันทําใหไดพบกับเจาหนาท่ีและไดรับความรูอยาง
ตอเนื่อง และเม่ือแยกรายขอพบวาขอคําถามเรื่องการใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกันทําใหติดเชื้อเอชไอวีไดนั้น
สามารถตอบถูกถึงรอยละ 92.1 (Median) 
 ประวัติเสี่ยงจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดนั้นมีนอยมาก เนื่องจากสวน
ใหญผูใชสารเสพติดมีคูนอนประจํามากถึงรอยละ 69และมีความเสี่ยงดานเพศสัมพันธนอยกวาการใชเข็มและ
กระบอกฉีดยารวมกัน 
 ประวัติการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี พบวาผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีดไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
และทราบผลการตรวจ รอยละ 79.6 (Median)เนื่องมาจากบุคคลเหลานี้ไดเขารับการบําบัดท่ีเมทาโดนคลินิกท้ังใน
ปจจุบันและในอดีต ซ่ึงมีความใกลชิดกับผูใหบริการท้ังในดานการรักษาและใหการปรึกษา และมารับบริกา รอยาง
ตอเนื่อง จึงทราบแหลงหรือสถานท่ีท่ีสามารถตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี  
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