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บทน า 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี่ยง และความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง 
(Transgender: TG) ซึ่งส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการนัน้ ได้ขยายผลมาจาก
การศึกษาของศูนย์ความร่วมมอืไทย - สหรฐั ด้านสาธารสุข ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ
สมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทย ด าเนินการศกึษาวจิยั ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินการ
ศึกษา โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต เป็นพื้นที่น าร่อง
การศกึษา  ผลการศกึษา พบการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 17.6 และ 
11.9 ตามล าดบั ผลการศึกษาครัง้นี้ ท าให้ทราบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มประชากร
ดงักล่าวอยู่ในระดบัสูง แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสองยงัคงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ต้องท าการเฝ้าระวงัและป้องกนั ดงันัน้  ในปี พ.ศ. 2550 ส านักระบาดวทิยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จงึไดก้ าหนดใหก้ลุ่มสาวประเภทสองเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรทีอ่ยู่ใน
ระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตาม
แนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกในการตดิเชื้อเอชไอวแีละพฤตกิรรมที่สมัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอช
ไอว ีโดยในปี พ.ศ. 2550 มกีารส ารวจเฉพาะในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งพบความชุกร้อยละ 16.8 ได้มกีาร
ส ารวจซ ้าในพืน้ทีส่ามจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2552  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ส านักระบาดวทิยาไดข้ยายพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัฯเพิม่ขึน้อกี 7 จงัหวดั รวม
ทัง้สิน้เป็น 12 จงัหวดั ประกอบดว้ยพืน้ที ่5 จงัหวดัทีเ่คยด าเนินการ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ 
เชยีงใหม่ อุดรธานี และพทัลุง สว่นจงัหวดัทีท่ าการเพิม่เขา้มาในระบบเฝ้าระวงัฯ 7 จงัหวดัใหม ่ไดแ้ก่ 
จงัหวดัชลบุร ีราชบุร ีปทุมธานี นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสงขลา  

ในปี พ.ศ. 2555 ด าเนินการส ารวจใน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธานี พทัลุง ภูเกต็ ชลบุร ีราชบุร ี
นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสงขลา  
 
วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี 
ในกลุ่มสาวประเภทสอง 

2) เพือ่ตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมที่
สมัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง  

3) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง 



วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัฯ เป็นแบบส ารวจซ ้า (Serial cross–sectional survey) และกลุ่ม
ตวัอย่างจะมาจากกลุ่มประชากรเดมิ (Same dynamic population) ส านกัระบาดวทิยา ด าเนินการเฝ้า
ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่มสาวประเภทสอง โดยกลุ่มตวัอย่าง TG 
ทีถู่กคดัเลอืกเขา้มาในการศกึษามเีงือ่นไขดงันี้ คอื 1) มอีายุ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นบุคคลสญัชาตไิทย 3) 
เคยมเีพศสมัพนัธท์างปากหรอืทวารหนกักบัผู้ชายในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา และ 4) ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่
ในพืน้ทีท่ีท่ าการเฝ้าระวงัอย่างน้อย 1 เดอืน วธิกีารสุม่เลอืกตวัอย่างใชเ้ทคนิค วนัในสปัดาห ์ เวลา  
สถานที ่(Venue Day Time sampling : VDTS) เดยีวกนักบัทีร่ะบุไวใ้นรายชื่อสถานที ่(Venue list)  ซึง่
มขี ัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

1) ท าการส ารวจและท าแผนที ่(Mapping) ทีใ่ชร้วมตวักนัของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
2) ท าการนับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย(Counting)แต่ละแห่งตามแผนที ่ การนบัจ านวนคนทีค่าดว่า

เป็นกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้มาใชส้ถานทีห่รอืผ่านเขา้มาในสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีสุ่่มตวัอย่าง การนบัแต่ละ
ครัง้ตอ้งระบุช่วงเวลาและวนัในสปัดาหท์ีม่กีารมารวมตวัของกลุ่มเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน โดยเน้นช่วง
วนัและเวลาทีม่กีารรวมตวัมากทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น สวนลุมพนิีนบัครัง้ที ่1 ในวนัจนัทร ์เวลา 18.00-20.00 
น.จ านวนเป้าหมายทีน่บัได ้ 35 คน สวนลุมพนีินับครัง้ที ่ 2 ในวนัเสาร ์ เวลา 22.00-24.00 น. จ านวน
เป้าหมายทีน่ับได ้ 50 คน ในกรณีน้ีจะใชช้่วงวนัเสาร ์ เวลา 22.00-24.00 น. เป็นช่วงเวลาทีจ่ะท าการ
ส ารวจเนื่องจากมคีวามหนาแน่นของการมารวมตวัมากทีสุ่ดในพืน้ทีส่วนลุมพนิี เป็นตน้ ผูท้ีท่ าการนับ
หรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูควรเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุ่ม TG เพือ่ใหไ้ดค้วามแม่นย าในการนับมากขึน้   

3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนับครัง้ทีม่ากทีสุ่ดมาลงใน Venue list โดยระบุช่วงเวลาและวนัใน
สปัดาหไ์วอ้ย่างชดัเจน จากนัน้ท าการสุม่สถานทีเ่พือ่ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่อย่าง
งา่ย โดยการสุม่เพิม่ทีล่ะแห่งจนกว่าจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามที่ตอ้งการ หรอืตามขนาดตวัอย่าง
ทีไ่ดค้ านวณไว ้ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการจ านวนตวัอย่าง 360 คน เมื่อท าการสุ่มสถานที ่1 แห่ง ในครัง้ที ่
1 ซึง่ปรากฏว่ามจี านวนเป้าหมาย 50 คน ตามจ านวนทีไ่ดท้ าการนบัไวใ้น Venue list ระบบเฝ้าระวงันี้
จะใชก้ลุ่มเป้าหมายทัง้หมดคอื 50 คน จากสถานทีท่ีถู่กสุม่ไดใ้นครัง้ที ่ 1 ต่อจากนัน้ผูป้ฏบิตังิานจะท า
การสุ่มสถานทีแ่ห่งต่อไป โดยการสุ่มเพิม่ครัง้ละ 1 แห่ง ทลีะครัง้จนกว่าจะไดค้รบ 360 คน  

4) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายจะท าการแนะน าโครงการและสอบถามความ
สมคัรใจในการตอบแบบสอบถามเพื่อคดักรองกบักลุ่มเป้าหมาย ผูท้ีม่คีุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขจะไดร้บั
ค าชี้แจงรายละเอียดของโครงการจนเข้าใจ และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความยินยอมเข้าร่วม
โครงการดว้ยความสมคัรใจแลว้ เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเกบ็ขอ้มลูต่อไป  

5) การเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรและขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอช
ไอว ีโดยให้อาสาสมคัรที่เขา้ร่วมโครงการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองลงในเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอื
(Palmtop Assisted Self –Interview : PASI) หลงัจากนัน้จะท าการเก็บตวัอย่างสารน ้าในช่องปากเพื่อ
ตรวจหาภูมติา้นทานต่อการตดิเชื้อเอชไอว ี(OraQuickR Rapid HIV Testing) และนดัวนัฟังผลการตรวจ 
การรายงานผลการตรวจตวัอย่างสารน ้าในช่องปาก จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการ



ให้การปรกึษา โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะสามารถเขา้รบัฟังผลการตรวจหาการตดิเชื้อเอชไอวไีดท้ี่คลนิิก
ใหก้ารปรกึษา ของโรงพยาบาลประจ าจงัหวดันัน้ๆ หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการมผีลการตรวจตวัอย่างสารน ้า
ในช่องปากเป็นบวก เจา้หน้าทีใ่หค้ าปรกึษาจะแนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเขา้รบัการตรวจเลอืดซ ้าเพื่อ
ยนืยนัผลการตรวจอกีครัง้    

การวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ยการวเิคราะหห์าอตัราความชุก (Prevalence Rate) ของการตดิ
เชื้อเอชไอวีในแต่ละจงัหวดัเป็นค่าร้อยละ การวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่ามธัยฐาน (Median) ทีค่ านวณจากค่ารอ้ยละของแต่ละจงัหวดั เพื่อใหเ้หน็ค่าแนวโน้มเขา้สู่
สว่นกลางทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างสองวธิ ีอตัราความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวทีีท่ าการส ารวจไดใ้น
รอบปี พ.ศ. 2555 จะน าเสนอรวมกบัค่าอตัราความชุกที่ท าการส ารวจได้ในรอบปี พ.ศ. 2550 ในพื้นที่
ด าเนินการ คอื เชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2552 ในพื้นทีด่ าเนินการ คอื กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชยีงใหม่ และ 
ปี พ.ศ. 2553 ในพื้นที่ด าเนินการ 12 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี พทัลุง 
ปทุมธานี ราชบุร ีชลบุร ีสงขลา อุบลราชธานี นครราชสมีา และขอนแก่น เพื่อแสดงใหเ้หน็แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความชุก ขอ้มูลเชงิปรมิาณเช่น อายุ จะค านวณดว้ยค่าเฉลี่ย ค่ามธัยฐาน และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ดลูกัษณะการแจกแจงของขอ้มลู  

การด าเนินการในปี พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการเฝ้าระวังฯในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ คือ ภูเก็ต 
อุดรธานี พทัลุง ราชบุร ีชลบุร ีสงขลา อุบลราชธานี นครราชสมีา และขอนแก่น 
 
ผลการเฝ้าระวงั 

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง (TG)  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2553 
ใน จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่ายงัมคีวามชุกสงู รอ้ยละ 7.3 ถงึ 16.8 ส่วนจงัหวดัภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร 
ซึง่มกีารส ารวจในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 พบว่ามคีวามชุกสงูเช่นกนั คอืรอ้ยละ 5.6 ถงึ 11.9  

 ในปี พ.ศ. 2553 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 12 จงัหวดั ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอ
วกีลุ่มสาวประเภทสอง ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ 10.4 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการตดิเชื้อ
เอชไอวใีนภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 9.4 (Min = 5.5 Max = 16.0)  

ในปี พ.ศ. 2555 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 9 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตวัอย่าง TG 
จ านวน 827 คน อายุเฉลีย่ 23.6 ปี (Median 22 SD 7.1) นบัถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 96.9 จบการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี รอ้ยละ 24.5 สถานภาพโสด รอ้ยละ 70.6 สว่น
ใหญ่ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่บดิามารดา รอ้ยละ 44.4  ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวกีลุ่มสาวประเภทสอง 
ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ 7.4 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการตดิเชือ้เอชไอวใีนภาพรวมของ
ประเทศคอื รอ้ยละ 7.0 (Min = 1.6 Max = 13.0) (ตารางที ่1) 



ตารางที ่1 อตัราความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2550-2555 
 

จงัหวดั 
2550 2552 2553 2555 

จ านวน 
ติดเชื้อ 

HIV 
ร้อยละ จ านวน 

ติดเชื้อ 
HIV 

ร้อยละ จ านวน 
ติดเชื้อ 

HIV 
ร้อยละ จ านวน 

ติดเชื้อ 
HIV 

ร้อยละ 

กรุงเทพฯ - - - 200 20 10.0 36 2 5.6 - - - 
เชยีงใหม ่ 19 113 16.8 247 18 7.3 100 12 12.0 - - - 
ภูเกต็ - - - 201 24 11..9 101 10 9.9 100 6 6.0 
อุดรธาน ี - - - - - - 100 16 16.0 85 8 9.4 
พทัลุง - - - - - - 73 4 5.5 62 1 1.6 
ชลบุร ี - - - - - - 113 10 8.9 100 7 7.0 
นครราชสมีา - - - - - - 191 18 9.4 144 13 9.0 
อุบลราชธาน ี - - - - - - 100 6 6.0 64 2 3.1 
ขอนแก่น - - - - - - 72 9 12.5 77 10 13.0 
ราชบุร ี - - - - - - 95 9 9.5 102 5 4.9 
สงขลา - - - - - - 100 16 16.0 93 9 9.7 
รวม/ค่าเฉล่ีย 19 113 16.8 648 62 9.6 1,081 112 10.4 827 61 7.4 
ค่ามธัยฐาน      10.0   9.5   7.0 

 
 
 
 



จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัสงขลาและพทัลุงมกีารใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธท์างทวาร
หนกัครัง้ล่าสุด ในกลุ่ม TG มากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 100 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัอุบลราชธานี มกีารใชถุ้งยาง
อนามยัเพยีง รอ้ยละ 62.5 ภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศ รอ้ยละ 80.2 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการใช้
ถุงยางอนามยัในภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 81.6 (ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกัครัง้ล่าสุด ในกลุ่มสาว

ประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ 
พทัลุง 8 8 100 
สงขลา 21 21 100 
ราชบุร ี 12 10 83.3 
ขอนแก่น 33 27 81.8 
นครราชสมีา 49 40 81.6 
อุดรธานี 22 17 77.3 
ภูเกต็ 21 16 76.2 
ชลบุร ี 30 21 70.0 
อุบลราชธานี 16 10 62.5 

รวม/ค่าเฉล่ีย 212 170 80.2 
ค่ามธัยฐาน   81.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่ม TG มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัชลบุร ี
รอ้ยละ 59.0 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ี รอ้ยละ 4.9 ภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศรอ้ยละ 29.4     
ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการตรวจและทราบผลการตรวจในภาพรวมของประเทศรอ้ยละ 32.5 (ตาราง
ที ่3) 
 

ตารางท่ี 3  ร้อยละของการเคยตรวจและทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มสาว
ประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 

 

จงัหวดั 
2555 

จ านวน เคยตรวจและทราบผล ร้อยละ 
ชลบุร ี 100 59 59.0 
อุดรธานี 85 32 37.6 
อุบลราชธานี 64 22 34.4 
ภูเกต็ 100 34 34.0 
ขอนแก่น 77 25 32.5 
นครราชสมีา 144 36 25.0 
สงขลา 93 23 24.7 
พทัลุง 62 7 11.3 
ราชบุร ี 102 5 4.9 

รวม/ค่าเฉล่ีย 827 243 29.4 
ค่ามธัยฐาน   32.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขา้ถงึเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี(prevention program) ในกลุ่ม TG 
มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 83.0 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 31.4 ภาพรวมค่าเฉลีย่ของ
ประเทศ รอ้ยละ 64.9   ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการไดร้บัความรูด้้านการป้องกนัในภาพรวมของ
ประเทศคอื รอ้ยละ 67.2 (ตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4  รอ้ยละของการเขา้ถงึ prevention program ในกลุ่มสาวประเภทสอง(TG) จ าแนก

รายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
prevention 
program 

ร้อยละ 

ชลบุร ี 100 83 83.0 
อุดรธานี 85 67 78.8 
ขอนแก่น 77 59 76.6 
อุบลราชธานี 64 47 73.4 
นครราชสมีา 144 97 67.4 
ภูเกต็ 100 67 67.0 
พทัลุง 62 41 66.1 
สงขลา 93 44 47.3 
ราชบุร ี 102 32 31.4 

รวม/ค่าเฉล่ีย 827 537 64.9 
มธัยฐาน   67.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม TG พบว่า ขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่นอนเพยีงคนเดยีว
ทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชื้อเอชไอว/ี เอดสไ์ด้ มคีวามถูกตอ้งน้อยทีสุ่ด รอ้ย
ละ 62.3 ในภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศ คา่มธัยฐานรอ้ยละ 62.5 การตอบถูกทัง้  5  ขอ้ในภาพรวมทัง้
ประเทศ  รอ้ยละ  34.6 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของความรูท้ีต่อบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ในภาพรวมของประเทศ
คอื รอ้ยละ 32.8 
 

ตารางท่ี 5  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง 
(TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

 

ร้อยละของผู้ตอบถกู 
ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 ตอบถกูทัง้ 5 ข้อ 

ภูเกต็ 80.0 99.0 87.0 76.0 74.0 43.0 
นครราชสมีา 72.9 95.8 81.9 75.0 77.1 40.3 
อุดรธานี 67.1 92.9 74.1 78.8 87.1 35.3 
ชลบุร ี 55.0 95.0 75.0 83.0 90.0 34.0 
อุบลราชธานี 62.5 92.2 71.9 73.4 78.1 32.8 
ราชบุร ี 44.1 55.9 55.9 89.2 86.3 32.4 
ขอนแก่น 54.5 88.3 76.6 76.6 85.7 31.2 
สงขลา 67.7 86.0 65.6 69.9 81.7 30.1 
พทัลุง 45.2 82.3 43.5 91.9 91.9 24.2 
ร้อยละรวม 62.3 87.8 71.7 79.0 83.0 34.6 
มธัยฐาน 62.5 92.2 74.1 76.6 85.7 32.8 

 
หมายเหตุ   

ค าถามขอ้ที ่1 คอื การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอช
ไอว/ี เอดสไ์ด ้ใช่หรอืไม่  

ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยั ขณะมเีพศสมัพนัธ ์สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์ได ้
ใช่หรอืไม่ 

ค าถามขอ้ที ่3 คอื คนทีม่องดูว่ามสีุขภาพร่างกายแขง็แรงด ีอาจเป็นคนทีต่ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์ใช่หรอืไม่ 
ค าถามขอ้ที ่4 คอื การกนิอาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์ท าใหต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้ใช่หรอืไม่ 
ค าถามขอ้ที ่5 คอื ยุงเป็นพาหะน าเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์มาสูค่นได ้ใช่หรอืไม่ 

 
 
 



สรปุและอภิปรายผล 
จากการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง 

(Transgender: TG) ของส านกัระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข    พบว่าอตัราความชุกของการตดิ
เชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550-2555 มแีนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่อง จงัหวดัทีม่ี
แนวโน้มลดลงอย่างชดัเจน คอื จงัหวดัภูเกต็ เพราะไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูสามครัง้ต่อเนื่อง  จงัหวดัที่
ด าเนินการเฝ้าระวงัสว่นใหญ่มอีตัราความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวลีดลง  จงัหวดัเชยีงใหม่มขีอ้มลูทีย่งั
ไม่แน่ชดัทีจ่ะน ามาพจิารณาแนวโน้ม เพราะขอ้มลูยงัไม่สามารถน ามาแสดงความต่อเนื่องของการตดิเชือ้
ทีล่ดลงได ้

การทีอ่ตัราการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม TG ลดลง อาจแสดงถงึความมปีระสทิธภิาพของ 
Prevention programs ทีป่ระเทศไทยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขอ้มูลทางดา้นการเฝ้า
ระวงัฯ เป็นเพยีงสว่นหน่ึงทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา ควรไดม้กีารน าขอ้มลูดา้นอื่นๆ มาใชร้วมเพือ่
ประเมนิความมปีระสทิธภิาพของโปรแกรมควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคทีช่ดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ 

อตัราการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัครัง้ล่าสุด ของประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑท์ีด่ ีหรอืประมาณรอ้ยละ 80 แสดงใหเ้ป็นถงึความตระหนกัของกลุ่ม TG ต่อการป้องกนัตนเองจาก
การตดิเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูดา้นความรูใ้นเรื่องของการใชถุ้งยางอนามยั 
ทีก่ลุ่ม TG รอ้ยละ 87 ตอบถูกตอ้ง  

สาวประเภทสองสว่นใหญ่ส่วนใหญ่ในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมาไม่เคยรบัการตรวจหาการตดิเชือ้เอช
ไอว ีแสดงว่าการเขา้ถงึบรกิารตรวจสุขภาพในรอบปีของประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุมเท่าทีค่วร  เพราะ
การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นพืน้ฐานขัน้ตน้ทีส่าวประเภทสอบและประชาชนทัว่ไปควรไดร้บับรกิาร  
และผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวคีวรไดร้บัการตรวจทุกราย  ดงันัน้มาตรการด้านการบรกิาร
ควรไดร้บัการพฒันาเพือ่สรา้งความครอบคลุมในกลุ่มประชากรดงักล่าว 
 


