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บทน า 

การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย 
ซึ่งส านักระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการนัน้ ไดข้ยายผลมาจากการศกึษาของศูนยค์วามร่วมมอื
ไทย - สหรฐั ดา้นสาธารสุข ศูนยว์จิยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสรีุง้แห่งประเทศไทย ด าเนินการ
ศกึษาวจิยั ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินการศกึษา โดยมพีื้นที่เป้าหมาย คอื  กรุงเทพมหานคร  
เป็นพืน้ที่น าร่องการศกึษา  เนื่องจากพบการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มนี้สูงกว่ากลุ่มอื่น ครัง้ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 
ได้ขยายพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติม คือ จงัหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต พร้อมทัง้ได้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายย่อยใน
การศกึษา ได้แก่ กลุ่มพนักงานบรกิารชาย                   และสาวประเภทสอง ผลการศกึษา พบการตดิเชื้อ
เอชไอวใีนกลุ่มชายทัว่ไปทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย     คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 และ 28.3 ตามล าดบั ผลการศกึษาทัง้
สองครัง้ ท าใหท้ราบว่าความชุกของการตดิ-เชือ้เอชไอวใีนกลุ่มประชากรดงักล่าวอยู่ในระดบัสูง แสดงใหเ้หน็ว่า
การแพร่ระบาดของเอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีต่อ้งท าการเฝ้าระวงั
และป้องกนั ดงันัน้  ในปี พ.ศ.2550 ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จงึไดก้ าหนดให้
กลุ่มประชากรชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง
และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกใน
การตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี  

จากการเฝ้าระวงัในพื้นทีส่ามจงัหวดั คอื จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร ทีส่ านักระบาด
วทิยาด าเนินการนัน้ ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบค าถามในระดบัประเทศได ้เหตุผลเพราะพืน้ทีด่งักล่าวเป็นจงัหวดัที่
มนีักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินการเฝ้าระวงัใน
จงัหวดัที่มพีื้นที่ขนาดเล็กกว่าหรอืเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวขนาดเลก็ เครื่องมอืและระบบที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม 
ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2551 ส านักระบาดวทิยา จงึท าการศกึษาเพื่อทดลองรูปแบบและเครื่องมอืทีจ่ะใช้ในการขยาย
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัให้ครอบคลุมและสามารถตอบค าถามทางระบาดวทิยาที่เหมาะสมของประเทศไทย และสามารถ
ประยุกตเ์ขา้กบัระบบเฝ้าระวงัปกต ิโดยสามารถด าเนินการไดจ้รงิตามทรพัยากรทีม่อียู่ พืน้ทีใ่นการศกึษาครัง้นี้
มสีองจงัหวดั คอื พทัลุงและอุดรธานี ผลการศกึษา พบว่า ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มชายทัว่ไปทีม่ี
เพศสมัพันธ์กับชาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 4.7 ตามล าดับ จากการศึกษาครัง้นี้ท าให้ทราบว่าจงัหวดัที่มี
นักท่องเที่ยวนิยมน้อยความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวีจะต ่ากว่าจงัหวดัซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะ
การท่องเที่ยวมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการมเีพศสมัพนัธ์ อีกทัง้กลุ่มประชากร
เป้าหมายมขีนาดเลก็กว่า จงึเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะเกบ็ขอ้มูลเพื่อใหไ้ด้ขนาดของตวัอย่างทีเ่พยีงพอที่ท า
ไดค้่อนขา้งล าบาก 



ไดม้กีารส ารวจซ ้าในพืน้ทีส่ามจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 
2552 โดยในครัง้นี้ไดแ้บ่งประชากรกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่จะใชใ้นการเฝ้าระวงัฯไวอ้ย่างชดัเจน ไดแ้ก่ 
กลุ่มชายทัว่ไปทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (Men Sex with Men : MSM) กลุ่มพนักงานบรกิารชาย (Men Sex 
Worker : MSW) และสาวประเภทสอง (Transgender : TG) และต่อมาในปี พ.ศ.2553 และปี พ.ศ. 2555 ส านกั
ระบาดวทิยาไดข้ยายพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัฯเพิม่ขึน้อกี 7 จงัหวดั รวมทัง้สิน้เป็น 12 จงัหวดั ประกอบดว้ยพืน้ที ่ 5 
จงัหวดัทีเ่คยด าเนินการ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ อุดรธานี และพทัลุง สว่นจงัหวดัทีท่ าการเพิม่
เขา้มาในระบบเฝ้าระวงัฯ 7 จงัหวดัใหม ่ ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุร ี ราชบุร ี ปทุมธานี นครราชสมีา ขอนแก่น 
อุบลราชธานี และสงขลา  

ในปี พ.ศ. 2557 ไดม้กีารส ารวจซ ้าในพืน้ที ่5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ ราชบุร ีชลบุรแีละ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ และสามารถบอกสถานการณ์ของความชุกการตดิเชือ้เอชไอวแีละ
พฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายได ้
 
วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี 
ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 

2) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย 
 

วิธีการเฝ้าระวงั 

เกณฑข์องกลุ่มเป้าหมาย มคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. เป็นชายโดยก าเนิด หมายถงึ บุคคลทีไ่ดร้ะบุว่าเป็นเพศชายตัง้แต่เกดิ     

2. อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป  

3. สญัชาตไิทย 

4. พกัอาศยัหรอืท างานในจงัหวดัทีด่ าเนินงานเฝ้าระวงันัน้ๆ อย่างน้อย 1  เดอืน   

5. มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายโดยมีการสอดใส่อวัยวะเพศทางปากหรือทางทวารหนัก ภายใน 6 เดือน         
ทีผ่่านมา    

บุคคลทีจ่ะเขา้ร่วมการด าเนินงานไดจ้ะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบทุกขอ้ ตามเกณฑท์ีก่ าหนด หากผูใ้ด 

มีคุณสมบัติไม่ครบโดยขาดข้อหนึ่งข้อไดไป ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ถ้ามีคุณสมบัติไม่ครบ เมื่อจบ
แบบสอบถามเพือ่คดักรองแลว้เครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืจะจบการสมัภาษณ์โดยอตัโนมตัิ 

รปูแบบวิธีด าเนินการ 

การเฝ้าระวงัในจงัหวดัราชบุรีและชลบุรี 

เป็นการส ารวจความชุกการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้ เอชไอวแีละ 



โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเครอืขา่ย ในกลุ่มชายไทยทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย โดย
วธิกีารตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองลงบนเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอื  Pocket PC เพือ่เกบ็ขอ้มลูดา้นประชากร
และพฤตกิรรมเสีย่งทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ การเกบ็ตวัอย่างเลอืดและ
ปัสสาวะ เพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ตามล าดบั 

การสุ่มตวัอย่าง 
การด าเนินงานเฝ้าระวงัจะใช้เทคนิคสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ Respondent Driven Sampling (RDS)  โดย

เจ้าหน้าที่จะคัดเลือกตัวตัง้ต้นตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ ท าการนัดวนั เวลาและสถานที่ เพื่อท าการ
สมัภาษณ์และเกบ็สิง่ส่งตรวจ เมื่อด าเนินการสมัภาษณ์และเกบ็สิง่ส่งตรวจเสรจ็แลว้ ตวัตัง้ต้นแต่ละคนจะไดร้บั
คูปองคนละ 3 ใบ เพื่อน าคูปองไปใชใ้นการคดัเลอืกเพื่อนรุ่นที่ 1 โดยมขีอ้ก าหนดว่า “ใหช้่วยแจกคูปอง ใหก้บั
เพื่อนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับคุณ  โดยคุณรู้จักชื่อเพื่อนและเพื่อนก็รู้จ ักคุณด้วย ” เมื่อเพื่อนผ่านขัน้ตอน
สมัภาษณ์และเก็บสิง่ส่งตรวจแล้ว จะถอืว่ารุ่นที ่1 เสรจ็สมบูรณ์ ในท านองเดยีวกนั  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรุ่นที่ 1  
กจ็ะไดร้บัคปูองคนละ 3 ใบ เพือ่คดัเลอืกเพือ่นรุ่นต่อไปเขา้ร่วมโครงการ  (ดงัรปูที ่1) 

 
รปูที ่1 รูปแบบของการส ารวจดว้ยวธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างแบบลูกโซ่ (จากตวัตัง้ตน้ ถงึรุ่นที ่5) 

 
 

 
โครงการส ารวจวธิสีุม่คดัเลอืกตวัอย่างแบบลูกโซ่ (RDS)  มกีารคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายหลายรุ่นเพือ่ให้

ไดต้วัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่ม  ในตวัตัง้ตน้ไม่ถอืว่าเป็นการสุ่มเลอืกตวัอย่าง  แต่รุ่นหลงัจากนัน้  กลุ่ม
ตวัอย่างทีไ่ดจ้ะเป็นอสิระจากรุ่นแรก การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจะจบลงกต็่อเมื่อขนาดของกลุ่มตวัอย่างบรรลุ
เป้าหมายและมสีดัสว่นคงที ่ ที่เป็นตวัแทนลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  โดยปกตแิลว้จะมอีย่างน้อยทีสุ่ด 4-6 รุ่น  
สดัสว่นคงทีน่ี้  เรยีกว่า  จุดสมดุลยแ์ละประเมนิไดจ้ากการตดิตามดกูารแกว่งของรุ่นต่อรุ่นในช่วงทีท่ าการ
คดัเลอืก  ถา้การแกว่งมน้ีอยกว่าระดบัทีต่ ัง้ไวก้่อนไม่เกนิรอ้ยละ 2  จะถอืว่าไดถ้ึงจุดสมดุล 

เกณฑ์ในการคดัเลือกและก าหนดจ านวนตวัตัง้ต้น 
 ตวัตัง้ต้นเป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปและมเีพศทางทวารหนักกบัผูช้ายใน 

6 เดอืนทีผ่่านมา โดยไม่รบัและใหเ้งนิ หรอืสิง่ของมคี่าเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 3 รุ่นท่ี 4 รุ่นท่ี 5 

ตวัตั้งตน้ 



 มาจากเขตเมอืง หรอืเขตเทศบาล จ านวน 3 คน ต่อจงัหวดั 
 มาจากนอกเขตเมอืง หรอื นอกเขตเทศบาล จ านวน 3 คน ต่อจงัหวดั 

 

 การเฝ้าระวงัในกรงุเทพมหานคร เชียงใหม่ และภเูกต็ 

วธิกีารสุม่เลอืกตวัอย่างใชเ้ทคนิค วนัในสปัดาห ์เวลา  สถานที ่(Venue Day Time sampling : VDTS) 
เดยีวกนักบัทีร่ะบุไวใ้นรายชื่อสถานที ่(Venue list)  ซึง่มขี ัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

1) ท าการส ารวจและท าแผนที ่(Mapping) ทีใ่ชร้วมตวักนัของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
2) ท าการนบัจ านวนกลุ่มเป้าหมาย(Counting)แต่ละแห่งตามแผนที ่ การนับจ านวนคนทีค่าดว่าเป็น

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้มาใชส้ถานทีห่รอืผ่านเขา้มาในสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีสุ่ม่ตวัอย่าง การนบัแต่ละครัง้ตอ้งระบุ
ช่วงเวลาและวนัในสปัดาหท์ีม่กีารมารวมตวัของกลุ่มเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน โดยเน้นช่วงวนัและเวลาทีม่กีาร
รวมตวัมากทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น สวนลุมพนิีนบัครัง้ที ่ 1 ในวนัจนัทร ์ เวลา 18.00-20.00 น.จ านวนเป้าหมายทีน่ับ
ได ้35 คน สวนลุมพนิีนบัครัง้ที ่2 ในวนัเสาร ์เวลา 22.00-24.00 น. จ านวนเป้าหมายทีน่บัได ้50 คน ในกรณีนี้
จะใชช้่วงวนัเสาร ์ เวลา 22.00-24.00 น. เป็นช่วงเวลาทีจ่ะท าการส ารวจเนื่องจากมคีวามหนาแน่นของการมา
รวมตวัมากทีสุ่ดในพืน้ทีส่วนลุมพนิี เป็นตน้ ผูท้ีท่ าการนบัหรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูควรเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุ่ม MSM 
เพือ่ใหไ้ดค้วามแม่นย าในการนบัมากขึน้   

3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนับครัง้ทีม่ากทีสุ่ดมาลงใน Venue list โดยระบุช่วงเวลาและวนัในสปัดาหไ์ว้
อย่างชดัเจน จากนัน้ท าการสุม่สถานทีเ่พือ่ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่อย่างงา่ย โดยการสุ่ม
เพิม่ทีล่ะแห่งจนกว่าจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามทีต่อ้งการ หรอืตามขนาดตวัอย่างทีไ่ดค้ านวณไว ้
ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการจ านวนตวัอย่าง 360 คน เมื่อท าการสุม่สถานที ่ 1 แห่ง ในครัง้ที ่ 1 ซึง่ปรากฏว่ามี
จ านวนเป้าหมาย 50 คน ตามจ านวนทีไ่ดท้ าการนบัไวใ้น Venue list ระบบเฝ้าระวงันี้จะใชก้ลุ่มเป้าหมาย
ทัง้หมดคอื 50 คน จากสถานทีท่ีถู่กสุ่มไดใ้นครัง้ที ่1 ต่อจากนัน้ผูป้ฏบิตังิานจะท าการสุ่มสถานที่แห่งต่อไป โดย
การสุ่มเพิม่ครัง้ละ 1 แห่ง ทลีะครัง้จนกว่าจะไดค้รบ 360 คน  

4) ลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มูล เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายจะท าการแนะน าโครงการและสอบถามความสมคัรใจใน
การตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะ ได้รับค าชี้แจง
รายละเอียดของโครงการจนเขา้ใจ และเมื่อผู้เขา้ร่วมโครงการได้ให้ความยนิยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมคัรใจแลว้ เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเกบ็ขอ้มลูต่อไป  

5) การเก็บขอ้มูลลกัษณะทางประชากรและขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่สมัพนัธ์กบัการตดิเชื้อ  เอชไอว ี
โดยให้อาสาสมคัรที่เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์มอืถือ (Palmtop 
Assisted Self –Interview : PASI) หลังจากนั ้นจะท าการเก็บตัวอย่างสารน ้ าในช่องปากเพื่อตรวจหาภูมิ
ต้านทานต่อการติดเชื้อเอชไอว ี(OraQuickR Rapid HIV Testing) และนัดวนัฟังผลการตรวจ การรายงานผล
การตรวจตวัอย่างสารน ้าในช่องปาก จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการให้การปรกึษา โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้ารบัฟังผลการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวีได้ที่คลินิกให้การปรึกษา ของ
โรงพยาบาลประจ าจงัหวดันัน้ๆ หากผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการตรวจตัวอย่างสารน ้ าในช่องปากเป็นบวก 
เจา้หน้าทีใ่หค้ าปรกึษาจะแนะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเขา้รบัการตรวจเลอืดซ ้าเพื่อยนืยนัผลการตรวจอกีครัง้    

 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วยการวเิคราะห์หาอตัราความชุก (Prevalence Rate) ของการติดเชื้อเอชไอวี การตดิเชื้อ 

Chlamydia trichomatis การติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae การใช้ถุงยางอนามยั การเคยตรวจและทราบผล
การตดิเชือ้เอชไอว ีการเขา้ถงึ Prevention Program การมคีวามรูเ้รื่องโรคเอดส ์ในแต่ละจงัหวดัเป็นค่ารอ้ยละ  

จงัหวดัราชบุรแีละชลบุร ีใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างเพื่อเกบ็ขอ้มลูแบบลูกโซ่ Respondent Driven Sampling 
(RDS) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม RDS Analysis Tool (RDSAT) โดยน ารอ้ยละของ RDS มาน าเสนอ 

จงัหวดัภูเก็ต เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสุ่มเลือกตวัอย่างโดยใช้เทคนิค วนั เวลา  สถานที่ 
(Venue Day Time sampling : VDTS) วเิคราะหข์อ้มลูตามรปูแบบพฤตกิรรมการเฝ้าระวงัฯ 
 
ผลการเฝ้าระวงั 

ในปี พ.ศ. 2557 ผลการเฝ้าระวงัฯ ที่ด าเนินการใน 5 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตวัอย่าง MSM จ านวน 
1,680 คน อายุเฉลี่ย 26.1 ปี (Median 24 SD 8.8) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.63 ก าลังการศึกษาศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.7 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 28  ส่วนใหญ่
ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่บดิามารดา รอ้ยละ 35.07 สว่นใหญ่รายได ้10,000-20,000 บาทต่อเดอืน รอ้ยละ 34.83  

ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวกีลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย กรุงเทพมหานครมคีวามชุกของการ
ตดิเชือ้เอชไอวมีากทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 19.8 น้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 1.9 (ตารางที ่1) 

 



ตารางท่ี 1 ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย  
      จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ HIV ร้อยละ RDS 
ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ 505 100 19.80 - 

เชยีงใหม่ 300 42 14.00 - 

ภูเกต็ 295 27 9.15 - 

ชลบุร ี 299 8 2.68 1.9(0.06-6.8) 

ราชบุร ี 282 7 2.48 3.4(0.04-4.6) 
 

จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัชลบุรมีกีารใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดในกลุ่ม MSM มากทีสุ่ดคอื
รอ้ยละ 86.2 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีมกีารใชถุ้งยางอนามยัเพยีง รอ้ยละ 77.9 (ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธ์ทางทวารหนักครัง้ล่าสุดในรอบ 12 

เดอืน ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ RDS 
ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ 212 174 82.08 - 

เชยีงใหม่ 238 203 85.29 - 

ภูเกต็ 130 105 80.77 - 

ชลบุร ี 219 179 81.74 86.2(78.7-92.9) 

ราชบุร ี 148 129 87.16 77.9(60.6-94.6) 
 

จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัราชบุรมีกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในรอบ 3 เดอืนเมื่อมี
สมัพนัธท์างทวารหนกัในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย มากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 68.7 และน้อยทีสุ่ดคอื
กรุงเทพมหานคร มกีารใชถุ้งยางอนามยัเพยีง รอ้ยละ 62.13 (ตารางที ่3) 

 
 
 
 



ตารางท่ี 3  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในรอบ 3 เดอืนเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกั 
     ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยางทุกครัง้ ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ 169 105 62.13  - 

เชยีงใหม่ 203 127 62.56  - 

ภูเกต็ 101 67 66.34  - 

ชลบุร ี 190 76 40.00 43.6(30.5-53.5) 

ราชบุร ี 122 82 67.21 68.7(49.6-83.8) 
 

การเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนรอบ 12 เดอืน ในกลุ่ม MSM มากทีสุ่ด
คอืจงัหวดัเชยีงใหม ่รอ้ยละ 46.33 และน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 16.83 (ตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4  ร้อยละของการตรวจและทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มชายที่มี

เพศสมัพนัธก์บัชาย จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน 
เคยตรวจและ 
ทราบผล 

ร้อยละ RDS 
ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ 505 85 16.83 - 

เชยีงใหม่ 300 139 46.33 - 

ภูเกต็ 294 95 32.31 - 

ชลบุร ี 299 80 26.76 28.7(21.9-35.9) 

ราชบุร ี 282 87 30.85 28.1(21.3-34.5) 
 

การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Chlamydia trichomatis (CT) ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
พบการตดิเชือ้มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีรอ้ยละ 8.4 และน้อยทีสุ่ดคอืชลบุรบีุร ีรอ้ยละ 3.7 (ตารางที ่5) 

 
 



ตารางท่ี 5 รอ้ยละของการตดิเชื้อ Chlamydia trichomatis ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ CT ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ  -  -  -  - 

เชยีงใหม่ 300 18 6.00  - 

ภูเกต็ 294 17 5.78  - 

ชลบุร ี 299 17 5.69 3.7(1.7-6.0) 

ราชบุร ี 282 24 8.51 8.4(4.3-12.7) 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Chlamydia trichomatis 
 

การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (NG) ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
พบการตดิเชือ้มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีรอ้ยละ 2.8 และจงัหวดัภูเกต็ไม่มผีูต้ดิเชือ้ (ตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 6  ร้อยละของการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ในกลุ่มชายที่มีเพศสมัพนัธ์กับ

ชาย จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ NG ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ*  -  -  -  - 

เชยีงใหม่ 300 4 1.33  - 

ภูเกต็ 294 0 0.00  - 

ชลบุร ี 299 4 1.34 mull 

ราชบุร ี 282 9 3.19 2.8(0.6-5.6) 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Neisseria gonorrhoeae 
 



การเขา้ถงึ prevention program (การทราบสถานทีต่รวจเลอืด และไดร้บัถุงยางอนามยัฟร)ี ใน
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายมากทีสุ่ดคอืจงัหวดัเชยีงใหม่ รอ้ยละ 63.33 และน้อยทีสุ่ดคอื
กรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 26.73 (ตารางที ่7) 

 
ตารางท่ี 7  ร้อยละของการเข้าถึง prevention program ในกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย

(MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
Prevention 
program 

ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 

กรุงเทพฯ 505 135 26.73 - 

เชยีงใหม่ 300 190 63.33 - 

ภูเกต็ 294 135 45.92 - 

ชลบุร ี 299 132 44.15 43.6(36.1-51.5) 

ราชบุร ี 282 131 46.45 39.3(32.7-47.5) 
 

การตอบความรูเ้กีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ตามตวัชีว้ดัของ 
Global AIDS Reponse Progress Report  (GARP) พบว่า ขอ้ค าถามขอ้ 1 เรื่องการมคีู่นอนเพยีงคน
เดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้มคีวามถูกตอ้งมากทีสุ่ด ใน 
5 จงัหวดัทีส่ ารวจ คอืภูเกต็ตอบถูกรอ้ยละ 72.45 และตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 
36.44 ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอช
ไอว/ี เอดสไ์ด ้ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 94.33 ตอบถูกน้อย
ทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 49.50 ค าถามขอ้ที ่3 คอื คนทีด่สูุขภาพร่างกายแขง็แรงด ีมเีชือ้เอชไอ
ว/ี เอดสไ์ด ้ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัชลบุรตีอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 75.1 ตอบถูกน้อยทีสุ่ด
คอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 47.52 ค าถามขอ้ที ่4 คอื คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการ
ถูกยุงกดั ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 80.33 ตอบถูกน้อยทีสุ่ด
คอืราชบุร ีรอ้ยละ 70.5 สว่นขอ้ค าถามขอ้ 5 คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการกนิอาหาร
ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 
83.67โดยจงัหวดัทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 62.9 และการตอบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ พบว่าจงัหวดั
ทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 14.46 และจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 38  
(ตารางที ่8) 

 
 



ตารางท่ี  8  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายขอ้ จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน ตอบถกู ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 
ข้อท่ี 1    

 
กรุงเทพฯ 505 184 36.44  - 
เชยีงใหม ่ 300 213 71.00  - 
ภูเกต็ 294 213 72.45  - 
ชลบุร ี 299 178 59.53 59.7(52.2-68.2) 
ราชบุร ี 282 174 61.70 57.1(48.8-64.1) 
ข้อท่ี 2    

 
กรุงเทพฯ 505 250 49.50  - 
เชยีงใหม ่ 300 283 94.33  - 
ภูเกต็ 294 218 74.15  - 
ชลบุร ี 299 221 73.91 78.6(71.1-84.4) 
ราชบุร ี 282 241 85.46 84.2(78.0-89.7) 
ข้อท่ี 3    

 
กรุงเทพฯ 505 240 47.52  - 
เชยีงใหม ่ 300 220 73.33  - 
ภูเกต็ 294 204 69.39  - 
ชลบุร ี 299 199 66.56 75.1(69.3-81.2) 
ราชบุร ี 282 190 67.38 59.5(52.1-67.7) 
ข้อท่ี 4    

 
กรุงเทพฯ 505 399 79.01  - 
เชยีงใหม ่ 300 241 80.33  - 
ภูเกต็ 294 227 77.21  - 
ชลบุร ี 299 216 72.24 70.6(63.8-77.2) 
ราชบุร ี 282 205 72.70 70.5(63.0-77.5) 
ข้อท่ี 5    

 
กรุงเทพฯ 505 393 77.82  - 
เชยีงใหม ่ 300 251 83.67  - 
ภูเกต็ 294 218 74.15  - 
ชลบุร ี 299 190 63.55 63.6(56.1-71.2) 
ราชบุร ี 282 193 68.44 62.9(55.8-70.9) 



ตารางท่ี  8  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายขอ้ จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

 

จงัหวดั จ านวน ตอบถกู ร้อยละ 
RDS 

ร้อยละ(95%CI) 
ตอบถกู 5 ข้อ    

 
กรุงเทพฯ 505 73 14.46  - 
เชยีงใหม ่ 300 114 38.00  - 
ภูเกต็ 294 105 35.71  - 
ชลบุร ี 299 54 18.06 16.1(10.0-22.0) 

ราชบุร ี 282 74 26.24 20.5(14.4-26.1) 
 

หมายเหตุ   
ค าถามขอ้ที ่1 คอื การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอช

ไอว/ี เอดสไ์ด ้ใช่หรอืไม่  
ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยั ขณะมเีพศสมัพนัธ ์สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์ได ้

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

 
สรปุและอภิปรายผล 

การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีใน
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ในปี พ.ศ. 2557 ไดม้กีารด าเนินการเฝ้าระวงัฯ ทีแ่ตกต่างกนัสองวธิ ีคอื 
RDS และ VDT รวมทัง้ไดท้ าการปรบัเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างเพือ่ใหส้ามารถตอบค าถามของแต่ละ
จงัหวดัได ้ ผลการศกึษาพบว่า กรุงเทพมหานคร มคีวามชุกของการตดิเชือ้เอชไอวทีีส่งูทีสุ่ด ซึง่มคีวาม
สงูเป็นอนัดบัหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เริม่ระบบเฝ้าระวงัฯ  ความชุกของจงัหวดัราชบุรแีละชลบุรี
หลงัจากเปลีย่นวธิวีเิคราะหจ์ากรอ้ยละทัว่ไปเป็นการวเิคราะหร์อ้ยละของ RDS พบว่า มอีตัราความชุก
เพิม่ขึน้ แสดงถงึการวเิคราะหด์ว้ยวธิทีีต่่างกนัไปมผีลต่อการน าเสนอผลการศกึษา ดงันัน้ จงัหวดัที่
ท าการศกึษาดว้ยวธิกีารสุม่แบบ RDS ควรท าการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม RDSAT  

การใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัในกลุ่ม MSM ทัว่ไป จากการศกึษาครัง้นี้
พบว่ากลุ่ม MSM มกีารใชถุ้งยางอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูงคอืประมาณรอ้ยละ 80  อาจเป็นเพราะกลุ่ม 
MSM มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวเีป็นอย่างด ีโดยเฉพาะเรื่องของการใช้
ถุงยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์  



ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม MSM พบว่า สว่นใหญ่เขา้ใจและรูว้่าถุงยางอนามยั
สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีดถ้า้หากใชอ้ย่างถูกตอ้ง สว่นขอ้ค าถาม ยุงเป็นพาหะน าเชือ้เอชไอว/ี 
เอดส ์มาสูค่นไดม้คีวามถูกต้องน้อยทีสุ่ด เมื่อรวมขอ้ค าถามทัง้หา้ขอ้เขา้ดว้ยกนัจ านวนของผูท้ีต่อบถูก
ทัง้หา้ขอ้น้อยกว่าความคลาดหมายในเชงิป้องกนัโรค เช่น การขาดความรูด้า้นป้องกนัอาจมโีอกาสเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่นอกจากเรื่องของความรูแ้ลว้ ปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราชุกของการตดิ
เชือ้เอชไอว ีคอื ความสนในเรื่องของการดแูลสุขภาพ ซึ่งสิง่ทีร่ะบุไดช้ดัเจนคอื มคีวามสนใจน้อยต่อการ
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวขีองกลุ่ม MSM  

จากการเฝ้าระวงัฯพบว่าการเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่ม MSM 
อยู่ในระดบัทีต่ ่า เนื่องจากขาดความตระหนกั การสรา้งความตระหนกัในการดแูลสุขภาพดว้ยการตรวจ
สุขภาพจงึเป็นเรื่องส าคญัควรเน้นในกลุ่มนี้ นอกจากนี้การตรวจหาการตดิเชือ้ Chlamydia trichomatis 
และ Neisseria gonorrhoeae ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึการมเีพศสมัพนัธท์ีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้เพราะขาดการ
ป้องกนั จากขอ้มลูทีท่ าการศกึษาท าใหพ้อสรุปไดว้่า  อตัราการตดิเชือ้ในกลุ่ม MSM ยงัคงเป็นปัญหา
ทางดา้นสาธารณสุข ทีทุ่กหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนตอ้งใหค้วามส าคญัและ
ร่วมมอืกนัผลกัดนันโยบายดา้นการป้องกนัผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม ่ดว้ยการบูรณาการจากทุกภาคสว่น 
ใหม้คีวามครอบคลุมในทุกมติอิย่างเป็นองคร์วม 


