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บทน า 

ในปี พ.ศ.2546 ศูนยค์วามร่วมมอืไทย - สหรฐั ด้านสาธารสุข ศูนยว์จิยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย และ
สมาคมฟ้าสรีุง้แห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการศกึษาวจิยั พฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวี
กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย (men who have sex with men : MSM) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยมี
พื้นที่ท าการศึกษา คอื กรุงเทพมหานคร ซึ่งครัง้นัน้ยงัไม่มกีารจ าแนกกลุ่มสาวประเภทสอง (Transgender: 
TG)     ทีช่ดัเจน ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มกีารขยายพื้นทีเ่ป้าหมายจากเดมิ คอื  กรุงเทพมหานคร  เป็นจงัหวดั
เชยีงใหม่และภูเก็ต นับเป็น 3 จงัหวดัพื้นที่น าร่องการศึกษา อีกทัง้มกีารจ าแนกกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มย่อยๆ 
เช่น กลุ่มชายขายบรกิารทางเพศ (male sex worker : MSW) และ TG เป็นต้น ผลการศึกษาในปี พ.ศ.2548 
พบการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มTG ของเชยีงใหม่ คดิเป็นรอ้ยละ 17.6  จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ความชุกของ
การตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่ม TG อยู่ในระดบัสูง แสดงใหเ้หน็ถงึความรุนแรงของการแพร่ระบาดการตดิเชือ้เอชไอ
วใีนกลุ่ม TG ที่ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องท าการเฝ้าระวงัและป้องกนัต่อไป ดงันัน้  ในปี พ.ศ. 2550 
ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จงึไดก้ าหนดใหก้ลุ่มสาวประเภทสองเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ประชากรทีอ่ยู่ในระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ี (Integrated Biological 
and Behavioral Surveillance: IBBS) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกใน
การตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีโดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมาย 3 จงัหวดัเดมิ  

ในปี พ.ศ.2551 ได้มกีารศกึษาใน 2 จงัหวดั คอื อุดรธานี และพทัลุง พบว่ามคีวามชุกของการตดิเชื้อ
เอชไอวใีน MSM คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 และ 5.50 ตามล าดบั จากนัน้ ในปี พ.ศ.2552 ไดม้กีารส ารวจซ ้าในพื้นที่ 
3จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ส านักระบาดวทิยาได้
ขยายพื้นที่เฝ้าระวงัฯเพิ่มขึ้นอีก 7 จังหวดั รวมทัง้สิ้นเป็น 12 จงัหวดั ประกอบด้วยพื้นที่ 5 จงัหวัดที่เคย
ด าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และพทัลุง ส่วนจงัหวดัที่ ท าการเพิม่เขา้มาใน
ระบบเฝ้าระวงัฯ 7 จงัหวดัใหม่ ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุร ีราชบุร ีปทุมธานี นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี และ
สงขลา ผลการส ารวจพบว่า กลุ่ม TG เป็นประชากรกลุ่มย่อยของ MSM บางจงัหวดัพบได้น้อย จงึไม่เพยีงพอ
ต่อการน ามาวเิคราะห์  ในปี พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการส ารวจใน 9 จงัหวดั ได้แก่ อุดรธานี พทัลุง ภูเก็ต ชลบุร ี
ราชบุร ีนครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสงขลา เป็นกลุ่มจงัหวดัที่มกีลุ่มตวัอย่าง TG เพียงพอที่จะ
น ามาวเิคราะหใ์นภาพรวมของประเทศ   

และในปี พ.ศ. 2557 นี้ ส านกัระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข ไดด้ าเนินการส ารวจใน 5 จงัหวดั 
ไดแ้ก่  กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ ชลบุร ี ราชบุร ี และเชยีงใหม่ โดยท าการปรบัเพิม่จ านวนตวัอย่างเพือ่ใหเ้ป็น



ตวัแทนของจงัหวดัทีด่ าเนินการส ารวจได ้  ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละจงัหวดัจะมจี านวนมากขึน้ตาม
การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง เพือ่ใหส้ามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรในจงัหวดันัน้ๆ  แต่ดว้ย
งบประมาณทีม่เีท่าเดมิ จงึท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งลดจ านวนจงัหวดัลง ใหเ้หมาะสมกบังบประมาณทีใ่ชใ้นการ
เฝ้าระวงัฯ แต่หวงัผลใหป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส ารวจเกดิกบัพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ เพราะขอ้มลูสามารถน าไป
อา้งองิกลุ่มประชากรของจงัหวดั จงัหวดัจงึสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิารงาน วางแผนงาน สรา้งนโยบาย 
ควบคุมก ากบั ตดิตามและประเมนิผลภายในจงัหวดัได้ 

 
วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี 
ในกลุ่มสาวประเภทสอง 

2) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง 
 

วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัฯ เป็นแบบส ารวจซ ้า (Serial cross–sectional survey) และกลุ่มตวัอย่างจะ
มาจากกลุ่มประชากรเดมิ (Same dynamic population) ส านกัระบาดวทิยา ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง
และความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่มสาวประเภทสอง โดยกลุ่มตวัอย่าง TG ทีถู่กคดัเลอืกเขา้มาใน
การศกึษามเีงือ่นไขดงันี้ คอื 1) มอีายุ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นบุคคลสญัชาตไิทย 3) เคยมเีพศสมัพนัธท์างปากหรอื
ทวารหนกักบัผูช้ายในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา และ 4) ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีท่ าการเฝ้าระวงัอย่างน้อย 1 
เดอืน วธิกีารสุม่เลอืกตวัอยา่งใชเ้ทคนิค 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 TG 
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 าเนินการเก็บขอ้มลูต่อไป  

5) การเก็บขอ้มูลลกัษณะทางประชากรและขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่สมัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอว ี
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 ้าเพือ่ยนืยนัผลการตรวจอกีครัง้    

การวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ยการวเิคราะหห์าอตัราความชุก (Prevalence Rate) ของการตดิเชือ้เอช
ไอวี การติดเชื้อ Chlamydia trichomatis การติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae การใช้ถุงยางอนามยั การเคย
ตรวจและทราบผลการติดเชื้อเอชไอว ีการเข้าถึง Prevention Program การมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ ในแต่ละ
จงัหวดัเป็นค่ารอ้ยละ  

การด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 ได้ด าเนินการเฝ้าระวงัฯในพื้นที่ 5 จงัหวดั คอื คอื กรุงเทพมหานคร  
ภูเกต็  ราชบุร ีชลบุร ีและเชยีงใหม่ 
 
ผลการเฝ้าระวงั 

ในปี พ.ศ. 2557 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 5 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตวัอย่าง TG จ านวน 916 
คน อายุเฉลีย่ 25.1 ปี (Median 24 SD 7.4) นบัถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 96.7 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี รอ้ยละ 35.2 สถานภาพโสด รอ้ยละ 69.7 สว่นใหญ่ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่
กบัเพือ่น รอ้ยละ 28.9  ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวกีลุ่มสาวประเภทสองพบสงูสุดในจงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 
16.5 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีรอ้ยละ 7.8 (ตารางที ่1) 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 อตัราความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง (TG)  
       จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 221 26 11.8 
ชลบุร ี 163 27 16.5 

เชยีงใหม่ 150 20 13.3 
ราชบุร ี 230 18 7.8 

ภูเกต็ 152 14 9.2 

 
จากการเฝ้าระวงั พบว่าสาวประเภทสองในจงัหวดัภูเกต็มกีารใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธท์างทวาร

หนกัครัง้ล่าสุดมากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 87.5 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัเชยีงใหม่ มกีารใชถุ้งยางอนามยัรอ้ยละ 74.8 
(ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกัครัง้ล่าสุด  

     ในกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
   

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 153 131 85.6 
ชลบุร ี 128 108 84.4 

เชยีงใหม่ 115 86 74.8 
ราชบุร ี 106 83 78.3 

ภูเกต็ 96 84 87.5 

 
จากการเฝ้าระวงั พบว่าสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานครมกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในรอบ 3 

เดอืนเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกัสุดมากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 72 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีมกีารใชถุ้งยาง
อนามยัฯ เพยีงรอ้ยละ 33.7 (ตารางที ่3) 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในรอบ 3 เดอืนเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกั 
     ในกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

 
จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยางฯ ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 143 103 72.0 

         ชลบุร ี 123 52 42.3 

เชยีงใหม ่ 94 42 44.7 

         ราชบุร ี 98 33 33.7 

         ภูเกต็ 78 50 64.1 
 
การเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนรอบ 12  ในกลุ่มสาวประเภทสองมากทีสุ่ดคอื

จงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 55.2 และน้อยทีสุ่ดคอืในจงัหวดัราชบุร ีรอ้ยละ 7.4 (ตารางที ่4) 
 
ตารางท่ี 4  ร้อยละของการเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชื้อเอชไอวีในรอบ 12 เดอืน ใน

กลุ่มสาวประเภทสอง (TG) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

 

จงัหวดั จ านวน เคยตรวจและทราบผล ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 221 76 34.4 

ชลบุร ี 163 90 55.2 

เชยีงใหม ่ 150 64 42.7 

ราชบุร ี 230 17 7.4 

ภูเกต็ 152 47 30.9 
 
การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Chlamydia trichomatis (CT) ในกลุ่ม TG พบการตดิเชือ้มากทีสุ่ดคอื

จงัหวดัเชยีงใหม่ รอ้ยละ 5.3 และน้อยทีสุ่ดคอืภูเกต็ รอ้ยละ 1.9 (ตารางที ่5) 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 รอ้ยละของการตดิเชื้อ Chlamydia trichomatis ในกลุ่มสาวประเภทสอง(TG) จ าแนกราย
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ CT ร้อยละ 

กรุงเทพฯ*  -  -  - 
ชลบุร ี 163 8 4.9 

เชยีงใหม่ 150 8 5.3 
ราชบุร ี 230 8 3.5 

ภูเกต็ 152 3 1.9 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Chlamydia trichomatis 
 

การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (NG) ในกลุ่ม TG พบการตดิเชือ้มากทีสุ่ดคอื
จงัหวดัเชยีงใหม่ รอ้ยละ 1.3 และน้อยทีสุ่ดคอืภูเกต็และชลบุรเีท่ากนัคอื รอ้ยละ 0.6 (ตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 6  รอ้ยละของการตดิเชือ้ Neisseria gonorrhoeae ในกลุ่มสาวประเภทสอง(TG) จ าแนกราย

จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ NG ร้อยละ 

กรุงเทพฯ*  -  -  - 

ชลบุร ี 163 1 0.6 
เชยีงใหม่ 150 2 1.3 

ราชบุร ี 230 2 0.9 
ภูเกต็ 152 1 0.6 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Neisseria gonorrhoeae 
 

การเขา้ถงึเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี(prevention program) ในกลุ่มสาวประเภท
สอง มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 81.0 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 12.6 (ตารางที ่7) 

 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7  ร้อยละของการเข้าถึง prevention program ในกลุ่มสาวประเภทสอง(TG) จ าแนกราย
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 
 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
Prevention 
program 

ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 221 109 49.3 
ชลบุร ี 163 132 81 

เชยีงใหม่ 150 106 70.7 
ราชบุร ี 230 29 12.6 

ภูเกต็ 152 89 58.6 
 
การตอบความรูเ้กีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง ตามตวัชีว้ดัของ Global AIDS 

Reponse Progress Report  (GARP) พบว่า ขอ้ค าถามขอ้ 1 เรื่องการมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี 
เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้มคีวามถูกตอ้งมากทีสุ่ด ใน 5 จงัหวดัทีส่ ารวจ คอืเชยีงใหม่
ตอบถูกรอ้ยละ 74.7 และตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 36.1 ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยัทุก
ครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้สาวประเภทสองในจงัหวดัชลบุรตีอบถูก
มากทีสุ่ดรอ้ยละ 96.3 ตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 37.4 ค าถามขอ้ที ่3 คอื คนทีด่สูุขภาพร่างกาย
แขง็แรงด ีมเีชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้สาวประเภทสองในจงัหวดัชลบุรตีอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 80.4 ตอบถูกน้อย
ทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 28.7 ค าถามขอ้ที ่4 คอื คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการถูกยุงกดั สาว
ประเภทสองในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 88 ตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 72.4 
สว่นขอ้ค าถามขอ้ 5 คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการกนิอาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์
สาวประเภทสองในจงัหวดัเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 89.3  โดยจงัหวดัทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ดคอื
กรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 73.8 และการตอบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ พบว่าจงัหวดัทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 
10.9 และเชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 48  (ตารางที ่8) 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 8  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) 
จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

 

จงัหวดั 

ร้อยละของผู้ตอบถกู 

ข้อท่ี1 ข้อท่ี2 ข้อท่ี3 ข้อท่ี4 ข้อท่ี5 
ตอบถกูทัง้ 

5 ข้อ 

กรุงเทพฯ 53.8 73.3 65.6 72.4 73.8 19.9 

ชลบุร ี 74.2 96.3 80.4 79.1 84.7 43.6 
เชยีงใหม่ 74.7 94.0 78.0 88.0 89.3 48.0 

ราชบุร ี 36.1 37.4 28.7 84.8 84.8 10.9 
ภูเกต็ 69.7 80.3 73.0 77.0 85.5 40.1 
หมายเหตุ   

ค าถามขอ้ที ่1 คอื การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น ลดความ
เสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้ 

ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ี 
เอดสไ์ด ้

ค าถามขอ้ที ่3 คอื คนทีด่สูุขภาพร่างกายแขง็แรงด ีมเีชื้อเอชไอว/ี เอดสไ์ด ้
ค าถามขอ้ที ่4 คอื คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการถูกยุงกดั 
ค าถามขอ้ที ่5 คอื คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการกนิอาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์

 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มสาวประเภทสอง 
(Transgender: TG) ของส านกัระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอตัราความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวี
ในกลุ่มสาวประเภทสอง ในปี พ.ศ. 2557 ใน 5 จงัหวดัทีม่กีารส ารวจ พบว่ามอีตัราความชุกทีส่งูขึน้ 

การทีอ่ตัราการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม TG เพิม่ขึน้ในภาพรวมสว่นใหญ่ เพราะจงัหวดัทีท่ าการเฝ้าระวงั
ฯ ท าการเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มประชากรทีเ่พิม่ขึน้ แต่จงัหวดัทีม่อีตัราความชุกสงู เช่น ชลบุร ีเชยีงใหม่ ยงัคงมี
ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวสีงูมากกว่าจงัหวดัอื่นเช่นเดมิ  ท าใหพ้อสรุปไดอ้ย่างชดัเจนว่าการเพิ่มขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างมผีลต่ออตัราความชุกในแต่ละจงัหวดั 

อตัราการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัครัง้ล่าสุด ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี
หรอืประมาณรอ้ยละ 80 แสดงใหเ้ป็นถงึความตระหนกัของกลุ่ม TG ต่อการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอ
วทีางเพศสมัพนัธ ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูดา้นความรูใ้นเรื่องของการใชถุ้งยางอนามยั ทีก่ลุ่ม TG ทีต่อบถูกตอ้ง
มากทีสุ่ด แต่อตัราการใชถุ้งยางของ TG ยงัคงต ่ากว่ากลุ่มของพนกังานบรกิารชาย MSW; Male sex worker 



อาจเพราะความตระในเรื่องการป้องกนัมน้ีอยกว่าหรอื อาจดว้ยมคีวามเชื่อมัน่ในความปลอดภยัของคู่นอน
มากกว่า ซึง่เป็นแนวคดิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการป้องกนัการตดิเชือ้  

สาวประเภทสองสว่นใหญ่ส่วนใหญ่ในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมาไม่เคยรบัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี
แสดงว่าการเขา้ถงึบรกิารตรวจสุขภาพในรอบปีของประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุมเท่าทีค่วร  เพราะการตรวจ
สุขภาพประจ าปีเป็นพืน้ฐานขัน้ตน้ทีส่าวประเภทสอบและประชาชนทัว่ไปควรไดร้บับรกิาร  และผูท้ีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการตดิเชือ้เอชไอวคีวรไดร้บัการตรวจทุกราย  ดงันัน้มาตรการดา้นการบรกิารควรไดร้บัการพฒันาเพือ่สรา้ง
ความครอบคลุมในกลุ่มประชากรดงักล่าว 

การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (NG) และ Chlamydia trichomatis (CT) ในกลุ่ม 
TG พบการตดิเชือ้มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัเชยีงใหม ่ทัง้สองชนิด แสดงใหเ้หน็ว่าจงัหวดัทีม่ปัีญหาในการตดิเชือ้ 
Neisseria gonorrhoeae (NG) และ Chlamydia trichomatis (CT) คอืเชยีงใหม่ แสดงว่าโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธย์งัเป็นปัญหา  เนื่องจากการขาดการป้องกนัทีด่ขีองกลุ่ม TG ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการเฝ้าระวงั
การตดิเชือ้เอชไอวไีดเ้ช่นเดยีวกนั 
 

 


