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บทน า 

การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย 
(Male Sex Worker : MSW) ซึ่งส านักระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการนัน้ ไดข้ยายผลมา
จากการศกึษาของศูนยค์วามร่วมมอืไทย - สหรฐั ดา้นสาธารสุข ศูนยว์จิยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย และ
สมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทย ด าเนินการศกึษาวจิยั ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินการ
ศกึษา โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมาย คอื  กรุงเทพมหานคร  เชยีงใหม่ และภูเกต็เป็นพืน้ทีน่ าร่องการศกึษา  ผล
การศกึษา พบการติดเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มพนักงานบรกิารชาย ร้อยละ 18.9 11.4 และ 14.4 ตามล าดบั 
ผลการศึกษา ท าให้ทราบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มประชากรดงักล่าวอยู่ในระดบัสูง 
แสดงใหเ้หน็ว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวใีนกลุ่มพนักงานบรกิารชายยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีต่อ้ง
ท าการเฝ้าระวงัและป้องกัน  ดงันัน้  ในปี พ.ศ. 2550 ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข จงึได้ก าหนดให้กลุ่มประชากรพนักงานบรกิารชายเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบ
การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตดิตามแนวโน้ม
ทางระบาดวทิยาของความชุกในการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี  

จากการเฝ้าระวงัในพื้นที่ 3 จงัหวดัคอื จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ที่ส านัก
ระบาดวทิยาด าเนินการนัน้ ยงัไม่เพยีงพอที่จะตอบค าถามในระดบัประเทศได้ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2553 
ส านักระบาดวทิยา จงึท าการศกึษาเพื่อทดลองรูปแบบและเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการขยายพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัให้
ครอบคลุมและสามารถตอบค าถามทางระบาดวทิยาที่เหมาะสมของประเทศไทย และสามารถประยุกต์
เขา้กบัระบบเฝ้าระวงัปกต ิโดยสามารถด าเนินการไดจ้รงิตามทรพัยากรที่มอียู่ พื้นที่ในการศกึษาครัง้นี้
เพิม่จากพืน้ทีเ่ดมิอกี 4 จงัหวดั คอื อุดรธานี ราชบุร ีสงขลาและชลบุร ีผลการศกึษา พบว่า ความชุกของ
การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 8.1 20.0 และ 20.6 ตามล าดบั  

ในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารส ารวจซ ้าในพืน้ที ่5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ ราชบุร ี

ชลบุรแีละกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ และสามารถบอกสถานการณ์แนวโน้มของความ
ชุกการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย ใน
ระดบัประเทศได ้

 
 
 



วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี 

ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 
2) เพือ่ตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมที่

สมัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย  
3) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 

 

วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัฯ เป็นแบบส ารวจซ ้า (Serial cross–sectional survey) และกลุ่ม
ตวัอย่างจะมาจากกลุ่มประชากรเดมิ (Same dynamic population) ส านกัระบาดวทิยา ด าเนินการเฝ้า
ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย ซึง่กลุ่มตวัอย่าง ที่
ถูกคดัเลอืกเขา้มาในการศกึษามเีงือ่นไขดงันี้ คอื 1) มอีายุ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นบุคคลสญัชาตไิทย 3) เคย
มเีพศสมัพนัธท์างปากหรอืทวารหนกักบัผู้ชายในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา และ 4) ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่ใน
พืน้ทีท่ีท่ าการเฝ้าระวงัอย่างน้อย 1 เดอืน วธิกีารสุม่เลอืกตวัอย่างใชเ้ทคนิค วนัในสปัดาห ์เวลา  สถานที ่
(Venue Day Time sampling : VDTS) เดยีวกนักบัทีร่ะบุไวใ้นรายชื่อสถานที ่(Venue list)  ซึง่มขี ัน้ตอน
ในการเกบ็ขอ้มลู 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 สวนลุมพนินีับครัง้ที ่ 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
หรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูควรเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุ่มพนกังานบรกิารชาย เพือ่ใหไ้ดค้วามแม่นย าในการนบัมาก
ขึน้   

3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนับครัง้ทีม่ากทีสุ่ดมาลงใน Venue list โดยระบุช่วงเวลาและวนัใน
สปัดาหไ์วอ้ย่างชดัเจน จากนัน้ท าการสุม่สถานทีเ่พือ่ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่อย่าง
งา่ย โดยการสุม่เพิม่ทีล่ะแห่งจนกว่าจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามทีต่อ้งการ หรอืตามขนาดตวัอย่าง
ทีไ่ดค้ านวณไว ้ตวัอย่าง เช่น ถา้ตอ้งการจ านวนตวัอย่าง 360 คน เมื่อท าการสุม่สถานที ่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    

การวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยการวเิคราะหห์าความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนแต่ละจงัหวดั
เป็นค่ารอ้ยละ และวเิคราะห์ภาพรวมของประเทศดว้ยการน าค่ารอ้ยละแต่ละจงัหวดัมาหาค่ามธัยฐาน 
เปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหด์ว้ยค่ารอ้ยละ เพือ่ใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่างสองวธิี ค่าความชุกและ
พฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวทีีท่ าการส ารวจไดใ้นรอบปี 2555 จะถูกน าไปเปรยีบเทยีบกบั
ค่าทีท่ าการส ารวจไดใ้นรอบปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 ในพืน้ทีด่ าเนินการ คอื กรุงเทพมหานคร 
ภูเกต็ เชยีงใหม่ และปี พ.ศ. 2553 ในพืน้ทีด่ าเนินการ 7 จงัหวดั คอืกรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ 
อุดรธานี ราชบุร ีชลบุร ีและสงขลา เพือ่แสดงใหเ้หน็แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของค่าความชุก ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณเช่น อายุ จะค านวณดว้ยค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่ดลูกัษณะการ
แจกแจงของขอ้มลู การด าเนินการในปี พ.ศ. 2555 ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัฯในพืน้ที ่ 5 จงัหวดั คอื 
กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ ราชบุร ีและชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเฝ้าระวงั 
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย (MSW)  ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 - 

2555 ในพืน้ที ่3 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ภูเกต็  พบว่าทัง้สามพืน้ทีม่คีวามชุกสงู 
ในปี พ.ศ. 2553 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 7 จงัหวดั ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวี

กลุ่มพนักงานบรกิารชาย ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลี่ย ร้อยละ 13.9 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการติด
เชือ้เอชไอวใีนภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 16.0 (Min = 6 Max = 21)  

ในปี พ.ศ. 2555 ผลการเฝ้าระวงัฯ ที่ด าเนินการใน 5 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตัวอย่าง MSW 
จ านวน 452 คน อายุเฉลี่ย 24.9 ปี (Median 24 SD 6.3) นับถอืศาสนาพุทธ รอ้ยละ 92.5 ส่วนใหญ่จบ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่3 รอ้ยละ 29.4 สถานภาพโสด รอ้ยละ 
68.1 สว่นใหญ่ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบัเพื่อน รอ้ยละ 29.0 รายไดส้่วนใหญ่มากกว่า 10,000-20,000 บาท
ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวีกลุ่มพนักงานบรกิารชาย ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ 14.2 
ค่ามธัยฐานของร้อยละการติดเชื้อเอชไอวใีนภาพรวมของประเทศคอื ร้อยละ 15.2 (Min = 2.1 Max = 
25.0) (ตารางที ่1) 

 



ตารางที ่1 ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 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 225 54 24.0 300 41 13.7 82 13 15.9 99 15 15.2 
เชยีงใหม ่ 210 31 14.8 200 25 12.5 100 21 21.0 100 13 13.0 
ภูเกต็ 150 29 19.3 250 43 17.2 100 16 16.0 100 25 25.0 
ชลบุร ี - - - - - - 102 21 20.6 59 9 15.3 
ราชบุร ี - - - - - - 62 5 8.1 94 2 2.1 
อุดรธาน ี - - - - - - 50 3 6.0 - - - 
สงขลา - - - - - - 50 10 20.0 - - - 

รวม 585 114 19.5 750 109 14.5 546 76 13.9 452 64 14.2 
มธัยฐาน   19.3   13.7   16.0   15.2 

 
 
 
 



จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มกีารใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มาก
ทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 100 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีมกีารใชถุ้งยางอนามยัเพยีง รอ้ยละ 71.8 ภาพรวม
ค่าเฉลีย่ของประเทศ รอ้ยละ 94.3 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการใชถุ้งยางอนามยัในภาพรวมของประเทศ
คอื รอ้ยละ 97.6 (ตารางที ่2) 

 

ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธ์ทางทวารหนักครัง้ล่าสุดกบัลูกคา้ที่
เป็นชาย ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 61 58 95.1 
เชยีงใหม่ 84 84 100.0 
ภูเกต็ 55 54 98.2 
ชลบุร ี 42 41 97.6 
ราชบุร ี 39 28 71.8 

รวม 281 265 94.3 
มธัยฐาน   97.6 

 

การตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอื
กรุงเทพมหานครรอ้ยละ 62.6 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ี รอ้ยละ 4.3 ภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศรอ้ยละ 
40.7 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการตรวจและทราบผลการตรวจในภาพรวมของประเทศรอ้ยละ 42.0 
(ตารางที ่3) 
 

ตารางท่ี 3  รอ้ยละของการตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงาน
บรกิารชายจ าแนกรายจงัหวดั ปี 2555 

 

จงัหวดั 
2555 

จ านวน
ตรวจ 

ทราบผล ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 99 62 62.6 
เชยีงใหม่ 100 53 53.0 
ภูเกต็ 100 42 42.0 
ชลบุร ี 59 23 39.0 
ราชบุร ี 94 4 4.3 

รวม 452 184 40.7 
มธัยฐาน   42.0 



การเขา้ถงึบรกิารและการป้องการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่คอืการทราบสถานทีต่รวจเลอืดและการ
ไดร้บัแจกถุงยางอนามยั (prevention programes) ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอืจงัหวดั
ชลบุร ีรอ้ยละ 82.8 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 11.7 ภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศ รอ้ยละ 57.2 
ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการไดร้บัความรูด้า้นการป้องกนัในภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 67.7 
(ตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4  รอ้ยละของการเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 
จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 

 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
prevention 
program 

ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 99 70 70.7 
เชยีงใหม่ 99 67 67.7 
ภูเกต็ 99 61 61.6 
ชลบุร ี 58 48 82.8 
ราชบุร ี 94 11 11.7 

รวม 449 257 57.2 
มธัยฐาน   67.7 

 
ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย พบว่า ขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่นอน

เพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้มคีวามถูกตอ้ง
น้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 65.5 ในภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศ  รอ้ยละของการตอบถูกทัง้  5  ขอ้ในภาพรวม
ทัง้ประเทศ  รอ้ยละ  32.9 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของความรูท้ีต่อบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ในภาพรวมของ
ประเทศคอื รอ้ยละ 34.4 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิาร
ชาย (MSW) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

 

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

กรุงเทพฯ 73.7 89.9 72.7 73.7 81.8 40.4 
เชยีงใหม่ 68.0 93.0 80.0 67.0 81.0 28.0 
ภูเกต็ 59.6 78.8 73.7 79.8 85.9 34.3 
ชลบุร ี 65.5 96.6 72.4 87.9 84.5 37.9 
ราชบุร ี 37.2 45.7 46.8 95.7 88.3 25.5 
ร้อยละรวม 60.7 79.8 69.1 80.0 84.2 32.9 
มธัยฐาน 65.5 89.9 72.7 79.8 83.2 34.3 

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 

การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีใน
กลุ่มพนกังานบรกิารชาย ในพืน้ทีน่ าร่อง 3 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ภูเกต็ ในปี พ.ศ.
2550 2552 2553 และ 2555 พบว่ามคีวามชุกสงู เนื่องจากเป็นศูนยก์ลางความเจรญิ แหล่งบนัเทงิ และ 
มสีถานบรกิารอยู่เป็นจ านวนมาก  

การใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้ล่าสุดกบัลูกคา้ในกลุ่มพนกังานบรกิารชายทีไ่ดจ้าก
การศกึษาครัง้นี้สงูกว่าการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดของการมเีพศสมัพนัธ์กบัลูกคา้ของพนกังานบรกิาร
หญงิ  ทีส่ านกัระบาดวทิยาไดท้ าการด าเนินการเฝ้าระวงั (รปูที ่1) 
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รปูท่ี 1  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ ของพนกังานบรกิารหญงิและ 
 พนกังานบรกิารชาย 2555 
ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีของส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

พบว่ากลุ่มพนกังานบรกิารชาย มกีารใชถุ้งยางอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสงู อาจเป็นเพราะกลุ่ม
พนกังานบรกิารชาย มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นอย่างด ีนอกจากนี้
การทีม่ทีศันะคตทิีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัยงัคงเป็นเรื่องส าคญัควบคู่ไปกบัความรู้
ในดา้นการป้องกนั การทีก่ลุ่มพนกังานบรกิารชาย มคีวามรูด้กีว่ากลุ่มอื่นๆ กเ็พราะความร่วมมอืของ
บุคลากรดา้นการสาธารณสุขทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไดบู้รณาการเป็นอย่างด ีจงึท าใหเ้ขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

การเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวขีองกลุ่มพนกังานบรกิารชายอยู่ในระดบั
ต ่า แสดงใหเ้หน็ว่าการเขา้ถงึบรกิารยงัคงเป็นปัญหาอยู่ ดว้ยสภาพความเป็นจรงิในปัจจุบนัทีห่น่วยงาน
ต่างๆ รวมก าลงัช่วยกนัผลกัดนัเพือ่ใหเ้กดิกระบวนการของการเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนั เพือ่ใหก้ลุ่ม
พนกังานบรกิารชายเขา้ถงึ มคีวามก้าวหน้าทีด่ขีึน้ นบัตัง้แต่เริม่มกีารสรา้งระบบการเฝ้าระวงัฯ ถา้
พจิารณาจากความรูใ้นกลุ่มนี้นบัว่าอยู่ในระดบัทีด่ี 

ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย พบว่า สว่นใหญ่เขา้ใจและรูว้่า
ถุงยางอนามยัสามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีดถ้า้หากใชอ้ย่างถูกตอ้ง สว่นขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่
นอนเพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชื้อเอชไอวเีป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีด้มคีวามถูกตอ้งน้อยทีสุ่ด 
เมื่อรวมขอ้ค าถามทัง้หา้ขอ้เขา้ดว้ยกนัจ านวนของผูท้ีต่อบถูกทัง้หา้ขอ้อยู่ในเกณฑต์ ่า ความคาดหมายใน
เชงิป้องกนัโรค เช่นการขาดความรูด้า้นป้องกนัอาจมโีอกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั สิง่ที่



ระบุไดช้ดัเจนคอืความสนใจต่อสุขภาพและการตรวจสุขภาพของกลุ่มพนกังานบรกิารชาย โดยเฉพาะ
การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี

การเคยตรวจเลอืดและทราบผลการตดิเชือ้เอชไอวใีนรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาในกลุ่มพนกังาน
บรกิารชาย อยู่ในระดบัทีต่ ่า เนื่องจากขาดความตระหนัก และจะมปีระวตัทิราบผลมาก่อนหน้าทีจ่ะเขา้
ร่วมการศกึษา การสรา้งความตระหนกัในการดแูลสุขภาพดว้ยการตรวจสุขภาพจงึเป็นเรื่องส าคญัควร
เน้นในกลุ่มนี้ บางคนรูว้่าตนเองมเีชือ้เอชไอวมีาก่อนล่วงหน้า แต่การศกึษาจะท าการตรวจหาเชือ้ฯ ทุก
รายก่อนทีจ่ะใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเพือ่เป็นการยนืยนั  สิง่ทีน่่าสนใจคอืบางคนระบุว่าตนเอง
ตดิเชือ้เอชไอวแีต่ผลการตรวจกบัเป็น non-reactive ซึง่อาจเกดิจากความผดิพลาดของน ้ายาทีใ่ชต้รวจ
คดักรอง หรอือาจเกดิจากความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างต่อสถานะภาพการตดิเชือ้ของตนเอง 
หรอือาจเกดิจากแบบสอบถามทีม่จี านวนขอ้ค าถามมากเกนิไปจนท าใหผู้ต้อบเกดิความสบัสนซึง่ปัญหา
ดงักล่าวนี้ยงัไม่มขีอ้สรุปทีช่ดัเจน 
 

 
 


