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บทน า 

การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชาย ซึ่งส านักระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการนัน้ ได้ขยายผลมาจากการศกึษาของศูนย์
ความร่วมมอืไทย - สหรฐั ด้านสาธารสุข ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสรีุ้งแห่ง
ประเทศไทย ด าเนินการศึกษาวิจยั ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินการศึกษา โดยมพีื้นที่
เป้าหมาย คอื  กรุงเทพมหานคร  เป็นพืน้ที่น าร่องการศกึษา  เนื่องจากพบการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มนี้
สูงกว่ากลุ่มอื่น ครัง้ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายพื้นที่ศึกษาเพิม่เตมิ คอื จงัหวดัเชยีงใหม่และภูเก็ต 
พร้อมทัง้ได้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายย่อยในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มชายขายบรกิารทางเพศ และสาว
ประเภทสอง ผลการศกึษา พบการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มชายทัว่ไปที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย คดิเป็นรอ้ย
ละ 17.3 และ 28.3 ตามล าดบั ผลการศกึษาทัง้สองครัง้ ท าใหท้ราบว่าความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีน
กลุ่มประชากรดังกล่าวอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวีในกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องท าการเฝ้าระวงัและป้องกนั ดงันัน้  ในปี พ.ศ.
2550 ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จงึได้ก าหนดให้กลุ่มประชากรชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของ
การตดิเชื้อเอชไอว ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกในการตดิเชื้อ
เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ี 

จากการเฝ้าระวงัในพืน้ที่สามจงัหวดั คอื จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร ทีส่ านัก
ระบาดวิทยาด าเนินการนัน้ ยงัไม่เพียงพอที่จะตอบค าถามในระดับประเทศได้ เหตุผลเพราะพื้นที่
ดงักล่าวเป็นจงัหวดัทีม่นีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก ในการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัในจงัหวดัที่มพีื้นที่ขนาดเล็กกว่าหรอืเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวขนาดเล็ก เครื่องมอืและ
ระบบที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2551 ส านักระบาดวทิยา จึงท าการศึกษาเพื่อทดลอง
รปูแบบและเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการขยายพืน้ที่เฝ้าระวงัใหค้รอบคลุมและสามารถตอบค าถามทางระบาด
วิทยาที่เหมาะสมของประเทศไทย และสามารถประยุกต์เข้ากับระบบเฝ้าระวังปกติ โดยสามารถ
ด าเนินการไดจ้รงิตามทรพัยากรทีม่อียู่ พื้นทีใ่นการศกึษาครัง้นี้มสีองจงัหวดั คอื พทัลุงและอุดรธานี ผล
การศกึษา พบว่า ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มชายทัว่ไปที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย คดิเป็นรอ้ย
ละ 5.5 และ 4.7 ตามล าดบั จากการศกึษาครัง้นี้ท าใหท้ราบว่าจงัหวดัทีม่นีกัท่องเทยีวนิยมน้อยความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวีจะต ่ ากว่าจังหวัดซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวมี



ความสมัพนัธ์กบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละการมเีพศสมัพนัธ์ อกีทัง้กลุ่มประชากรเป้าหมายมี
ขนาดเล็กกว่า จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ขนาดของตวัอย่างที่เพยีงพอที่ท าได้
ค่อนขา้งล าบาก 

ไดม้กีารส ารวจซ ้าในพืน้ทีส่ามจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร ในปี 
พ.ศ. 2552 โดยในครัง้นี้ไดแ้บ่งประชากรกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่จะใชใ้นการเฝ้าระวงัฯไวอ้ย่าง
ชดัเจน ไดแ้ก่ กลุ่มชายทัว่ไปทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (Men Sex with Men : MSM) กลุ่มชายขายบรกิาร
ทางเพศ (Men Sex Worker : MSW) และสาวประเภทสอง (Transgender : TG) และต่อมาในปี พ.ศ.
2553 และปี พ.ศ. 2555 ส านกัระบาดวทิยาไดข้ยายพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัฯเพิม่ขึน้อกี 7 จงัหวดั รวมทัง้สิน้เป็น 
12 จงัหวดั ประกอบดว้ยพืน้ที ่ 5 จงัหวดัทีเ่คยด าเนินการ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ เชยีงใหม่ 
อุดรธานี และพทัลุง สว่นจงัหวดัทีท่ าการเพิม่เขา้มาในระบบเฝ้าระวงัฯ 7 จงัหวดัใหม่ ไดแ้ก่ จงัหวดั
ชลบุร ี ราชบุร ี ปทุมธานี นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสงขลา เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ 
และสามารถบอกสถานการณ์แนวโน้มของความชุกการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิ
เชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชาย ในระดบัประเทศได้ 
 
วตัถปุระสงค ์

1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวี 
ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 

2) เพือ่ตดิตามแนวโน้มทางระบาดวทิยาของความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมที่
สมัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย  

3) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย 
 

วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัฯ เป็นแบบส ารวจซ ้า (Serial cross–sectional survey) และกลุ่ม
ตวัอย่างจะมาจากกลุ่มประชากรเดมิ (Same dynamic population) ส านกัระบาดวทิยา ด าเนินการเฝ้า
ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ี นกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ในประชากร 
3 กลุ่ม แต่ขอ้มลูทีน่ ามาเสนอในครัง้นี้ คดัเลอืกมาเพยีง 1 กลุ่ม คอื กลุ่มชายทัว่ไปทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชาย (MSM) ซึง่การศกึษาครัง้นี้ไม่รวมกลุ่ม TG และ MSW กลุ่มตวัอย่าง MSM ทีถู่กคดัเลอืกเขา้มาใน
การศกึษามเีงือ่นไขดงันี้ คอื 1) มอีายุ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นบุคคลสญัชาตไิทย 3) เคยมเีพศสมัพนัธท์าง
ปากหรอืทวารหนกักบัผูช้ายในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา และ 4) ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีท่ าการเฝ้า
ระวงัอย่างน้อย 1 เดอืน วธิกีารสุ่มเลอืกตวัอย่างใชเ้ทคนิค วนัในสปัดาห ์ เวลา  สถานที ่ (Venue Day 
Time sampling : VDTS) เดยีวกนักบัทีร่ะบุไวใ้นรายชื่อสถานที ่ (Venue list)  ซึง่มขี ัน้ตอนในการเกบ็
ขอ้มลู 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
หรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูควรเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุ่ม MSM เพือ่ใหไ้ดค้วามแม่นย าในการนบัมากขึน้   

3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนับครัง้ทีม่ากทีสุ่ดมาลงใน Venue list โดยระบุช่วงเวลาและวนัใน
สปัดาหไ์วอ้ย่างชดัเจน จากนัน้ท าการสุม่สถานทีเ่พือ่ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่อย่าง
งา่ย โดยการสุม่เพิม่ทีล่ะแห่งจนกว่าจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามทีต่อ้งการ 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    

การวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยการวเิคราะหห์าความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนแต่ละจงัหวดั
เป็นค่าร้อยละ และวเิคราะห์ภาพรวมของประเทศด้วยการน าค่าร้อยละแต่ละจงัหวดัมาหาค่ามธัยฐาน 
เปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะห์ด้วยค่าร้อยละ เพื่อให้เหน็ความแตกต่างระหว่างสองวธิี  ค่าความชุกและ
พฤติกรรมที่ส ัมพันธ์กับการติดเชื้ อเอชไอวีที่ท าการส ารวจได้ในรอบปี  พ.ศ. 2555 จะถูกน าไป
เปรยีบเทียบกับค่าที่ท าการส ารวจได้ในรอบปี พ.ศ. 2550 ในพื้นที่ด าเนินการ คือ กรุงเทพมหานคร 



ภูเก็ต เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ในพื้นที่ด าเนินการ คือ พัทลุง และอุดรธานี ปี พ.ศ. 2552 ในพื้นที่
ด าเนินการ คอืกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชยีงใหม่ และปี พ.ศ. 2553 ในพื้นที่ด าเนินการ 12 จงัหวดั คอื
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี พัทลุง ปทุมธานี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา อุบลราชธานี 
นครราชสมีา และขอนแก่น เพือ่แสดงใหเ้หน็แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของค่าความชุก ขอ้มลูเชงิปรมิาณ
เช่น อายุ จะค านวณด้วยค่าเฉลี่ย ค่ามธัยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อดูลกัษณะการแจกแจง
ของขอ้มลู  

การด า เนิ นก ารใน ปี  พ .ศ . 2555 ได้ ด า เนิ น ก ารเฝ้ าระวัง ฯ ในพื้ นที่  12 จังห วัด  คือ 
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี พัทลุง ปทุมธานี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา อุบลราชธานี 
นครราชสมีา และขอนแก่น 
 
ผลการเฝ้าระวงั 

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย (MSM)  ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2550 - 2553 ในพื้นที่ 3 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ภูเกต็  พบว่า กรุงเทพมหานคร มี
ความชุกสงูทีสุ่ด รอ้ยละ 31.28 ในปี พ.ศ. 2553 สว่นจงัหวดัเชยีงใหม่และภูเกต็มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

ในปี พ.ศ. 2551  ได้ด าเนินการเฝ้าระวงัในจงัหวดัอุดรธานี  และพทัลุง  พบความชุกการติด
เชือ้เอชไอวรีอ้ยละ 4.67 และ 5.50 ตามล าดบั 

ในปี พ.ศ. 2553 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 12 จงัหวดั ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอ
วกีลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลีย่ รอ้ยละ 10.05 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละ
การตดิเชือ้เอชไอวใีนภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 8.01 (Min = 1.76 Max = 31.28)  

ในปี พ.ศ. 2555 ผลการเฝ้าระวงัฯ ที่ด าเนินการใน 12 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตวัอย่าง MSM 
จ านวน 2,200 คน อายุเฉลี่ย 22.7 ปี (Median 21 SD 6.7) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.1 ก าลัง
การศกึษาศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 30.2 สถานภาพโสด รอ้ยละ 64.3 เป็นนักเรยีน/นกัศกึษา รอ้ย
ละ 48.7  สว่นใหญ่ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่บดิามารดา รอ้ยละ 40.0 สว่นใหญ่รายไดน้้อยกว่า 5,000 บาทต่อ
เดอืน ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวกีลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ภาพรวมของประเทศ มคี่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ 9.9   ค่ามธัยฐานของร้อยละการติดเชื้อเอชไอวใีนภาพรวมของประเทศคอื ร้อยละ 7.1 (Min = 
3.4 Max = 24.4) (ตารางที ่1) 

 



ตารางที ่1 ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2550-2555 
 

จงัหวดั 
2550 2551 2552 2553 2555 

จ านวน 
ติดเชื้อ 

HIV 
ร้อยละ จ านวน 

ติดเชื้อ 
HIV 

ร้อยละ จ านวน 
ติดเชื้อ 

HIV 
ร้อยละ จ านวน 

ติดเชื้อ 
HIV 

ร้อยละ จ านวน 
ติดเชื้อ 

HIV 
ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 399 123 30.83    450 111 24.67 179 56 31.28 201 49 24.4 
เชยีงใหม ่ 205 39 19.02    253 21 8.30 100 13 13.00 200 46 23.0 
ภูเกต็ 150 30 20.00    149 9 6.04 101 7 6.93 100 14 14.0 
อุดรธานี    300 14 4.67    151 10 6.62 198 13 6.6 
พทัลุง    200 11 5.50    227 4 1.76 193 3 1.6 
ปทุมธานี          284 32 11.27 296 10 3.4 
ชลบุร ี          87 4 4.60 117 9 7.7 
นครราชสมีา          108 11 10.19 154 22 14.3 
อุบลราชธาน ี          200 17 8.50 223 14 6.3 
ขอนแก่น          217 12 5.53 217 21 9.7 
ราชบุร ี          146 11 7.53 103 6 5.8 
สงขลา          150 19 12.67 198 11 5.6 

รวม 754 192 25.46 500 25 5.00 852 141 16.55 1950 196 10.05 2200 218 9.9 
มธัยฐาน   20.0   5.0   8.3   8.01   7.1 

 
 
 
 



จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัปทุมธานีมกีารใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดในกลุ่ม MSM มากทีสุ่ด
คอืรอ้ยละ 94.7 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดันครราชสมีา มกีารใชถุ้งยางอนามยัเพยีง รอ้ยละ 81.4 ภาพรวม
ค่าเฉลีย่ของประเทศ รอ้ยละ 87.7 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละการใชถุ้งยางอนามยัในภาพรวมของประเทศ
คอื รอ้ยละ 85.5 (ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธ์ทางทวารหนักครัง้ล่าสุดในรอบ 12 

เดอืน ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 141 125 88.7 
เชยีงใหม่ 172 148 86.0 
ภูเกต็ 41 34 82.9 
อุดรธานี 109 89 81.7 
พทัลุง 116 109 94.0 
ปทุมธานี 226 214 94.7 
ชลบุร ี 103 94 91.3 
นครราชสมีา 129 105 81.4 
อุบลราชธานี 166 141 84.9 
ขอนแก่น 162 134 82.7 
ราชบุร ี 78 66 84.6 
สงขลา 159 146 91.8 

รวม 1602 1405 87.7 
มธัยฐาน   85.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนรอบ 12 เดอืน ในกลุ่ม MSM มากทีสุ่ด
คอืจงัหวดันครราชสมีา รอ้ยละ 47 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัสงขลาเพยีง รอ้ยละ 2.6 ภาพรวมค่าเฉลีย่
ของประเทศรอ้ยละ 22.8 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการตรวจและทราบผลการตรวจในภาพรวมของ
ประเทศรอ้ยละ 25.6 (ตารางที ่3) 
 

ตารางท่ี 3  ร้อยละของการตรวจและทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 

 

จงัหวดั 
2555 

จ านวน เคยตรวจและทราบผล ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 201 82 40.8 
เชยีงใหม่ 200 12 4.1 
ภูเกต็ 100 31 26.5 
อุดรธานี 198 28 18.2 
พทัลุง 193 55 24.7 
ปทุมธานี 296 69 31.8 
ชลบุร ี 117 73 36.9 
นครราชสมีา 154 94 47.0 
อุบลราชธานี 223 7 6.8 
ขอนแก่น 217 27 27.0 
ราชบุร ี 103 19 9.6 
สงขลา 198 5 2.6 

รวม 2,200 502 22.8 
มธัยฐาน   25.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขา้ถงึ prevention program (การทราบสถานทีต่รวจเลอืด และไดร้บัถุงยางอนามยัฟร)ี ใน
กลุ่ม MSM มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัเชยีงใหม่ รอ้ยละ 75.5 และน้อยทีสุ่ดคอืปทุมธานี รอ้ยละ 8.4 ภาพรวม
ค่าเฉลีย่ของประเทศ รอ้ยละ 49.7 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของการไดร้บัความรูด้า้นการป้องกนัใน
ภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 52.6 (ตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4  ร้อยละของการเข้าถึง prevention program ในกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย

(MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
prevention 
program 

ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 201 95 47.3 
เชยีงใหม่ 200 151 75.5 
ภูเกต็ 100 36 36.0 
อุดรธานี 198 129 65.2 
พทัลุง 193 112 58 
ปทุมธานี 296 25 8.4 
ชลบุร ี 117 51 43.6 
นครราชสมีา 154 90 58.4 
อุบลราชธานี 223 152 68.2 
ขอนแก่น 217 136 62.7 
ราชบุร ี 103 44 42.7 
สงขลา 198 72 36.4 

รวม 2,200 1,093 49.7 
มธัยฐาน   52.6 

 
ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม MSM พบว่า ขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่นอนเพยีงคน

เดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสเ์ป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ดม้คีวามถูกตอ้งน้อยทีสุ่ด 
รอ้ยละ 66.8 ในภาพรวมค่าเฉลีย่ของประเทศ  รอ้ยละของการตอบถูกทัง้ 5 ขอ้ในภาพรวมทัง้ประเทศ  
รอ้ยละ 33.5 ค่ามธัยฐานของรอ้ยละของความรูท้ีต่อบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ในภาพรวมของประเทศคอื รอ้ยละ 
34.8 (ตารางที ่5) 

 
 
 



ตารางท่ี  5  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 
 

 

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

กรุงเทพฯ 69.7 81.1 70.6 71.6 79.6 33.8 
เชยีงใหม่ 74.4 91.5 87.9 79.9 85.9 25.7 
ภูเกต็ 72.0 86.0 79.0 82 75.0 18.8 
อุดรธานี 75.8 90.4 71.2 70.2 59.1 35.7 
พทัลุง 58.5 78.8 52.3 91.7 89.6 35.9 
ปทุมธานี 45.3 81.1 43.9 84.5 86.8 33.2 
ชลบุร ี 52.1 97.4 56.4 82.1 77.8 29.3 
นครราชสมีา 77.9 92.2 79.9 68.2 69.5 43.7 
อุบลราชธานี 66.8 92.8 73.5 80.3 82.1 30.1 
ขอนแก่น 65.4 85.7 79.9 77.0 81.1 41.0 
ราชบุร ี 46.6 65.0 64.1 88.3 84.5 38.9 
สงขลา 62.6 86.4 62.1 91.4 88.9 36.3 
ร้อยละรวม 63.7 85.9 67.4 80.5 80.6 33.5 
มธัยฐาน 66.8 86.4 71.2 80.3 81.1 34.8 

 
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 
การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีและความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีใน

กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ในพืน้ทีน่ าร่อง 3 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ภูเกต็ ในปี 
พ.ศ. 2550  2552 2553 และ 2555 พบว่า กรุงเทพมหานคร มคีวามชุกสงู เนื่องจากเป็นศูนยก์ลางความ
เจรญิ แหล่งบนัเทงิ และ มสีถานทีน่ดัพบของกลุ่ม MSM อยู่เป็นจ านวนมาก สว่นแนวโน้มของการตดิ
เชือ้ในจงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดัเชยีงใหม่ สงูขึน้จากปี พ.ศ. 2552 สว่นภาพรวมของ 12 จงัหวดั ในการ
ส ารวจรอบปี พ.ศ. 2553 เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2555 พบว่าการตดิเชือ้ลดลงเลก็น้อย 

การใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัในกลุ่ม MSM ทัว่ไปทีไ่ดจ้ากการศกึษา
ครัง้นี้สงูกว่าการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดของการมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกัในกลุ่มอื่นๆ ทีส่ านกั
ระบาดวทิยาไดท้ าการด าเนินการเฝ้าระวงัมาอย่างต่อเนื่อง (รปูที ่1) 

 

 
 
รปูท่ี 1  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดเมื่อมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกั ประชากรกลุ่มต่างๆ 

จ าแนกรายปี 2548-2555 
ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีของส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
พบว่ากลุ่ม MSM มกีารใชถุ้งยางอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง อาจเป็นเพราะกลุ่ม MSM มคีวามรู้

และความเขา้ใจเรื่องการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นอย่างดี นอกจากนี้การทีม่ทีศันะคตทิีถู่กตอ้ง
เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัยงัคงเป็นเรื่องส าคญัควบคู่ไปกบัความรูใ้นดา้นการป้องกนั  การที่
กลุ่ม MSM มคีวามรูด้กีว่ากลุ่มอื่นๆ กเ็พราะความร่วมมอืของบุคลากรดา้นการสาธารณสุขทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนไดบู้รณาการเป็นอย่างด ีจงึท าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่ม MSM พบว่า สว่นใหญ่เขา้ใจและรูว้่าถุงยางอนามยั
สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีดถ้า้หากใชอ้ย่างถูกตอ้ง สว่นขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่นอนเพยีงคน



เดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอวเีป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีด้มคีวามถูกตอ้งน้อยทีสุ่ด เมื่อรวมขอ้
ค าถามทัง้หา้ขอ้เขา้ดว้ยกนัจ านวนของผูท้ีต่อบถูกทัง้หา้ขอ้น้อยกว่าความคลาดหมายในเชงิป้องกนัโรค 
เช่น การขาดความรูด้า้นป้องกนัอาจมโีอกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั สิง่ทีร่ะบุไดช้ดัเจน
คอืความสนใจต่อสุขภาพของกลุ่ม MSM โดยเฉพาะการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี

การเคยตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่ม MSM อยู่ในระดบัที่ต ่า 
เนื่องจากขาดความตระหนกั การสรา้งความตระหนกัในการดแูลสุขภาพดว้ยการตรวจสุขภาพจงึเป็น
เรื่องส าคญัควรเน้นในกลุ่มนี้ บางคนรูว้่าตนเองมเีชือ้เอชไอวมีาก่อนล่วงหน้า แต่การศกึษาจะท าการ
ตรวจหาเชือ้ฯ ทุกรายก่อนทีจ่ะใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเพือ่เป็นการยนืยนั  สิง่ทีน่่าสนใจคอื
บางคนระบุว่าตนเองตดิเชือ้เอชไอวแีต่ผลการตรวจกบัเป็น non-reactive ซึง่อาจเกดิจากความผดิพลาด
ของน ้ายาทีใ่ชต้รวจคดักรอง หรอือาจเกดิจากความเขา้ใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างต่อสถานะภาพ
การตดิเชือ้ของตนเอง หรอือาจเกดิจากแบบสอบถามทีม่จี านวนขอ้ค าถามมากเกนิไปจนท าใหผู้ต้อบเกดิ
ความสบัสนซึง่ปัญหาดงักล่าวนี้ยงัไม่มขีอ้สรุปทีช่ดัเจน  


