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บทน า 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสีย่ง และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย (Male 
Sex Worker : MSW) ซึ่งส านักระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนัน้ เกิดจากการ
ขยายผลการศกึษาของศูนยค์วามร่วมมอืไทย - สหรฐั ดา้นสาธารสุข ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งด าเนินการศึกษาวจิยัในปี พ.ศ. 2548 เป็นปีแรก  โดยมีพื้นที่เป้าหมาย   
ครัง้แรก คอื  กรุงเทพมหานคร  เชยีงใหม่ และภูเก็ตเป็นพื้นที่น าร่องการศกึษา  ผลการศกึษาในครัง้นัน้ พบ
การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนักงานบรกิารชาย รอ้ยละ 18.9 11.4 และ 14.4 ตามล าดบั ท าใหท้ราบว่าความชุก
ของการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มประชากรดงักล่าวอยู่ในระดบัสูง แสดงให้เหน็ว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวใีน
กลุ่มพนักงานบรกิารชายก าลงัเป็นปัญหาสาธารณสุขทีต่อ้งท าการเฝ้าระวงัและป้องกนั  ดงันัน้  ในปี พ.ศ. 2550 
ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จงึได้ก าหนดให้กลุ่มประชากรพนักงานบรกิารชาย
เป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งและความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อตดิตามแนวโน้มความชุกในการตดิเชื้อเอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอวี
ทางระบาดวทิยา 

จากการเฝ้าระวงัในพื้นที่ 3 จงัหวดัคอื จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ที่ส านักระบาด
วทิยาด าเนินการในปี พ.ศ. 2550 นัน้ ปรากฏว่ายงัไม่เพยีงพอที่จะตอบค าถามในระดบัประเทศได้ ดงันัน้ในปี 
พ.ศ. 2553 ส านักระบาดวทิยา จงึท าการศกึษาเพื่อทดลองรูปแบบและเครื่องมอืที่จะใช้ในการขยายพื้นที่เฝ้า
ระวงัใหค้รอบคลุมและสามารถตอบค าถามทางระบาดวทิยาทีเ่หมาะสมของประเทศไทย และสามารถประยุกต์
เขา้กบัระบบเฝ้าระวงัปกต ิโดยสามารถด าเนินการไดจ้รงิตามทรพัยากรที่มอียู่ พืน้ที่ในการศกึษาครัง้นี้ได้เพิม่
จากพืน้ทีเ่ดมิอกี 4 จงัหวดั คอื อุดรธานี ราชบุร ีสงขลาและชลบุร ีผลการศกึษา พบว่า ความชุกของการตดิเชื้อ
เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 8.1 20.0 และ 20.6 ตามล าดบั  

ในปี พ.ศ. 2555 และ 2557 มกีารส ารวจซ ้าในพืน้ที ่5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ ภูเกต็ ราชบุร ี
ชลบุรแีละกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ และสามารถบอกสถานการณ์แนวโน้มของความชุกการ
ตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชายได ้
 

วตัถปุระสงค ์
1) เพือ่ศกึษาความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวแีละพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ี

ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 
2) เพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึการบรกิารการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 

 



วิธีการเฝ้าระวงั 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัฯ เป็นแบบส ารวจซ ้า (Serial cross–sectional survey) และกลุ่มตวัอย่างมา
จากกลุ่มประชากรเดิม (Same dynamic population) ส านักระบาดวทิยา ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสี่ยง
และความชุกของการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย ในปี พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ 5 จงัหวดั คอื คอื 
กรุงเทพมหานคร  ภูเกต็  ราชบุร ีชลบุร ีและเชยีงใหม่ 

กลุ่มตวัอย่างทีถู่กคดัเลอืกเขา้มาในการศกึษามเีงือ่นไขดงันี้ คอื 1) มอีายุ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นบุคคล
สญัชาตไิทย 3) เคยมเีพศสมัพนัธท์างปากหรอืทวารหนักกบัผู้ชายในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา และ 4) ปัจจุบนัพกั
อาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีท่ าการเฝ้าระวงัอย่างน้อย 1 เดอืน โดยขนาดตวัอย่างไดจ้ากการค านวณตามสตูรและแบ่ง
ตามสดัสว่นของพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั (proportion to sites)   

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 เป็นต้น ผูท้ีท่ าการนบัหรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูควรเป็นอาสาสมคัรทีเ่ป็นกลุ่ม MSW 
เพือ่ใหไ้ดค้วามแม่นย าในการนบัมากขึน้   

3) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนับครัง้ทีม่ากทีสุ่ดมาลงใน Venue list โดยระบุช่วงเวลาและวนัในสปัดาหไ์ว้
อย่างชดัเจน จากนัน้ท าการสุม่สถานทีเ่พือ่ท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่อย่างง่าย และท าการสุ่ม
เพิม่ทีล่ะแห่งจนกว่าจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตามทีต่อ้งการ ตวัอย่าง เช่น ถ้าตอ้งการจ านวนตวัอย่าง 360 
คน เมื่อท าการสุม่สถานที ่1 แห่ง ในครัง้ที ่1 ซึง่ปรากฏว่ามจี านวนเป้าหมาย 50 คน ตามจ านวนทีไ่ดท้ าการนับ
ไวใ้น Venue list ระบบเฝ้าระวงันี้จะใชก้ลุ่มเป้าหมายทัง้หมดคอื 50 คน จากสถานทีท่ีถู่กสุ่มไดใ้นครัง้ที ่ 1 
ต่อจากนัน้ผูป้ฏบิตังิานจะท าการสุ่มสถานที่แห่งต่อไป โดยการสุม่เพิม่ครัง้ละ 1 แห่ง ทลีะครัง้จนกว่าจะไดค้รบ 
360 คน  

4) ลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มูล เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายจะท าการแนะน าโครงการและสอบถามความสมคัรใจใน
การตอบแบบสอบถามเพื่อคดักรองกลุ่มเป้าหมาย ผูท้ีม่คีุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขจะไดร้บัค าชีแ้จงรายละเอยีด
ของโครงการจนเขา้ใจ และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความยนิยอมเขา้ร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจแล้ว 
เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเกบ็ขอ้มลูต่อไป  

5) การเก็บขอ้มูลลกัษณะทางประชากรและขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่สมัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอว ี
โดยให้อาสาสมคัรที่เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์มอืถือ (Palmtop 
Assisted Self –Interview : PASI) หลงัจากนัน้จะท าการเกบ็ตวัอย่างเลอืดเพื่อตรวจหาภูมติ้านทานต่อการตดิ
เชื้อเอชไอว ีและนัดวนัฟังผลการตรวจ การรายงานผลการตรวจเลอืด จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการให้ค าปรกึษา โดยผู้เขา้ร่วมโครงการจะสามารถเขา้รบัฟังผลการตรวจหาการตดิเชื้อ เอชไอวไีด้ที่



คลนิิกให้การปรกึษา ของโรงพยาบาลประจ าจงัหวดันัน้ๆ หากผู้เขา้ร่วมโครงการมผีลการตรวจตวัอย่างเลอืด
เป็นบวก เจา้หน้าที่ให้ค าปรกึษาจะแนะน าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้รบัการรกัษาต่อในโรงพยาบาลทีม่สีทิธติาม
สทิธหิลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า    

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

ผลการเฝ้าระวงั 
ในปี พ.ศ. 2557 ผลการเฝ้าระวงัฯ ทีด่ าเนินการใน 5 จงัหวดั รวบรวมกลุ่มตวัอย่าง พนักงานบรกิาร

ชาย จ านวน 714 คน อายุเฉลี่ย 25.5 ปี (Median 24 SD 6.4) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.3 ส่วนใหญ่จบ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ รอ้ยละ 30.8 สถานภาพโสด รอ้ยละ 49.6 สว่นใหญ่ปัจจุบนัพกัอาศยัอยู่กบั
เพื่อน รอ้ยละ 29.9 รายไดส้ว่นใหญ่มากกว่า 10,000-20,000 บาท รอ้ยละ 33.3ความชุกของการตดิเชื้อเอชไอวี
กลุ่มพนกังานบรกิารชายสงูสุดคอืจงัหวดัภูเกต็ รอ้ยละ 24.8 ต ่าสุดคอืจงัหวดัราชบุร ีรอ้ยละ 2  (ตารางที ่1) 

 

ตารางท่ี 1 ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย  
      จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 252 30 11.9 

ชลบุร ี 113 20 17.7 
เชยีงใหม่ 150 10 6.7 

ราชบุร ี 50 1 2.0 

ภูเกต็ 149 37 24.8 
 

จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัภูเกต็มกีารใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธท์างทวารหนกัครัง้ล่าสุดกบั
ลูกคา้ทีเ่ป็นชายในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 97.8 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีมกีารใช้
ถุงยางอนามยัเพยีง รอ้ยละ 86 (ตารางที ่2) 

 

ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมสีมัพนัธ์ทางทวารหนกัครัง้ล่าสุดกบัลูกคา้ทีเ่ป็นชาย 
ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน ใช้ถงุยาง ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 223 213 95.5 
ชลบุร ี 103 96 93.2 

เชยีงใหม่ 126 121 96.0 
ราชบุร ี 50 43 86.0 

ภูเกต็ 89 87 97.8 



จากการเฝ้าระวงั พบว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มกีารใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ในรอบ 3 เดอืนเมื่อมสีมัพนัธท์าง
ทวารหนกัในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 93 และน้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัราชบุร ีมกีารใชถุ้งยาง
อนามยัเพยีง รอ้ยละ 47.6 (ตารางที ่3) 

 

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

จงัหวดั จ านวน การใช้ถงุยางฯ ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 202 177 87.6 

ชลบุร ี 97 79 81.4 
เชยีงใหม่ 115 107 93.0 

ราชบุร ี 42 20 47.6 
ภูเกต็ 82 74 90.2 

 

การตรวจและทราบผลการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ี ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอืจงัหวดั
ชลบุร ีรอ้ยละ 55.8 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 24 (ตารางที ่4) 

 

ตารางท่ี 4  ร้อยละของการตรวจและทราบผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในรอบ 12 เดอืน ในกลุ่ม
พนกังานบรกิารชายจ าแนกรายจงัหวดั ปี 2557 

จงัหวดั จ านวน 
เคยตรวจและ 
ทราบผล ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 252 132 52.4 

ชลบุร ี 113 63 55.8 
เชยีงใหม่ 150 73 48.7 

ราชบุร ี 50 12 24.0 

ภูเกต็ 149 78 52.3 
 
การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Chlamydia trichomatis (CT) ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย พบการตดิเชือ้

มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัเชยีงใหม่ รอ้ยละ 20 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 8 (ตารางที ่5) 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ร้อยละของการติดเชื้อ Chlamydia trichomatis ในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย จ าแนกราย
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ CT ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  -  -  - 
ชลบุร ี 113 22 19.5 

เชยีงใหม่ 150 30 20.0 
ราชบุร ี 50 4 8.0 

ภูเกต็ 149 13 8.7 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Chlamydia trichomatis 
 

การตรวจปัสสาวะเพือ่หาเชื้อ Neisseria gonorrhoeae (NG) ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย พบการตดิ
เชือ้มากทีสุ่ดคอืจงัหวดัชลบุร ีรอ้ยละ 5.3 และน้อยทีสุ่ดคอืภูเกต็ รอ้ยละ 0.7 (ตารางที ่6) 

 

ตารางท่ี 6  รอ้ยละของการตดิเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย จ าแนกราย
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน ติดเชื้อ NG ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  -  -  - 

ชลบุร ี 113 6 5.3 
เชยีงใหม่ 150 6 4.0 

ราชบุร ี 50 1 2.0 
ภูเกต็ 149 1 0.7 
หมายเหตุ * กรุงเทพมหานครไม่มกีารตรวจปัสสาวะหาเชือ้ Neisseria gonorrhoeae 

 
การเขา้ถงึบรกิารและการป้องการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่คอืการทราบสถานทีต่รวจเลอืดและการไดร้บัแจก

ถุงยางอนามยั (prevention programes) ในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย มากทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 
77.4 และน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 42 (ตารางที ่7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7  รอ้ยละของการเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัในกลุ่มพนกังานบรกิารชาย 
จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั จ านวน 
การเข้าถึง 
Prevention 
program 

ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 252 195 77.4 
ชลบุร ี 113 76 67.3 

เชยีงใหม่ 150 87 58.0 
ราชบุร ี 50 21 42.0 

ภูเกต็ 149 102 68.5 
 

การตอบความรูเ้กีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย ตามตวัชีว้ดัของ Global AIDS 
Reponse Progress Report  (GARP) พบว่า ขอ้ค าถามขอ้ 1 เรื่องการมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว/ี 
เอดส ์เป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้มคีวามถูกตอ้งมากทีสุ่ด ใน 5 จงัหวดัทีส่ ารวจ คอืภูเกต็
ตอบถูกรอ้ยละ 84.6 และตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 46.8 ค าถามขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยาง
อนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้พนกังานบรกิารชายในจงัหวดั
เชยีงใหม่ตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 96 ตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 72 ค าถามขอ้ที ่3 คอื คนทีด่สูุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงด ีมเีชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้พนกังานบรกิารชายในจงัหวดัชลบุรตีอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 86.7 
ตอบถูกน้อยทีสุ่ดคอืกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 50.4 ค าถามขอ้ที ่4 คอื คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้
จากการถูกยุงกดั พนกังานบรกิารชายในจงัหวดักรุงเทพมหานครตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 84.9 ตอบถูกน้อย
ทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 60 สว่นขอ้ค าถามขอ้ 5 คนเราสามารถตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้จากการกนิอาหาร
ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส ์พนกังานบรกิารชายในกรุงเทพมหานครตอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 90.5  โดย
จงัหวดัทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ดคอืราชบุร ีรอ้ยละ 58 และการตอบถูกตอ้งทัง้ 5 ขอ้ พบว่าจงัหวดัทีต่อบถูกน้อยทีสุ่ด
คอืราชบุร ีรอ้ยละ 4 และชลบุรตีอบถูกมากทีสุ่ดรอ้ยละ 45.1  (ตารางที ่8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 8  ร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มพนักงานบรกิารชาย 
(MSW) จ าแนกรายจงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 

จงัหวดั 

ร้อยละของผู้ตอบถกู 

ข้อท่ี1 ข้อท่ี2 ข้อท่ี3 ข้อท่ี4 ข้อท่ี5 
ตอบถกูทัง้ 

5 ข้อ 

กรุงเทพฯ 46.8 86.5 50.4 84.9 90.5 20.2 
ชลบุร ี 66.4 94.7 86.7 82.3 89.4 45.1 
เชยีงใหม่ 62.7 96.0 72.0 60.7 76.7 28.7 

ราชบุร ี 76.0 72.0 68.0 60.0 58.0 4.0 
ภูเกต็ 84.6 94.0 82.6 72.5 67.8 42.3 
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 

การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และความชุกของการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่ม
พนักงานบรกิารชาย ในพื้นที่น าร่อง 3 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ในปี พ.ศ.2550 2552 
2553 และ 2555 พบว่ามคีวามชุกสูง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางความเจรญิ แหล่งบนัเทงิ และ มสีถานบรกิารอยู่
เป็นจ านวนมาก เมื่อท าการศกึษาในปี พ.ศ. 2557 พบว่าจงัหวดัที่มคีวามชุกมากที่สุด คอื ภูเก็ต  ชลบุร ีและ
กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั  จงัหวดัที่มคีวามชุกสูงต่อเนื่องคอืจงัหวดัภูเก็ต อาจเนื่องมาจากปัญหาของการ
เขา้ถงึบรกิารและการเขา้ถงึ Prevention programs ทีแ่สดงใหเ้หน็จากผลการศกึษา  

โดยภาพรวมรายจงัหวดัพบว่าการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้ล่าสุดกบัลูกคา้ในกลุ่ม
พนกังานบรกิารชายทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้สงูกว่าการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุดของการมเีพศสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ของพนกังานบรกิารหญงิ  ทีส่ านกัระบาดวทิยาไดท้ าการด าเนินการเฝ้าระวงั แต่อตัราความชุกของการตดิ
เชือ้ในภาพรวมของกลุ่มพนักงานบรกิารชาย MSW; Male sex worker ยงัสงูกว่า กลุ่มพนกังานบรกิารหญงิ 
FSW; Female sex worker 

พบว่ากลุ่มพนกังานบรกิารชาย มกีารใชถุ้งยางอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสงู อาจเป็นเพราะกลุ่มพนกังาน
บรกิารชาย มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นอย่างดี ซึง่แสดงใหเ้หน็จากการตอบ
ขอ้ค าถามดา้นความรูโ้รคเอดสใ์นขอ้ที ่2 คอื การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ลดความเสีย่งใน
การตดิเชือ้เอชไอว/ี เอดสไ์ด ้สว่นใหญ่ตอบไดถู้กตอ้งมากกว่ารอ้ยละ 94 จ าแนกตามรายจงัหวดั การทีม่ทีศันะ



คตทิีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัยงัคงเป็นเรื่องส าคญัควบคู่ไปกบัความรูใ้นดา้นการป้องกนั 
การทีก่ลุ่มพนกังานบรกิารชายมรีอ้ยละการใชถุ้งยางอนามยัทีด่ ีกเ็พราะความร่วมมอืของบุคลากรดา้นการ
สาธารณสุขในเชงิรุกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนไดบู้รณาการกนัเป็นอย่างด ีท าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่ม Venue หรอืทีม่สีถานทีบ่รกิารชดัเจน แต่กลุ่ม Non-Venue ยงัพบว่ามปัีญหาการเขา้ถงึบรกิาร
เชงิรุกอยู่  

การเขา้ถงึบรกิารเชงิรบัของกลุ่มพนกังานบรกิารชายอยู่ในระดบัต ่า โดยพจิารณาจากการตรวจเลอืด
และทราบผล VCT; Voluntary counseling testting แสดงใหเ้หน็ว่าการเขา้ถงึบรกิารเชงิรบัยงัคงเป็นปัญหาอยู่ 
สภาพความเป็นจรงิในปัจจุบนัทีห่น่วยงานต่างๆ พยายามรวมก าลงัช่วยกนัผลกัดนัเพือ่ใหเ้กดิกระบวนการของ
การเขา้ถงึบรกิารและการป้องกนัแบบองคร์วม ของกลุ่มพนกังานบรกิารชายมคีวามกา้วหน้าทีด่ขีึน้จากเดมิ 
นบัตัง้แต่เริม่มกีารสรา้งระบบการเฝ้าระวงัฯ สิง่ทีร่ะบุไดช้ดัเจนคอืความสนใจต่อสุขภาพและการตรวจสุขภาพ
ของกลุ่มพนกังานบรกิารชาย โดยเฉพาะการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวทีีต่่อเนื่อง 

ความรูเ้กี่ยวกบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มพนกังานบรกิารชาย พบว่า สว่นใหญ่เขา้ใจและรูว้่าถุงยาง
อนามยัสามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีดถ้า้หากใชอ้ย่างถูกตอ้ง สว่นขอ้ค าถามเรื่องการมคีู่นอนเพยีงคน
เดยีวทีไ่ม่มเีชือ้เอชไอวเีป็นวธิหีนึ่งทีป้่องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีด้มคีวามถูกตอ้งน้อยทีสุ่ด เมื่อรวมขอ้ค าถามทัง้
หา้ขอ้เขา้ดว้ยกนัจ านวนของผูท้ีต่อบถูกทัง้หา้ขอ้อยู่ในเกณฑต์ ่า ความคาดหมายในเชงิป้องกนัโรค คอื การมี
ความรูท้ีด่ ีหากขาดความรูด้า้นป้องกนัอาจมโีอกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั  

การเคยตรวจเลอืดและทราบผลการตดิเชือ้เอชไอวใีนรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาในกลุ่มพนกังานบรกิาร
ชาย ยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ ่า อาจเนื่องมาจากการขาดความตระหนกั การสรา้งความตระหนกัในการดแูลสุขภาพ
ดว้ยการตรวจสุขภาพจงึเป็นเรื่องส าคญัทีค่วรเน้นในกลุ่มน้ี  
 
 
 

 
 


