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ค าน า 

 
 จากการด าเนินงานเฝ้าระวงัความชุกของการตดิเชือ้เอช็ไอว ีในประชากรกลุ่มต่างๆ ตัง้แต่ปี 2532 
เป็นตน้มา กลุ่มผูใ้ชส้ารเสพตดิชนิดฉีดยงัมคีวามชุกของการตดิเชือ้เอช็ไอวสีงูมาก และไมล่ดลง นบัตัง้แต่
เริม่มกีารระบาดของเชือ้เอช็ไอว ีโดยมคีวามชุกสงูอย่างต่อเนื่อง ทีร่อ้ยละ 30 ถงึ 40  
 ปญัหาการแพรร่ะบาดของการใชส้ารเสพตดินับเป็นปจัจยัเสีย่งหลกัทีส่่งผลใหก้ารแพรร่ะบาดของ
การตดิเชือ้เอช็ไอวมีคีวามรุนแรง อทิธพิลของสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหย้งัคงพบปญัหาการใชส้าร
เสพตดิ ไดแ้ก่ เฮโรอนี ยาบา้ ยาอ ีกญัชา สุรา ฯลฯ โดยเฉพาะในเดก็และเยาวชน จากการส ารวจพฤตกิรรม
ทีเ่ป็นประจ าปีละครัง้ พบว่า มรีายงานการเฝ้าระวงัทีน่กัเรยีนชาย และหญงิ เคยใชส้ารเสพตดิ ในทุกชัน้ปีที่
ส ารวจ (มธัยมศกึษาปีที ่2 มธัยมศกึษาปีที ่5 และอาชวีศกึษา) โดยทีน่กัเรยีนชายและหญงิของทุกระดบัชัน้ 
มกีารใชก้ญัชามากทีสุ่ด และรองลงมา คอื ยาบา้ จากการด าเนินงานเฝ้าระวงัในหลายปีทีผ่่านมา พบว่า มี
ขอ้มลูในกลุ่มผูใ้ชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้น้อยมาก จงึมแีนวทางในการพฒันาการเฝ้าระวงัดว้ยวธิกีารใหม่
เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มประชากรไดม้ากขึน้ 
 จากการสนบัสนุนงบประมาณของกองทุนโลกเพื่อการด าเนินงานเฝ้าระวงั ส านกัระบาดวทิยา มลูนิธิ
พเีอสไอและภาค ีรว่มกบัศูนยค์วามรว่มมอืไทย – สหรฐัดา้นสาธารณสุข ไดด้ าเนินการพฒันาระบบการเฝ้า
ระวงัโดยบรูณาการการตดิเชือ้เอช็ไอว ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และพฤตกิรรมที่สมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ 
โดยวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบลกูโซ่ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของการตดิเชือ้เอช็ไอว ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์นประชากรกลุ่มนี้  
  
 ส านกัระบาดวทิยา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานทีไ่ดส้นบัสนุนการพฒันาระบบเฝ้า
ระวงัใหม่นี้ดว้ยดมีาตลอด 
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