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รายงานผลการดูงาน/ประชุม ณ ต่างประเทศ 

1. หน่วยงาน ส ำนักอนำมัยและส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

2. โครงการThe 8th Conference on Joint Research and Survey 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 คน 

4. โครงการนี้ประชุม 4 วัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 22 ธันวำคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ผลจากการประชุม 

วัตถุประสงค์ของการประชุม 

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนเร่ืองโรคติดเชื้อต่ำงๆ ระหว่ำงเมืองที่เข้ำร่วมประชุม และ
หำรือร่วมกัน ในกำรวำงแผนกำรจัดท ำวิจัยและส ำรวจในเรื่องสถำนกำรณ์เอดส์และซิฟิลิสในแต่ละประเทศ  

เน้ือหำสรุปสำระส ำคัญของกำรประชุม ดังน้ี 

ประธานในการประชุม:  
Dr. Mariko YAUCHI, Senior Director for Infectious Disease Control and Crisis Management, 
Bureau ofSocial Welfare and Public Health, TMG 
1. Keynote Speech “HIV/AIDS”  
(Dr.Akifumi IMAMURA,Department of Infectious Diseases,Tokyo Metropolitan 
Komagome Hospital , Mr. Yuzuru IKUSHUIMA,Exective Director,PLACE Tokyo) 
 สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น และกรุงโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี 
1985 ถึงปัจจุบัน ปี 2016 ซึ่งในปี 2015 ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อรำยใหม่ที่ขึ้นทะเบียนจ ำนวน 1,434 
รำย และพบว่ำเป็นผู้ป่วยเอดส์จ ำนวน 428 รำย คิดเป็นร้อยละ 29.8 ผู้ชำยติดเชื้อมำกกว่ำผู้หญิง โดยสำเหตุ
ที่พบว่ำมำกที่สุดคือจำกกำรมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันร้อยละ 65.6 จำกจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่ที่ขึ้น
ทะเบียนพบว่ำเป็นต่ำงชำติจ ำนวน 146 รำย   
 กรุงโตเกียวมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จ ำนวน 1,590 รำย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ทั้งประเทศ มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่จ ำนวน 435 รำย ส่วนใหญ่อำยุ 30 – 39 ปี และผู้ชำยมำกกว่ำผู้หญิง  
สถำนพยำบำลที่ให้กำรรักษำฟรี ได้แก่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข และส ำนักงำนตรวจและให้ค ำปรึกษำMinami-
Shinjuku นอกจำกน้ีในโตเกียวมีโรงพยำบำลเครือข่ำยจ ำนวน 44 แห่ง และสถำนพยำบำล/คลินิกเอกชนอื่นๆ  
ประชำชนส่วนมำกจะใช้บริกำรรพ.เครือข่ำยและสถำนพยำบำล/คลินิกเอกชนมำกกว่ำ  
 กำรให้บริกำรแบบตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไววีทำงไปรษณีย์ เป็นกำรตรวจด้วยตนเอง ซึ่งใช้
Application ในwebsite ประกอบกำรตรวจกับชุดตรวจที่ได้รับทำงไปรษณีย์ มีหลำยบริษัทให้บริกำรแต่ยัง
ไม่ได้รับกำรมอบอ ำนำจจำกกระทรวงสำธำรณสุขของประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นบริกำรที่ได้รับควำมนิยมเพิ่มมำก



ขึ้นจำกปี 2001 ถึงปี 2015 ปัญหำกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไววีทำงไปรษณีย์คือไม่สำมำรถควบคุมควำม
แมน่ย ำได้ และผลอำจเป็นผลลบปลอม ในกลุ่มพนักงำนบริกำรพบว่ำกำรตรวจไม่เป็นส่วนตัว  
 กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส (ART) กรุงโตเกียวมีโรงพยำบำลเครือข่ำยจ ำนวน 44 แห่ง พบว่ำในปี 
2015 กลุ่มยำที่ใชม้ำกที่สุดคือ INSTI รองลงมำคือกลุ่ม STR จ ำนวนผู้ป่วยรำยใหม่ในกรุงโตเกียวลงจำกปี 
2000 จ ำนวนผู้ป่วย3.1 ล้ำนคน ปี 2014 จ ำนวนผู้ป่วย 2 ล้ำนคน ลดลงร้อยละ 35 กำรเข้ำถึงยำต้ำนไวรัส
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 74.5 ในปี 2003 เป็นร้อยละ 94.6 ในปี 2013  

PreP(Pre-Exposure Prophylaxis)คือกำรให้ยำป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยคนละ 66,666 บำทต่อเดือน ร้อยละ 70 สำมำรถเบิกประกันสังคมได้ จึงเหลือยอดที่ต้องจ่ำยเอง
คือ 6,300 บำท/เดือน 

ประเด็นท้ำทำยของกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีในกรุงโตเกียวคือ กลุ่ม MSM จะพบอยู่ในชนบท
มำกกว่ำ กลุ่มอำยุช่วงวัยกลำงคนและผู้สูงอำยุ มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น ผู้ป่วยMSMที่เป็นผู้สูงอำยุอยู่บ้ำนคนเดียว 
มีควำมต้องกำรกำรสนับสนุนระบบยำ ควำมต้องกำรในกำรอยู่โรงพยำบำลระยะยำวและกำรให้บริกำรยำต้ำน
ไวรัสที่บ้ำนเครือข่ำยผู้ติดเชื้อยังมีน้อย พบว่ำมีกำรว่ำงงำนของผู้ติดเชื้ออย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงปัญหำด้ำน
สุขภำพจิตของผู้ติดเชื้อซึ่งต้องกำรกำรบ ำบัดรักษำและสนับสนุนจำกผู้ให้บริกำร  

มำตรกำรที่จะด ำเนินกำรในอนำคนได้แก่  
1. กำรป้องกันและสร้ำงควำมตระหนัก โดยเพิ่มบริกำรทำงโทรศัพท์ซึ่งเป็นกลุ่มป่วยเอดส์Gay 

(Hotline Gay Friend) 
2. กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ด ำเนินงำนด้ำนเอดส์ 
3. กำรพัฒนำระบบกำรดูแลรักษำและสนับสนุน : ระบบให้ค ำปรึกษำ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม Buddies 
4. พัฒนำเครือข่ำยข้อมูลทำง Web site : FAQs,PLACE voices , PLACE talks 
 

2. ผลการส ารวจพฤติกรรมและความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
(โดย พญ.ฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน รักษาการผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 ส านักอนามัย กทม.)  
 กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรด้ำนเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์กับกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชำยมำอย่ำงต่อเน่ือง แม้แนวโน้มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และลดลงแต่ควำมชุกของกำรติดเชื้อในกลุ่มชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กับชำยยังสูง ซึ่งในปี 2014 มีควำมชุกร้อยละ 28.6 โดยกรุงเทพมหำนครมียุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนปี 2012 – 1016 มุ่งสู่เป้ำหมำยที่เป็นศูนย์ ไม่ติด ไม่ตำย ไม่ตีตรำ แต่ยังพบวำ่กลุ่มชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กับชำยยังเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และบริกำรกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชวียังมีน้อย  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมในกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยได้ด ำเนินกำรทุก 2 ปี ซึ่งด ำเนินกำรแยกกัน
กับกำรส ำรวจควำมชุกของกำรติดเชื้อ ซึ่งปี 2016 น้ีจึงได้จัดท ำโครงกำรที่น ำกำรส ำรวจทั้ง 2 รวมกันเพื่อลด
ระยะเวลำและงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ศึกษำแนวโน้มพฤติกรรมและควำมชุกของกำรติดเชื้อเอชไอวีให้
เป็นงำนประจ ำที่ควรท ำไปพร้อมๆกัน ด ำเนินกำรส ำรวจโดยจัดจ้ำงองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ 5 พื้นที่เขต



ได้แก่เขตรำชเทวี บำงกะปิ วัฒนำ วังทองหลำง พญำไท จตุจักร พระนคร ห้วยขวำง ส ำรวจในสวนสำธำรณ 
ผับ และซำวน่ำ กลุ่มเป้ำหมำยคือ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย ชำยขำยบริกำร สำวประเภทสอง รวมทั้งสิ้น 
597 คน ใช้แบบสอบถำมและชุดตรวจหำกำรติดเชื้อทำงน้ ำลำย ใบยินยอม ผลกำรส ำรวจโดยสรุปคือกลุ่มชำย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยส่วนใหญ่อำยุมำกกว่ำ 25 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป พบควำมชุกในกลุ่ม
ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยร้อยละ 19.5 รองลงมำคือกลุ่มชำยขำยบริกำร สถำนที่ที่พบว่ำมีควำมชุกของกำร
ติดเชื้อเอชไอวีสูงคือ บำร์ ร้อยละ 28.8  รองลงมำคือสวนสำธำรณะร้อยละ 24 และ ซำวน่ำร้อยละ 23.1 
ควำมรู้ตำมเกณฑ์ UNGASS กลุ่มสำวประเภทสองสูงสุดคือร้อยละ 40.5 ต่ ำสุดคือกลุ่มชำยขำยบริกำรร้อยละ 
26 แต่กำรใช้ถุงยำงอนำมัยในกลุ่มชำยขำยบริกำรพบมำกที่สุดคือร้อยละ 99 กลุ่มที่เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรน้อย
ที่สุดคือกลุ่มสำวประเภทสอง  
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนครเพื่อมุ่งสู่กำรยุติปัญหำเอดส์คือ 
 1. กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชวีในกลุ่ม MSMอำยุน้อย 
 2. กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยในกำรช่วยด ำเนินงำน 
 3. เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคัดครองHIV/STI และยำต้ำนไวรัสก่อนสัมผัส(PreP) ในศูนย์บริกำรสำธำรณสุช
ขของกรุงเทพมหำนคร 
 4. รณรงค์ให้กำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีเป็นเร่ืองปกติที่ทุกคนควรตรวจเลือดเพื่อทรำบสถำนะ
ของตนเอง 
 
3. สถานการณ์การติดเช้ือเอชไอวีระหว่างปี 2011 – 2015 ของเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  
(โดย Dr.NhanTun LE,Director of Hanoi HIV/AIDS Prevention Center) 
 เมืองฮำนอยเป็นเมืองหลวงพื้นที่ติด 9 จังหวัด มี 30 เขต คำดประมำณประชำกรที่มีควำมเสี่ยงสูง
ได้แก่กลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีดจ ำนวน 18,580 รำย กลุ่มพนักงำนบริกำรทำงเพศ 3,898 รำย กลุ่มชำยที่
มีเพศสัมพันธ์กับชำย 1,877 รำย มีหน่วยบริกำรตรวจหำกำรติดเชื้อ 18 แห่ง ใน 14 เขต หน่วยที่ให้บริกำร
Methadone 17 แห่งใน 16 เมือง สถำนบริกำรที่มีกำรป้องกันกำรติดเชื้อจำกแม่สู่ลูก 24 เขต และมีสถำน
บริกำรที่ดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค 34 แห่ง ใน 30 เขต  
 ภำพรวมของเอชไอวี/เอดส์ มีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตอยู่ 18,535 รำย เสียชีวิตสะสม 4,523 
รำย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสม 23,088 รำย ต้ังแต่ปี 2011 – 2015 พบว่ำมีผู้ติดเชื้อเอชไวอีจ ำนวน 4,758 
รำย เสียชีวิตเน่ืองจำกเอดส์ 568 รำย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้น พบว่ำมีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นเพศ
ชำยมำกกว่ำเพศหญิง ช่วงอำยุที่พบมำกที่สุดคือ 25 – 49 ป ีร้อยละ 84.6  สำเหตุของกำรแพร่เชื้อพบว่ำ
เพิ่มขึ้นในสำเหตุทำงเพศสัมพันธ์ จำกร้อยละ 27.6 ในปี 2011 เป็นร้อยละ 34.4 ในปี 2015  
 นอกจำกน้ีพบควำมชุกของกำรติดเชื้อสูงในกลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 19 รองลงมำคือกลุ่ม
พนักงำนบริกำรทำงเพศร้อยละ18 และกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยร้อยละ 6 เขตที่พบว่ำมีควำมชุกของ
กำรติดเชื้อเอชไอวีสูงคือเขต Dong Da ร้อยละ 11.7 รองลงมำคือเขต Ba Dinhและเขต Hai Ba Trungร้อย
ละ 10.1   



 
4. สถานการณ์การติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปิน 
(โดย Dr.MariaLoidaAlzona : Director IIIMMMDA )  
 เมืองมะนิลำเป็นเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุด มีทั้งหมด 12-14 ล้ำนคน เป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ กำรศึกษำและมีหน่วยงำนในสังกัดของรัฐบำลท้องถิ่น 17 หน่วยงำน มีพืนที่ 619.5 ตำรำง
กิโลเมตร ควบคุมโดยนำยกเทศมนตรี  
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์พบคร้ังแรกในเดือนมกรำคม 1984 ในกลุ่มพนักงำนบริกำรทำงเพศหญิง 
รัฐบำลได้ต้ังสภำเอดส์แห่งชำติในปี 1992 และได้ออกพระรำชบัญญัติคุมพระงโรคในปี 1998 และเริ่มใชย้ำ
ต้ำนไวรัส ปัจจุบันพบว่ำมีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศฟิลิปปิน ทั้งสิ้นจ ำนวน 35,383 รำย และพบมำก
ที่สุดในเมืองมะนิลำ 15,685 รำย(44%) กลุ่มอำยุที่พบมีควำมชุกของกำรติดเชื้อสูงสุดคือกลุ่มอำยุ 25 – 
34 ปี (53%) พบเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง พบมำกในกลุ่มรักร่วมเพศ(53%) อัตรำป่วย ร้อยละ 4 ต่อ
ประชำกรแสนคน  
 ปัจจัยที่ท้ำทำยในกำรด ำเนินงำน  
 1. ชุมชนขนำดใหญ่ที่มีควำมเสี่ยงสูงคือกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย  
 2. พบว่ำกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยรวมตัวกันในสถำนบันเทิงส ำหรับกลุ่มน้ี และมีกำรล่องเรือ  
 3. พบพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงคือกำรมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก และมีอัตรำกำรใช้ถุงยำงต่ ำ 
ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันกำรติดเชื้อต่ ำ 
 4. มีควำมชุกของกำรติดเชื้อในทุก 3 วันและใน 1 วัน แพร่เชื้อทุก 3 ชั่วโมง 
 ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
 1. ขยำยศูนย์บริกำรสำธำรณสุขให้สำมำรถดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 
 2. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรสำธำรณสุข และนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรให้ค ำปรึกษำและสร้ำง
ควำมตระหนักให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
 3. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ระบบรำยงำนและกำรตรวจสอบคุณภำพบริกำร 
 4. เพิ่มควำมตระหนัก ลดกำรตีตรำและเพิ่มกำรรับรู้ว่ำกำรให้บริกำรที่มีรำคำไม่แพงและสำมำรถ
เข้ำถึงได้และมีประโยชน์ 
 5.สร้ำงควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมตระหนักให้กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 6. เพิ่มกำรระดมทุนผ่ำนสภำเอดส์ท้องถิ่น  
 7. ผลักดันนโยบำยและมำตรกำรในกำรป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
ให้มีบทลงโทษส ำหรับกำรละเมิดที่ชัดเจน 
 องค์ประกอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำน 
 1. องค์กรหลำยภำคส่วน ที่เป็นภำคีเครือข่ำย 
 2. กฎระเบียบเฉพำะส ำหรับสถำนบันเทิง 



 3. กฎหมำยเรื่องกำรละเมิดสิทธิและกำรข่มขืน   
4. กำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว ต่อต้ำนกำรกระท ำที่เลือกปฏิบัติ 
5. จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรค และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเอดส์อย่ำง
ต่อเน่ือง 
 
5. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการในการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
ในประเทศเกาหลีใต้ (โดย Hye Jin Yang,RN-BSN,MPH Researcher, Seoul Center for Infectious 
Diseases Control and Prevention) 
 ในประเทศเกำหลีใต้ พบว่ำมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์รำยใหม่เพิ่มมำกขึ้นจำกปี 2003 จ ำนวน 
1,000รำย โดยปี 2015 มีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์สะสมจ ำนวน 12,656 รำย มีชีวิตอยู่จ ำนวน 4,301 รำย 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่พบรำยใหม่มีจ ำนวน CD4 ต่ ำ เพิ่มจ ำนวนมำกขึ้นจำกปี 1996 อัตรำกำรติดเชื้อพบเพศชำย
มำกกว่ำเพศหญิง 15 ต่อ 1 ส่วนใหญ่ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (99%) จำกสถิติทั่วประเทศผู้เชี่ยวชำญด้ำนเอช
ไอวีประเมินว่ำผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ  
 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมทำงสังคมและประชำกรทำงเพศของกลุ่มชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กับชำย เพื่อหำวิธีกำรที่ปรับปรุงควำมต้องกำรของพวกเขำในกำรมำตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี  
โดยใช้แบบสอบถำมซึ่งประกอบด้วยทำงสังคมและลักษณะของประชำกร เคร่ืองมือกำรทดสอบโดยใช้
แบบสอบถำม (Google survey) โดยเปิดรับสมัครในเว๊ปไซด์ (IVANCITY)  
 มีกลุ่มเป้ำหมำยลงทะเบียนทั้งสิ้น 215,232 รำย มีสมัพันธภำพที่ดี 4,000-5,000 รำย กำรท ำงำน
ของ Website สำมำรถแชท ขำยของ นัดนัดหมำย หำคู่ ซึ่งเป็นเพียงWebsiteเดียวที่ได้รับควำมนิยมใน
ประเทศเกำหลีใต้ 
 วิธีกำรศึกษำแบบ Cross-Sectional Study เก็บข้อมูลระหว่ำง วันที่ 20 กรกฎำคม – 60 สิงหำคม 
2559 กลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถลงทะเบยีนได้แก่ เยำวชนที่อำยุน้อยกว่ำ 18 ปี และกลุ่ม MSM ใช้
แบบสอบถำมเรื่องทั่วไป เรื่องเพศ และกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี 
 ผลกำรศึกษำมีผู้ตอบแบบสอบถำมที่น ำมำวิเครำะห์ทั้งสิ้น 2,915 รำย พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับ
กำรตรวจเลือดด้วยควำมสมัครใจร้อยละ 88.7 ส่วนใหญ่เป็นวัยกลำงคน มีกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ มี
ทั้งคนที่มีภำวะสุขภำพไม่ดี และดีมำก มีพฤติกรรมBisexual ให้ควำมสนใจในกำรดูแลสุขภำพและกำรตรวจหำ
กำรติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มMSMในเกำหลีใต้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อเอชไอวีมำก 
 
 
 
 
 



6. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ของการติดเช้ือเอชไอวีและการติดเช้ือท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายในไทเป   
 โดย: Yen,Muh-Yong (Director Kunming prevention & control center.TCG) 
 อุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 6 จังหวัดใหญ่ของประเทศไตหวัน พบว่ำมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ในปี 2016 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,993 รำย ในไทเปพบว่ำมี 319 รำย คิดเป็นร้อยละ16 ของ
ประเทศ พบเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง จ ำนวนกลุ่มเสี่ยงของกำรติดเชื้อเอชไอวี พบว่ำมีผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีด 
จ ำนวน 123 รำย ร้อยละ 2.6 พนักงำนบริกำรทำงเพศ จ ำนวน 4,542 ร้อยละ  96.3 ชำยที่มีเพศสัมพันธ์
กับชำยจ ำนวน 3,541 รำยร้อยละ 78 ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไต้หวันพบมำกที่สุดคือ
จำกชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยร้อยละ 83.99 รองลงมำคือรักต่ำงเพศร้อยละ 11.09  
 ปัญหำหลักของไทเป คืออุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อเอชไอวีพบมำกในกลุ่มอำยุ 25-34 ปี ร้อยละ 44 
รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ร้อยละ 29 พบกำรติดเชื้อระบำดเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ใช้ยำเสพติด กลุ่มเสี่ยงมี
ระดับทำงกำรศึกษำ ส่วนมำกจบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย นอกจำกน้ีพบว่ำ
กลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยมีพฤติกรรมทำงเพศที่มีควำมเสี่ยงสูง มีสถำนบันเทิงของกลุ่มชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กับชำยเพิ่มมำกขึ้น เช่นผับ ดีสโก้ ซำวน่ำ สวนสำธำรณะ มี Application ส ำหรับกลุ่มชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กับชำย พบมีควำมนิยมใช้สำรเสพติดในกลุ่มMSM มียำเสพติดที่ใช้เยอะคือ CHEMSEX และ 
SLAM ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของกลุ่มMSM ส่วนใหญ่จะใช้ส ำหรับกำรมีเซ็กซ์ ซึ่งออกฤทธิ์รวดเร็วและมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีสูงมำก ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม MSMที่ใชS้LAM กล่ำวว่ำเหมือนกินยำนอนหลับใช้
เวลำ 2 วินำทีหลังฉีดโลกจะสดใสขึ้น ไม่สำมำรถหยุดกระแทกได้ ยำเสพติดขำยได้ง่ำยในApplicationของกลุ่ม
MSM  
 โรคที่เกี่ยวข้องกับกำรติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในปี 2016 พบว่ำ
มีโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ซึ่งคือซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบB ไวรัสตับอักเสบC ผู้ติดเชื้อระบบทำงเดินอำหำร 
เชื้ออะมิบำชนิดรุนแรง  ซึ่งพบว่ำเมืองไทเปมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ถึงร้อยละ 59 ของประเทศ
ไต้หวัน ในจ ำนวนน้ีพบว่ำมีร้อยละ 46.1 ป่วยเป็นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 33.2 เป็นโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอชไอวี  นอกจำกน้ีพบว่ำควำมชุกของกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C พบมำกในกลุ่มผู้ใช้
สำรเสพติดชนิดฉีด ร้อยละ 65 รองลงมำคือกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ำมร้อยละ 15 และกลุ่มทีมี
เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันร้อยละ 8 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 25 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C  
 ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของเมืองไทเป ได้แก่ให้ข้อมูลควำมรู้เรื่องกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัย 
ส่งเสริมให้มีกำรคัดกรองและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี และกำรบริหำรจัดกำรผู้ติดเชื้อเอชไอวี(Case 
Managementมุ่งสู่กำรยุติปัญหำเอดส์ในปี 2030 )  เป้ำประสงค์เพื่อให้กำรรักษำให้ได้ 90-90-90 ในปี 
2020 ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังน้ี 
 1. ร้อยละ 90 ขยำยกำรให้ค ำปรึกษำและกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชำกรหลัก 
 2. ร้อยละ 90 ผู้ติดเชื้อเข้ำถึงยำต้ำนไวรัส และกำรดูแลรักษำ  
 3. ร้อยละ 90 ผู้ติดเชื้อมีปริมำณไวรัสในร่ำงกำยที่ต่ ำมำก 



 ปัจจุบันเมืองไทเปก ำลังด ำเนินโครงกำรน ำร่องซึ่งได้แก่โครงกำรตรวจเชื้อเอชไอวีที่บ้ำนได้ฟรี โดยใช้
ชุดตรวจทำงน้ ำลำย ซึ่งปัจจุบันมีร้ำนขำยยำที่เข้ำร่วม 6 ร้ำน จ ำนวนทั้งสิ้น 700 แพ็ค และโครงกำรศึกษำคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมกำรใช้ยำต้ำนไวรัสป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี(PreP) ซึ่งคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมเสี่ยงสูงจ ำนวน 1000 รำย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก CDC  
 สรุปกลุ่มMSM เป็นกลุ่มี่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี ในเมืองไทเป กำรระบำดของเอชไอวี
ลดลงอย่ำงช้ำๆ แต่ยังมีกำรใช้ยำเสพติดร่วมกับกำรมีเพศสัมพันธ์ซึ่งคุกคำมต่อกำรควบคุมโรคเอดส์ กำรฉีด
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และHarm reduction เป็นส่วนหน่ึงในกำรรักษำและป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีได้ 
และกำรส่งเสริมให้กลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงใช้ PrePลดกำรติดเชื้อได้มำกขึ้น 
  
7. การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักในภาคTOMSK 
 กลุ่มประชำกรหลักคือ กลุ่มที่มีกำรเพิ่มขึ้นของกำรติดเชื้อเอชไอวีและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ
เอชไอวีซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีด กลุ่มพนักงำนบริกำรทำงเพศ กลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชำย คำดประมำณว่ำจะมีกลุ่มประชำกรหลักจ ำนวน 18,600 คน และผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ ำนวน 6,292 คนใน
ภูมิภำค TOMSK  
 ควำมชุกของกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชำกรหลักพบว่ำกลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีดมีควำมชุก
สูงสุดคือร้อยละ 39.4 รองลงมำคือกลุ่มพนักงำนบริกำรทำงเพศ ร้อยละ 0.8 และกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชำยร้อยละ 0.4  
 กำรให้ค ำปรึกษำและกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี ด ำเนินกำรทั้งภำครัฐและองค์กรพัฒนำเอกชน
โดยภำครัฐเจำะเลือดตรวจ ELISA ส่วนองค์กรพัฒนำเอกชนตรวจน้ ำลำย และปลำยน้ิว ถ้ำผลเป็นบวกจะส่งต่อ
ให้เข้ำรับกำรรักษำที่สถำนพยำบำลกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีฟรีส ำหรับประชำชนประเทศรัสเซีย ก่อน
ตรวจต้องเซนต์ยินยอมและได้รับกำรให้ค ำปรึกษำก่อนและหลังกำรตรวจ พบว่ำในภูมิภำคTOMSK ของ
ประเทศรัสเซียมีจ ำนวนผู้ตรวจหำกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้นจำก 153,000 รำยในปี 2001 เป็น 253,400 
รำยในปี 2015  
 ปัญหำของกำรตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชำกรหลัก พบว่ำกลุ่มประชำกรหลักมีกำรใช้สำร
เสพติด กำรด ำเนินชีวิตที่วุ่นวำยและคุณภำพชีวิต ขำดกำรสนับสนุนทำงสังคมเพื่อส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ยังมี
กำรตีตรำและเลือกปฏิบัติ และ ขำดกำรลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองหำกำรติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชำกรหลัก 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรตรวจและให้ค ำปรึกษำกับกลุ่มประชำกรหลักคือ กำรให้บริกำรแบบ
เคลื่อนที่ และมีองค์กรพัฒนำเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม กำรท ำงำนร่วมกันกับเครือข่ำยเพื่อนช่วยเพื่อนในกำรให้
ค ำปรึกษำ กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเจำะเลือดกับกลุ่มประชำกรหลักเช่น ของแจกต่ำงๆ 
 
 
 



8. การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันของการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือเอชไอวี/โรคเอดส์ส าหรับต่างชาติ
ในกรุงโตเกียว 
 กรุงโตเกียวมีชำวต่ำงชำติอำศัยอยู่จ ำนวน 449,042 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมำคือเมือง
Osaka , Aichi , Kanagawa และSaitama กำรเจริญเติบโตของชำวต่ำงชำติเป็นผลจำกควำมนิยมของกำรมำ
ท ำงำนที่ประเทศญี่ปุ่น และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของรัฐบำลญี่ปุ่น  
 จำกรำยงำนกำรติดเชื้อรำยใหม่พบว่ำผู้ป่วยต่ำงชำติในกรุงโตเกียวจ ำนวน 435 รำย คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 14 ของผู้ป่วยทั้งหมดในกรุงโตเกียว (ข้อมูลปี 2015) ปัญหำที่พบคือกำรเข้ำไม่ถึงข้อมูลข่ำวสำรกำร
ป้องกันและกำรดูแลรักษำ ซึ่งจ ำกัดด้วยภำษำ เป็นควำมท้ำทำยในกำรจัดบริกำรส่งเสริมป้องกันและรักษำที่
เหมำะสมให้กับชำวต่ำงชำติในกรุงโตเกียว 
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ คือชำวต่ำงชำติทั่วไปในโตเกียว ชำวต่ำงชำติที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มำรับ
บริกำรที่คลินิกในกรุงโตเกียว และผู้ปฎิบัติงำนทำงกำรแพทย์ ได้ท ำกำรศึกษำ 3 เรื่องได้แก่ 
1. กำรควบคุมป้องกัน HIV/AIDS ในกลุ่มชำวต่ำงชำติในกรุงโตเกียว 
2. ควำมพร้อมของกำรตรวจHIV/AIDS ให้กับชำวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหำนคร กรุงโซล และสิงคโปร์ 
3. ควำมพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจหำกำรติดเชื้อ HIV จ ำนวนผู้ป่วย AIDS บริกำรทำงกำรแพทย์ของ
ผู้ป่วยต่ำงชำติที่หำได้ในประเทศญี่ปุ่น  
 
9. สถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรควบคุมซิฟิลิสในกรุงโตเกียว 
 ในปี 2015 จ ำนวนผู้ป่วยซิฟิลิสในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งสิ้น 2,037 รำยอำศัยอยู่ในกรุงโตเกียวจ ำนวน 
1,044 รำย แบ่งเป็นเพศชำย 773 รำย เพศหญิง 271 รำย ช่วงอำยุที่พบมำกที่สุดคือ 30 – 39 ป ีโดยช่อง
ช่องทำงกำรติดต่อในปี 2010 – 2014 เกิดจำกรักร่วมเพศมำกที่สุด และในปี2015 พบมำกในกลุ่มรักต่ำง
เพศ จ ำแนกตำมระยะของโรคซิฟิลิสพบว่ำในปี 2015 ส่วนมำกจะมำในระยะที่ 2 จ ำนวน 443 รำย 
รองลงมำคือระยะที่ 1 จ ำนวน 304 รำย 
 กรุงโตเกียวมีมำตรกำรป้องกันและควบคุมซิฟิลิสด ำเนินกำรดังน้ี 
 1. รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักเรื่องซิฟิลิส โดยเน้นให้ทรำบว่ำสำมำรถติดต่อทำงเกำรมีเพศสัมพันธ์
โดยใช้ปำก 
 2. สร้ำงควำมรู้ควำมตระหนักเรืองอำกำรของซิฟิลิสว่ำมีผื่นขึ้น อำกำรเจ็บปวดมีน้อย และจะอันตรำย
หำกไม่เข้ำรับกำรรักษำ 
 3. สร้ำงควำมรู้ควำมตระหนักว่ำซิฟิลิสสำมำรถถ่ำยทอดไปยังคนอื่นได้แม้ไม่มีอำกำร ซึ่งภำพที่ใช้ใน
กำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงกำรคัดกรองคือกำรใช้ภำพ เซล่ำมูน 
 
 
 
 



10. สถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการการควบคุมป้องกันของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหำนครมีระบบกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้แก่ระบบรำยงำน STI Minirecord, 
RIHIS , ระบบรำยงำน 506 ข้อมูลจำกกำรส ำรวจแหล่ง และข้อมูลจำกกำรออกเชิงรุก 
 สถำนกำรณ์โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ปัจจุบันมีอัตรำป่วย 23.8 ต่อประชำกรแสนคน พบว่ำอัตรำ
ป่วยสูงสุดในกรุงเทพมหำนครคือหนองในพบ 16.9 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำคือโรคซิฟิลิส พบ 15.4 
ต่อประชำกรแสนคน แม้ประเทศไทยจะได้รับรำงวัลจำก WHO ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส
จำกแม่สู่ลูกได้ดีที่สุดในเอเชีย แต่พบว่ำ Congenital  Syphilis ยังมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำก 50 รำยในปี 2010 
เพิ่มเป็น 87 รำยในปี 2015  
 ช่วงอำยุที่พบว่ำมีอัตรำป่วยซิฟิลิสมำกที่สุดคือ 15 – 34 ปี กลุม่เป้ำหมำยที่พบว่ำมีอัตรำป่วยสูงสุด
คือกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยทั่วไป กลุ่มชำยที่ขำยบริกำร
ทำงเพศ และสำวประเภทสอง ควำมท้ำทำยที่พบในปัจจุบันคือ กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำป่วยซิฟิลิสและหนองใน 
และพบมำกในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มประชำกรหลักคือMSM  และพบว่ำ Congenital  Syphilis มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ นอกจำกน้ีโรคหนองในพบอัตรำป่วยจ ำนวนมำกน้ันเป็นหนองในที่ดื้อยำ  
 มำตรกำรที่ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ในกรุงเทพมหำนครใช้แผน
ยุทธศำสตร์เดียวกับเอดส์คือเป้ำหมำยยุติปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กระบวนกำรที่น ำมำใช้ใน
ปัจจุบันคือ RRTTR (Reach Recruit Test Treat Retain) โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยด ำเนินงำนร่วมกัน NGO 
ร้ำนขำยยำ ประชำสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยำงอนำมัย กำรใช้สื่อออนไลน์ และกำรจัดงำนEventรณรงค์ให้เกิดควำมรู้
ควำมตระหนัก และApplication เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร และกำรส่งเสริมกำรคัดกรองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ควบคู่กับกำรแนะน ำให้
กลุ่มเสี่ยงใช้ยำPreP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร 

ต่อตนเอง 
1. ได้รับทรำบข้อมูลและเรียนรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์จำกเมืองใหญ่
ของประเทศต่ำงๆในเอเชีย 
2. เพิ่มวิสัยทัศน์กว้ำงไกลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เพื่อยุติปัญหำ
เอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
3.ได้เข้ำใจแนวโน้มภำระ ขนำดของปัญหำ ควำมเร่งด่วนและบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนสำธำรณสุขของเมือง
ใหญ่ในเอเชีย กำรประสำนควำมร่วมมือในอนำคตต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ 
4. ได้ศึกษำดูงำนองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ ทรำบบทบำทหน้ำที่ กำรวำงแผนด ำเนินงำนร่วมกันกับภำครัฐ
และกำรแบ่งหน้ำที่ขอบเขตอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรแบ่งพื้นที่ Mapping อย่ำงเป็นระบบของกรุงโตเกียว 
5. เห็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรท ำงำน อย่ำงมีระเบียบวินัย เสียสละ ควำมคิดสร้ำงสรรค์แก้ไขปัญหำได้ตำม
สถำนกำรณ์ของแต่ละประเทศได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรน ำเสนอที่กระชับและเข้ำใจง่ำย 
 
ต่อหน่วยงาน 
1. น ำมำใช้ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด ำเนินงำนในกลุ่มประชำกรที่เข้ำถึงยำกเช่นกลุ่มชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชำย พนักงำนบริกำร และกลุ่มผู้ใช้สำรเสพติดชนิดฉีด  

2. น ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงระบบกำรรวบรวมข้อมูลของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสะท้อนปัญหำและ
กำรแก้ไขปัญหำที่ชัดเจน มีควำมรวดเร็วในกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 
3. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองใหญ่ในเรื่องโรคติดเชื้อ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในอนำคต 
4. เป็นกำรร่วมมือกันในกำรแลกเปลี่ยนผลกำรศึกษำวิจัย และสนับสนุนกำรวำงแผนกำรส ำรวจสถำนกำรณ์
โรค เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันน ำไปสู่กำรวำงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ในอนำคต 
5.สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำงเมืองหลวงน ำไปสู่ควำมร่วมมือในทำงวิชำกำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของกรุงเทพมหำนคร 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

      1. ควรมีกำรรวบรวมข้อมูล บทเรียนควำมส ำเร็จของแต่ละประเทศอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถน ำผลงำนที่ส ำเร็จไปใช้ได้ 

      2. กำรด ำเนินงำนขององค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ในกรุงเทพมหำนครควรมีกำรท ำ Mapping พื้นที่
กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของกลุ่มเป้ำหมำยและงบประมำณ และสนับสนุนให้องค์กร
พัฒนำเอกชนชักชวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำถึงยำกเข้ำสู่ระบบกำรดูแลรักษำอย่ำงต่อเน่ือง 


