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ลวิตรา พิธาวุฒิกร      ศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                                         รสพร กิตติเยาวมาลย ศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 ศุภโชค คงเทียน       ศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                                          เอกชัย แดงสอาด     ศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                                          นพนัฐ จําปาเทศ       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
๑. เรื่อง ลักษณะของชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิสในคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเขต

เมือง: กรุงเทพมหานคร 

๒. ระยะเวลาการดําเนินการ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. ความรู ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

๓.๑ ความรูทางวิชาการสถานการณโรคซิฟลิส  
  โรคซิฟลิสอาจเปนโรคท่ีไมคุนเคยหรือรูจัก หากไมไดมีอาการท่ีสงสัยและมีอาการ คงไมไดคิดถึงโรคนี้ 

โรคซิฟลิสนั้นมีหลาย ๆ ทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของตนกําเนิดของโรคซิฟลิส เชน ทฤษฎี Unitarian 
theory ท่ีกลาวถึงการเกิดของโรค เกิดจากการสัมผัสเชื้อ Treponeme อยางเชน คุดทะราดพบในดินแดนเขต
รอน ซ่ึงเกิดจากการคาทาส ตอมาสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยสภาพความเปนอยูและสุขภาพดีจึงติดจากการ
มีเพศสัมพันธ สวนทฤษฎี Columbian theory เชือ่วาจากการแพรกระจายเชื้อของลูกเรือในยุโรป ในบทความ
นี้อยากจะเปนสวนหนึ่งท่ีอยากจะนําเสนอเก่ียวกับโรคซิฟลิส 

  โรคซิฟลิสเกิดข้ึนครั้งแรกในเมืองเนเปลส ประเทศอิตาลี ระหวางสงครามของฝรั่งเศส โดยเชื่อวาเกิด
จากการสงกองกําลังทหารเขามาสูรบในยุคนั้น และสันนิษฐานวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยคนพบจาก
โครงกระดูกและเชื้อ Treponema pallidum ในป ค.ศ. 1495๑  การติดเชื้อโรคซิฟลิสนั้นสามารถแพรตาม
ระบบจากการรวมเพศหรือทางแมสูลูก การแสดงอาการผูปวยบางรายจะมีอาการชัดเจนแตบางรายอาจไม
แสดงอาการและอยูในระยะท่ีสงบ ๒ 

  ปจจุบันโรคซิฟลิสเปนหนึ่งในโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนปญหาทางดานสาธารณสุข สงผลกระทบ
ทางดานรางกาย จิตใจ ซ่ึงทําใหเกิดอาการเจ็บปวยและเปนอันตรายถึงชีวิตไดหากไมไดรับการรักษา โดยพบวา
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ท่ัวโลกพบการติดเชื้อของโรคซิฟลิสถึง 6.3 ลานราย ซ่ึงเปนการติดเชื้อโรคซิฟลิสราย
ใหม ๓ ในประเทศไทยสถิติการติดเชื้อโรคซิฟลิสยังคงเกิดข้ึนแบบตอเนื่องโดยเฉพาะในประชากรกลุมชายท่ีมี
เพศสัมพันธกับชาย จากขอมูลในประเทศไทย อัตราปวยการติดเชื้อโรคซิฟลิสป พ.ศ. 2553 พบอัตราปวยอยูท่ี 
2.85 ตอแสนประชากร จนกระท่ังป พ.ศ. 2562 อัตราการติดเชื้อของโรคซิฟลิสเพ่ิมสูงสุดเปน 13.69 ตอ
แสนประชากร และพบวาเพ่ิมสูงข้ึนเกือบ 5 เทา ในระยะเวลา 10 ป๔ 

  กลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย หมายถึง ทุกคนท่ีเปนเพศชายท่ีมีเพศสัมพันธกับเพศชายดวยกันเอง 
โดยไมคํานึงถึงอัตลักษณทางเพศ (sexual identity) หรือรสนิยมทางเพศ (sexual orientation)๕   

๓.๒ การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวของกับการติดเชื้อโรคซิฟลิส ดังการศึกษา 
  การระบาดและลักษณะทางคลินิกของโรคซิฟลิสในประเทศบารเซโลนา ของอะรันโดและคณะศึกษา

ในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายจํานวน 1,425 ราย รูปแบบการศึกษา Retrospective study ทําการศึกษา
ในป ค.ศ. 2013-1017 พบวา 37% อยูในโรคซิฟลิสระยะท่ี๑ (Primary syphilis) 48% อยูในระยะโรค
ซิฟลิสระยะท่ี๒ (second syphilis) and 14% อยูในระยะโรคซิฟลิสระยะแฝง (latent syphilis) 93% error 
และพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคซิฟลิส ไดแก อายุ จํานวนคูนอน สถานะการติดเชื้อเอชไอวี 
ประวัติการเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักโดยไมไดปองกัน๖ 
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  การศึกษาของชางและคณะ ท่ีทําการศึกษาในประเทศจีน ไดทําการศึกษากลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับ
ชาย จํานวน 6,568 ราย ทําการศึกษาการติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย โดยใชวิธีแบบ 
snowball  พบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคซิฟลิส ไดแก ความไมสมํ่าเสมอในการใชถุงยางอนามัย
ทางทวารหนัก ประเภทของคูนอน การใชสารเสพติดในการมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก จํานวนคูนอน๗ 

  การศึกษาของโคจิมาและคณะ ประเทศเปรู ท่ีทําการศึกษาลักษณะของชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย
และชายแปลงเพศเปนเพศหญิง (Transgender) ท่ีมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคซิฟลิสในเมือง ลิมา รูปแบบ
การศึกษาเปนแบบ Observational cohort study จาก ค.ศ. 2013-2014 จํานวนอาสาสมัคร 401 ราย 
เปนชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) จํานวน 312 ราย และ ชายแปลงเพศเปนเพศหญิง (TG) 89 ราย ผล
การศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคซิฟลิสไดแก อายุ การเปนฝายรับเม่ือมีเพศสัมพันธทาง
ทวารหนัก การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ เชน หนองใน หนองในเทียม และ การติดเชื้อเอชไอวี ๘ 

  จากการศึกษาของจรัสศรีและคณะ ท่ีทําการศึกษาการระบาดและลักษณะของผูท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิส: 
5 ป ในประเทศไทย ทําการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective study) จากผูปวยท่ีถูกวินิจฉัยวา ติดเชื้อโรค
ซิฟลิส ในคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ระหวางเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 - ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 
922 ราย พบผูท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิส 143 ราย เปนชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) จํานวน 26 ราย ซ่ึง
พบวาการติดเชื้อโรคซิฟลิสมีความสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี และชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีอายุนอยมี
ความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคซิฟลิส๙  

๓.๓ บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิส 
  บทบาทพยาบาลในหนวยงานดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธพยาบาลตองมีความสามารถและมี

สมรรถนะในการดูแลผูปวยท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิส เพ่ือปองกันและควบคุมการติดเชื้อโรคซิฟลิส โดยเฉพาะ
ประชากรกลุมเสี่ยง เชน ประชากรชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย ตามประกาศของสภาการพยาบาล ป พ.ศ. 
2552๑๐ ดังนี ้
    1) การพัฒนาระบบการดูแลผูรับบริการ ในการมีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกํากับ
ระบบการดูแลกลุมเปาหมายหรือเฉพาะโรค (Care Management) โดยการสรางเปนแนวทางปฏิบัติใน
การศึกษาพฤติกรรมทางเพศเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยในกลุมผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในเชิงลึก 
    2) การรณรงคการปองกันโรคซิฟลิส ในการมีความสามารถในการดูแล (Direct Care) 
กลุมเปาหมาย หรือกลุมเฉพาะโรคท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน โดยการรณรงคใหมีการใชถุงยางอนามัยทุก
ชองทางใหกลุมผูมารับบริการ โดยเฉพาะกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย เสริมสรางการรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับ
เรื่องโรคซิฟลิสและการปองกันท่ีถูกตอง สงเสริมใหกลุมผูมารับบริการไดรับการตรวจ คัดกรองโรคซิฟลิสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน เปนการตรวจสุขภาพประจําป รวมท้ังการสรางการรับรูทางดานพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธท่ีถูกตองปลอดภัย เพราะโรคซิฟลิสนั้นเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หากมีการรับรูท่ีถูกตองจะทํา
ใหกลุมผูมารับบริการมีพฤติกรรมการปองกันท่ีดี 
    3) ดานการใหคําปรึกษาเฉพาะโรค (Consultation) ในการมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผูรับบริการท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิสหรือผูรับบริการชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ี
ตนเองเชี่ยวชาญ โดยการนําปจจัยดานการติดเชื้อโรคซิฟลิสไปใชเปนขอมูลท่ีชวยเพ่ิมความแข็งแรงของการให
คําปรึกษา (Counseling) ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการใหคําปรึกษาท่ีทําใหกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายเห็นถึง
ความสําคัญในการปองกันการติดเชื้อโรคซิฟลิส 
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๔. สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอนการดําเนินการ และเปาหมายของงาน 
 ๔.๑ สาระสําคัญของเรื่อง 
   โรคซิฟลิสเปนหนึ่งในโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีเคยเปนโรคท่ีสงบ ในปจจุบันกลับพบวาโรคซิฟลิสมี
แนวโนมกลับมาอุบัติซํ้าและเปนปญหาทางดานสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย จาก
ขอมูลขององคกรอนามัยโลกป ค.ศ. ๒๐๑๘ พบการรายงานการเพ่ิมข้ึนของโรคซิฟลิสนั้นเกิดข้ึนกับ ๓ กลุม
ประชากร คือ กลุมหญิงขายบริการทางเพศ กลุมเด็กแรกเกิด และกลุมเพศชาย มีความชุกท่ัวโลกเทากับ ๑.๖ 
ราย ตอ ๑๐๐๐ ประชากร โดยความชุกในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย มีถึงรอยละ ๖  ซ่ึงการติดเชื้อ
ดังกลาวถือวาเปนประชากรกลุมหลักท่ีองคการอนามัยโลกใหความสําคัญ และตั้งเปาหมายท่ีจะลดความชุกและ
อุบัติการณลง๑๒ สถานการณในประเทศไทยพบวาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีอัตราการติดเชื้อเทากับ ๒.๘๕ ตอ
แสนประชากร และเพ่ิมเปน ๑๓.๖๙ ในป ๒๕๖๒ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน ๔.๘ เทาในชวงระยะ ๑๐ ป๔ ท้ังนี้แผนยุทธศาสตร
การปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงชาติป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีเปาหมายในป ๒๕๖๔ ใหลด
อัตราปวยซิฟลิสไมเกิน ๓.๕ ตอ แสนประชากร๑๓ 
   จากการสํารวจขอมูลสถิติการติดเชื้อโรคซิฟลิสของกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและสมาคมฟาสีรุง
แหงประเทศไทยยอนหลัง ๓ ป พบวากลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีจํานวน
ผูรับบริการท่ีเขารับการตรวจหาการติดเชื้อโรคซิฟลิสจํานวน ๑,๒๕๖, ๑,๗๖๖, ๒,๑๑๙ ราย และพบวา มีผูติด
เชื้อโรคซิฟลิสเปนจํานวน ๑๔๔, ๑๕๕, ๑๗๕ ราย ตามลําดับ และจากขอมูลของสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศ
ไทยจํานวนผูรับบริการท่ีเปนเพศชาย สวนใหญเปนผูรับบริการชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายจากขอมูล ๓ ป
ยอนหลัง มีจํานวนผูรับบริการท่ีเขาการตรวจหาการติดเชื้อโรคซิฟลิสจํานวน ๓,๑๐๐, ๓,๑๑๑, ๓,๘๗๗ ราย 
และพบวามีผูติดเชื้อโรคซิฟลิสประมาณจํานวน ๖๔๐, ๔๐๙, ๔๗๐ ราย ซ่ึงขอมูลการสํารวจพบวาสัดสวนของ
การติดเชื้อโรคซิฟลิสเพ่ิมมากข้ึน เฉลี่ยเดือนละไมต่ํากวา ๕๐ ราย อีกท้ังกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปน
หนวยงานเฉพาะทางและสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทยเปนหนวยงานท่ีดูแลผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศซ่ึง
มีผูรับมารับบริการชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเขามาใชบริการท่ีคลินิกเปนจํานวนมากในแตละป ซ่ึงท้ังสอง
หนวยงานเปนหนวยงานท่ีมีการตรวจคัดกรองโรคซิฟลิสท่ีมีขนาดใหญและอยูในเขตเมือง จากบริบทในสังคม
เมืองนั้นนาจะมีผลในเชิงพฤติกรรมทางเพศท่ีสงผลทําใหการติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมเหลานี้เพ่ิมมากข้ึนในแตละ
ป 
   โรคซิฟลิสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคหนึ่งท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Treponema pallidum 
เชื้อสามารถเขาสูรางกาย และอาจจะแสดงอาการหรือไมแสดงอาการ ซ่ึงเปนอันตรายตอระบบท่ีสําคัญใน
รางกายหากไมไดรับการรักษา๒ จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชาย
มีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทยยังคงพบนอย สวนใหญเปนงานวิจัยท่ีศึกษาในตางประเทศ โดยจาก
การศึกษาพบวามีปจจัยท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อซิฟลิสหนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากดานพฤติกรรมทางเพศท่ีไม
ปลอดภัย เชน จํานวนคูนอน การซ้ือ การขายบริการทางเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย บทบาททางเพศ 
การใชสารเสพติด การใชสารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ การใชยาปองกันเอชไอวีกอนมีเพศสัมพันธ (PrEP)๖-๙  
จากประสบการณการทํางานหนวยงานเฉพาะทางดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดมีโอกาสไดพูดคุยและ
สัมภาษณในกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิสในดานของความรูสึกเก่ียวกับการติดเชื้อโรคซิฟลิส 
พบวา รูสึก ๆ เฉย ๆ กับโรคซิฟลิส เพราะรูวารักษาหายได และท่ีนาท่ึงไปกวาคือ ไมยอมแจงคู เพราะวาเลิกกัน
แลวไมรูจะแจงไมทําไม จากการไดสัมภาษณพบขอเสนอแนะอยากใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขาไปรณรงคตาม
พ้ืนท่ี เชน สวนสาธารณะ หองน้ําในหางสรรพสินคา อยากใหมีถุงยางอนามัยตามพ้ืนท่ีดังกลาว และพบวา 
การศึกษาโรคซิฟลิสในกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายในประเทศไทยยังพบนอย สวนใหญเรื่องท่ีศึกษาจะเปน
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เรื่องของการพัฒนาการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือเปนการศึกษาในกลุมแรงงานขามชาติ จึงเปนจุดเริ่มตนท่ี
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะของผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีมาใชบริการใน
หนวยงานดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพ่ือเปนการเพ่ิมองคความรูและพัฒนาแนวทางดานการดูแลกลุมชาย
ท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีเปนผูท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิส ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ควรมี
การศึกษาลักษณะและพฤติกรรมทางเพศในหนวยงานท่ีดูแลผูรับบริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลการศึกษาของลวิตรา และคณะป 2564 เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเชื้อ
ซิฟลิสของชายท่ีมารับบริการท่ีคลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเขตเมือง1๑ (Sub-group analysis) 
   
 วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ 
    ศึกษาลักษณะของผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีมาใชบริการท่ีคลินิกโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธในเขตเมือง  
           ๔.๒ ข้ันตอนการดําเนินการ 

๔.๒.๑ สํารวจปญหาในคลินิกท่ีตนเองทํางาน วาพบประเด็นปญหาอะไรท่ีทําใหตองการศึกษา 
นั่นคือการติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย อีกท้ังประชากรกลุมดังกลาวเปนประชากรท่ี
ผูวิจัยใหความสนใจ 

๔.๒.๒ หาขอมูลเพ่ือนํามาสนับสนุนเรื่องท่ีตองการศึกษา เชน เอกสารวิชาการ ขอมูลสถิติการ
ติดเชื้อเชื้อโรคซิฟลิส ในศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศ
ไทย เนื่องจากท้ัง 2 แหงเปนหนวยงานท่ีมีการตรวจ คัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธและดูแลผูรับบริการท่ี
เปนชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีมาใชบริการเปนจํานวนมาก และท่ีนาสนใจคือท้ัง 2 แหงตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขต
เมืองของกรุงเทพมหานครฯ 

๔.๒.๓ เขียนโครงรางวิจัย กําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยางการวิจัย คือ ผูรับบริการชาย
ท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีมาตรวจเลือดและพบวาติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีศูนยการแพทยบางรักดานโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร อายุมากกวา 18 ป ไมใชหญิงหรือชายขาม
เพศ และไมเคยมีประวัติการรักษาโรคซิฟลิสมากอน ตั้งแต มิถุนายน ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ จํานวน  ๙๐ ราย 

๔.๒.๔ สรางเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ๒ สวน ไดแก 1 ลักษณะสวน
บุคคล จํานวน 5 ขอ และ 2 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ จํานวน 10 ขอ 

๔.๒.๕ สงโครงรางวิจัยพรอมเครื่องมือเพ่ือขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติเลขท่ีรับรอง อ.951/2563 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 และปรับแกตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

๔.๒.๖ เม่ือโครงรางวิจัยไดรับการอนุมัติแลว ผูวิจัยนําเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
จํานวน 3 ทาน และหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  เทากับ 1 

๔.๒.๗ ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตหัวหนาศูนยการแพทยดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย ในการเขาเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง 

๔.๒.๘ ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยาง ในชวงเวลาดังกลาว ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของการวิจัย 
วัตถุประสงค ประโยชน การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง และขอความยินยอมในการเขารวมการศึกษาวิจัย 
ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูล 
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๔.๒.๙ กลุมตัวอยางเขารวมการศึกษาวิจัยดวยความสมัครใจ และเซ็นเอกสารในการเขารวม
ทําการศึกษาวิจัย ผูวิจัยแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางคนละ 1 ฉบับ จนครบ 9๐ ราย หลังจากท่ีกลุมตัวอยาง
ไดรับการเจาะเลือดตรวจหาการติดเชื้อโรคซิฟลิส ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแต  มิถุนายน ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔.๒.๑๐ วิเคราะหขอมูลดวยการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปหาคาสถิติพ้ืนฐาน 
๔.๒.๑๑ สรุปผลการศึกษา และนําผลการวิจัยจัดทําเปนเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอเอกสารตามลําดับ 
 
๕. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ลักษณะของผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) จําแนกตามประวัติการเปน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางแบงเปนผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีเคยมีประวัติเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจํานวน 15 คน และผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีไมเคยมีประวัติเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจํานวน 75 
ราย คุณลักษณะสวนบุคคลพบวา ผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธสวนใหญมี
อายุมาก นอยกวา 33 ป รอยละ 53.3 และ 80.0 ตามลําดับ (p-value = 0.045) และมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปรอยละ 53.3 และ 76.0 ตามลําดับ (p-value = 0.144) ผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีเคยและไม
เคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีสถานะการติดเชื้อเอชไอวี มีผลเอชไอวีบวกรอยละ 0.0 และ 2.7 
ตามลําดับ (p-value = 0.112) (ตารางท่ี 1) 

พฤติกรรมทางเพศสัมพันธพบวา ผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สวนมากมีอายุของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกนอยกวา 20 ป รอยละ 73.3 และ 76.0 ตามลําดับ (p-value = 
1.000) ผูติดเชื้อโรคซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีประวัติการใชยาปองกันเอชไอวี
กอนมีเพศสัมพันธ (PrEP) ใน 1 ป รอยละ 60.0 และ 33.3 ตามลําดับ (p-value = 0.052) ประวัติการเคย
ซ้ือหรือขายบริการทางเพศใน 1 ป รอยละ 0.0 และ 8.0 ตามลําดับ (p-value = 0.584) การใชสารเสพติด
ใน 1 ป รอยละ 20.0 และ 8.0 ตามลําดับ (p-value = 0.361) และการใชสารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธใน 
1 ป รอยละ 20.0 และ 8.0 ตามลําดับ (p-value = 0.169) ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธสวนมากมีจํานวนคูนอนใน 3 เดือน ท่ีผานมามากกวา 1 คน รอยละ 73.3 และ 88.0 
ตามลําดับ (p-value = 0.219) ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีการใชถุงยาง
อนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทางทวารหนักใน 3 เดือนท่ีผานมารอยละ 73.3 และ 88.0 ตามลําดับ (p-value = 
1.000) การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทางปากกับอวัยวะเพศชายของบุคคลอ่ืนใน 3 เดือนท่ีผานมา
รอยละ 6.7 และ 12.0 ตามลําดับ (p-value = 1.000) และการใชถุงยางอนามัยมีเพศสัมพันธทางปากโดย
ถูกคูนอนใชปากกับอวัยวะเพศของตนเองใน 3 เดือนท่ีผานมา รอยละ 6.7 และ 16.0 ตามลําดับ (p-value = 
0.687) ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีเคยและไมเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธสวนมากมีบทบาททางเพศเม่ือมี
เพศสัมพันธทางทวารหนักเปนท้ังฝายรุกและรับรอยละ 66.7 และ 70.7 ตามลําดับ (p-value = 0.441) 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1  ลักษณะของผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายมีเพศสัมพันธชาย (MSM) จําแนกตามประวัติการเปน  
     โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ปจจัย 
ผูติดเชื้อซิฟลิส 

(n = 90) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ี
เคยเปน STD  

(n = 15) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีไม
เคยเปน STD  

(n = 75) 
p-value 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
อายุ (ป)     
อายุมากกวาหรือเทากับ 33 ป 22 (24.4) 7 (46.7) 15 (20.0) 0.045 
อายุนอยกวา 33 ป 68 (75.6) 8 (53.3) 60 (80.0)  
ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีข้ึนไป 65 (72.2) 8 (53.3) 57 (76.0) 0.144 
ประถม/มัธยม/อนุปริญญา 25 (27.8) 7 (46.7) 18 (24.0)  
สถานการณติดเชื้อเอชไอว ี
เอชไอวีลบ 88 (97.8) 15 (100) 73 (97.3) 0.112 
เอชไอวีบวก 2 (2.2) 0 (0.0) 2 (2.7)  
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ 
อายุของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก (ป) 
นอยกวา 20 ป 68 (75.6) 11 (73.3) 57 (76.0) 1.000 
มากกวาหรือเทากับ 20 ป 22 (24.4) 4 (26.7) 18 (24.0)  

 
ตารางท่ี 1  ลักษณะของผูติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายมีเพศสัมพันธชาย (MSM) จําแนกตามประวัติการเปน 
      โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ตอ) 

ปจจัย 
ผูติดเชื้อซิฟลิส 

(n = 90) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ี
เคยเปน STD  

(n = 15) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีไม
เคยเปน STD  

(n = 75) 
p-value 

ประวัติการเคยใชยาปองกันเอชไอวีกอนมีเพศสัมพันธ (PrEP) ใน 1 ป 
ไมเคย 56 (62.2) 6 (40.0) 50 (66.7) 0.052 
เคย 34 (37.8) 9 (60.0) 25. (33.3)  
ประวัติการเคยซ้ือ/ขายบริการทางเพศใน 1 ป 
ไมเคย 84 (93.3) 15 (100) 69 (92.0) 0.584 
เคย 6 (6.7) 0 (0.0) 6 (8.0)  
การใชสารเสพติดใน 1 ป   
ไมเคย 80 (88.9) 12 (80.0) 68 (90.7) 0.361 
เคย 10 (11.1) 3 (20.0) 7 (9.3)  
การใชสารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธใน 1 ป 
ไมเคย 81 (90.0) 12 (80.0) 69 (92.0) 0.169 
เคย 9 (10.0) 3 (20.0) 6 (8.0)  
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ปจจัย 
ผูติดเชื้อซิฟลิส 

(n = 90) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ี
เคยเปน STD  

(n = 15) 

ผูติดเชื้อซิฟลิสท่ีไม
เคยเปน STD  

(n = 75) 
p-value 

จํานวนคูนอนใน 3 เดือนท่ีผานมา 
คนเดียว 13 (14.4) 4 (26.7) 9 (12.0) 0.219 
มากกวา 1 คน 77 (85.6) 11 (73.3) 66 (88.0)  
การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ใน 3 เดือน ท่ีผานมา 
ใชถุงยางอนามัย 83 (92.2) 14 (93.3) 69 (92.0) 1.000 
ใชบางครั้ง/ไมใชถุงยางอนามัย 7 (7.8) 1 (6.7) 6 (8.0)  
การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทางปากกับอวัยวะเพศของบุคคลอ่ืน ใน 3 เดือน ท่ีผานมา 
ใชถุงยางอนามัย 10 (11.1) 1 (6.7) 9 (12.0) 1.000 

ใชบางครั้ง/ไมใชถุงยางอนามัย 80 (88.9) 14 (93.3) 66 (88.0)  

การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธทางปากโดยถูกคูนอนใชปากกับอวัยวะเพศของตนเองอ่ืน ใน 3 เดือน 
ท่ีผานมา 
ใชถุงยางอนามัย 13 (14.4) 1 (6.7) 12 (16.0) 0.687 
ใชบางครั้ง/ไมใชถุงยางอนามัย 77 (85.6) 14 (93.3) 63 (84.0)  
บทบาททางเพศเม่ือมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 
เปนฝายรุกเทานั้น 6 (6.7) 2 (13.3) 4 (5.3) 0.441 
เปนฝายรับเทานั้น 21 (23.3) 3 (20.0) 18 (24.0)  
เปนท้ังฝายรุกและรับ 63 (70.0) 10 (66.7) 53 (70.7)  

 
๖. การนําไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

๖.๑ นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายของหนวยงานท่ีตนเอง
ปฏิบัติงาน หรือของหนวยงานท่ีดูแลผูรับบริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
โดยเฉพาะการใหคําปรึกษา (counseling) ท่ีเก่ียวกับเรื่องโรคซิฟลิส ชองทางของการถายทอดเชื้อโรคซิฟลิส
จากการมีเพศสัมพันธ การปองกันโดยการใชถุงยางอนามัยทุกชองทางของการมีเพศสัมพันธ โดยเฉพาะชอง
ปาก จากขอมูลการศึกษาจะพบวาผูท่ีติดเชื้อโรคซิฟลิสสวนใหญจะไมปองกันเม่ือตนเองและคูมีเพศสัมพันธทาง
ชองนี้ ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของตองสรางความรู ความเขาใจ ใหกลุมชายรักชายท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคซิฟลิสเห็นถึงความสําคัญของการปองกันการติดเชื้อโรคซิฟลิส  

๖.๒ จัดโครงการรณรงคและใหความรูกับกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีบทบาท เสริมสรางความรู ความเขาใจ โดยเนนการสรางการรับรูท่ีถูกตอง 
โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุยังนอย การมีคูนอนหลายคน เปนความ
เสี่ยงท่ีทําใหติดโรคซิฟลิส ซ่ึงจะชวยลดปญหาและอุปสรรคของการมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย
ใหกับกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย  

๖.๓ นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการสรางโปรแกรมการใหความรู เรื่องการปองกัน ควบคุมการ
ติดเชื้อโรคซิฟลิสในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย เชน การจัดทําสื่อออนไลน แอพพลิเคชั่น วิดีโอชวยและให
ความรูเรื่องโรคซิฟลิส 
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๗. ความยุงยากและซับซอนในการดําเนินการ 
คําถามบางคําถามในแบบสอบถาม อาจเปนคําถามท่ีสังคมสวนใหญไมใหการยอมรับ ขอมูลท่ีไดรับ

อาจจะไมใชขอมูลจริงจากการตอบแบบสอบถาม เชน การใชสารเสพติด หรือ การซ้ือขายบริการทาง
เพศสัมพันธ  
๘. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

๘.๑ กลุมตัวอยางบางรายมีเวลาจํากัดในการอานแบบสอบถาม และตอบแบบสอบถาม จึงทําให
แบบสอบถามพบวาขอมูลไมสมบูรณ ขอมูลบางขอไมถูกตอบ หรือตอบไมตรงประเด็นคําถาม จึงไมสามารถนํา
ขอมูลมาวิเคราะหผลได 

๘.๒ การศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะหผลอาจสรุปผลไดไมชัดเจนเนื่องจากกลุมตัวอยางมีขนาดนอย 
อาจยังตอบโจทยไมไดชัดเจน 
๙. ขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรมีการอธิบายเพ่ิมเติมในการตอบคําถาม และอธิบายใหกลุมตัวอยางเห็น
ถึงความสําคัญของการตอบคําถาม เนื่องจากขอมูลท่ีไดจะมีผลตอการวิเคราะหผล และการผลการวิจัยไปใช อีก
ท้ังควรมีการตอบแบบสอบเอกสารทุกฉบับหลังจากท่ีกลุมตัวอยางตอบคําถามเสร็จ เพ่ือใหไดขอมูลถูกตองและ
สมบูรณ  
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