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บทคัดย่อ

การศึกษาสถานการณ์บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย (Condom coercion conditions) กับความสนใจ
ใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชือ้ เอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis; PrEP) หรือยาเพร็พ ในกลุม่ พนักงานบริการ
หญิง (N=144) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) พบว่า พนักงานบริการหญิง
เผชิญสถานการณ์บังคับในการใช้ถุงยางอนามัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ลูกค้าเสนอเพิ่มเงินให้เพื่อไม่ต้องใช้
ถุงยางอนามัย ลูกค้าแอบถอดถุงยางออกขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือ ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยมากกว่า
ที่ตกลงกันไว้ ซึ่งสถานการณ์หลังสุดนี้ มีผลให้พนักงานบริการหญิงมีความสนใจที่จะใช้ยาเพร็พมากกว่าพนักงาน
บริการหญิงทีไ่ ม่ตอ้ งเผชิญสถานการณ์นถี้ งึ 4.3 เท่า (P-value = 0.049) ภาวะจ�ำเป็นทีท่ ำ� ให้เข้ามาประกอบอาชีพนี้
คือ การมีภาระในการส่งเสียลูกและครอบครัวท�ำให้เกิดความสนใจในการใช้ยาเพร็พถึง 3.3 เท่า (P-value = 0.018)
ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่ต้องขยายความครอบคลุมในการให้บริการยาเพร็พใน
กลุ่มพนักงานบริการหญิง ซึ่งยังอยู่ในระดับต�่ำมากในปัจจุบัน

Abstract

This study explored condom coercion conditions and the interests and acceptance of female sex
workers to take the Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) (N=144), using the logistic regression. It found that
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัย
กับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

female sex workers were exposing to various condom coercion conditions, including that client offering more
money for not using condom, clients removing condom or declining to use though prior agreed, and clients
bringing more people to have sex than agreed. Female sex works who faced the latter condition were 4.3
times (P-value = 0.049) more likely to be interested in taking PrEP than those who never faced the condition.
Those who having familial burdens as the reason to become sex workers was 3.3 times (P-value = 0.018)
PrEP interest than those who did not have such reason. The findings indicate the essential to increase PrEP
services coverage among female sex workers as the current coverage is very low.
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บทน�ำ

พนักงานบริการหญิง เป็นกลุ่มประชากรหลัก
ในการด�ำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ถึงแม้อัตราการติด
เชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิงในประเทศไทย
จะอยู่ในระดับต�่ำกว่าอัตราการติดเชื้อในประชากรหลัก
กลุ่มอื่นๆ แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวี
ของประชากรทั่ ว ไป การรายงานความก้ า วหน้ า ใน
การด� ำ เนิ น งานด้ า นเอชไอวี ข องประเทศไทยล่ า สุ ด
จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ระบุวา่
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการ
หญิงนอกสถานบริการคิดเป็นสัดส่วน 2% ของการติด
เชือ้ รายใหม่ทง้ั หมดของประเทศในปี 2018(1) และข้อมูล
จากการส� ำ รวจและเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละ
พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ ฯ (Integrated
Biological Behavioral Surveillance หรือ IBBS) โดย
ส�ำนักระบาดวิทยา พบว่า พนักงานบริการหญิงที่สังกัด
สถานบริการมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 1.00
(ปี 2559) ในขณะที่พนักงานบริการหญิงที่ไม่สังกัด
สถานบริการ ร้อยละ 2.30 (ปี 2560) อย่างไรก็ตาม
เคยมี ก ารศึ ก ษาที่ พ บว่ า อั ต ราการติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ น
กลุ ่ ม พนั ก งานบริ ก ารหญิ ง สู ง กว่ า ข้ อ มู ล ที่ พ บจากการ
ส�ำรวจเฝ้าระวังถึง 10 เท่า โดยในกรุงเทพฯ พบอัตราการ

ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิงนอกสถาน
บริการสูงถึงร้อยละ 20-45(2)
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี
มาจากการใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่สม�่ำเสมอการส�ำรวจ
สุ ข ภาพทางเพศและอนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ ข องพนั ก งาน
บริ ก ารหญิ ง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 พบว่ า
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดของพนักงานใน
สถานบริการ (venue-based) และพนักงานบริการหญิง
ที่ไม่สังกัดสถานบริการ (non venue-based) คือ ร้อยละ
95.90 และ ร้อยละ 97.00 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับ
พนักงานหญิงที่สังกัดสถานบริการและร้านอาบอบนวด
ซึ่ ง มี อั ต ราการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ที่ ร ้ อ ยละ 99.20 ถึ ง
ร้อยละ 100 ตามล�ำดับ(3) มีเพียงร้อยละ 56.80 ที่เคย
ได้ยินเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และร้อยละ
99.50 ของพนักงานบริการหญิง เคยได้ยินเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ แ ละมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ในระดับสูง (ตอบถูกเฉลี่ย 5 จาก 6 ค�ำถามมาตรฐาน
ที่ใช้วัด) ความรู้ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงที่ไม่สังกัด
สถานบริ ก ารอยู ่ ร ะดั บ ต�่ ำ กว่ า พนั ก งานหญิ ง ที่ สั ง กั ด
สถานบริการ(3) ผลการศึกษานี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางเลือก
ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมีเพียงถุงยางอนามัย
และยั ง ไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-exposure prophylaxis; PrEP)
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หรือยาเพร็พ ในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง
เป็นหนึง่ ในมาตรการป้องกันการติดเชือ้ ใน Comprehensive
package of interventions ขององค์การอนามัยโลกใน
ปี 2016
ในปี 2564 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการให้ยาเพร็พ
ส�ำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่จ�ำกัดอายุ โดยมีกลุ่ม
เป้ า หมายเป็ น กลุ ่ ม ประชากรหลั ก ซึ่ ง รวมถึ ง พนั ก งาน
บริการหญิงด้วย อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการรับยาเพร็พ
จะต้องมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จึงอาจจะเป็น
เงื่อนไขที่ท�ำให้พนักงานบริการหญิงบางส่วน ยังคงไม่
เข้าถึงบริการดังกล่าวได้จริง
รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีดว้ ยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่
ปี 2559-2564 พบว่า จ�ำนวนพนักงานบริการหญิง
ทั้งนอกและในสถานบริการ ที่กินยาเพร็พอยู่ในปัจจุบัน
16 ราย เท่านัน้ และมีจำ� นวนผูเ้ ข้ารับค�ำปรึกษาเกีย่ วกับ
ยาเพร็พทั้งหมดเพียง 164 ราย ในขณะที่ข้อมูลรวมทุก
กลุ่มประชากรหลัก ผู้รับค�ำปรึกษาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
อยู่ที่ 10,593 ราย และมีผู้กินยาปัจจุบัน 1,119 ราย(4)
การจะท� ำ ให้ พ นั ก งานบริ ก ารหญิ ง มี ค วามรู ้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสามารถเข้าถึงบริการได้จริง
จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินงานเชิงรุกเพื่อกระจายข้อมูล
ความรู้และชักชวนให้มารับบริการ แต่การด�ำเนินงาน
ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงก็ยังความเข้มข้นในการให้
บริการเพือ่ เพิม่ ความครอบคลุมมากเท่ากับกลุม่ ประชากร
หลักอืน่ ๆ อาจเนือ่ งมาจากข้อมูลความชุกของการติดเชือ้
เอชไอวี ข องพนั ก งานบริ ก ารหญิ ง อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก
กลุ่มอื่นๆ เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หรือสาว
ประเภทสอง เป็นต้น
การประกอบอาชี พ บริ ก ารทางเพศ ก็ ยั ง คง
น�ำพนักงานบริการหญิงเข้าสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีได้สูงอยู่ ประกอบกับอัตราการใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับลูกค้า มีแนวโน้มที่ลดลง
60

ในทั้ ง พนั ก งานบริ ก ารหญิ ง ที่ สั ง กั ด และไม่ สั ง กั ด
สถานบริการ โดยลดลงจากกว่าร้อยละ 95.00 ในปี 2559
มาเหลือเพียงประมาณร้อยละ 80.00 ในปี 2560(1)
สะท้อนให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการให้บริการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)
ให้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม พนั ก งานบริ ก ารหญิ ง ให้ ม ากขึ้ น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง และ
2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อฯ กับระดับความต้องการยาต้านไวรัสก่อน
การสัมผัสเชื้อของพนักงานบริการหญิง

วิธีการวิจัย

การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล จากโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
การยอมรับและความสนใจในการกินยาเพร็พเพือ่ ป้องกัน
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องพนั ก งานบริ ก ารหญิ ง โดย
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คมมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ร่วมกับวิทยาลัยสาธารณสุขจอนส์ ฮอปกินส์ บลูม เบิร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
(SWING) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
เพื่ อ การวิ จั ย ด้ า นโรคเอดส์ amfAR/TREAT Asia
ได้เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ และ พัทยา ในปี พ.ศ. 2559
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ พนักงานบริการหญิง
จ�ำนวน 142 ราย โดยพนักงานบริการนอกสถานบริการ
(non-venue) ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบสุ ่ ม ตาม
วัตถุประสงค์ (purposeful recruitment) และพนักงาน
บริการในสถานบริการ (venue-based) ใช้วิธี stratified
proportional-to-establishment size randomized
sampling การสุ่มตัวอย่างใช้ฐานข้อมูลประชากรจาก
แผนทีส่ ำ� รวจสถานบริการ (Mapping) ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และเมืองพัทยา ซึง่ จัดท�ำโดยมูลนิธเิ พือ่ นพนักงานบริการ
(SWING)
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics) เพื่ออธิบายระดับความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ เอชไอวีตามตัวชีว้ ดั ในกรอบการวิเคราะห์ และ
ใช้สถิติการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัย
กับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

Regression) ส�ำหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
การศึกษาระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างระดับความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีและระดับ
ความสนใจหรือการยอมรับยาต้านไวรัสก่อนการติดเชื้อ
เอชไอวี (PrEP) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
SPSSversion 22 การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรม
ในการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม (คจ.วบส.) หนังสือรับรองหมายเลข
COA. No. 2016/05-044 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ผลการวิจัย

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 144 คน
พนั ก งานบริ ก ารหญิง ปัจจุบันมีอ ายุเ ฉลี่ยที่ประมาณ
34 ปี และเข้าสูอ่ าชีพนีเ้ มือ่ อายุเฉลีย่ 27.70 ปี สถานภาพ
สมรสพบว่าร้อยละ 30.55 เป็นโสด ร้อยละ 44.44
มี ป ระสบการณ์ ห ย่ า ร้ า งแยกกั น อยู ่ ห รื อ เป็ น หม้ า ย
ส่วนที่เหลือมีสถานภาพแต่งงาน มีสามีหรือแฟน ร้อยละ
18.06 พั ก อาศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั บ สามี ห รื อ แฟนในขณะที่
ประกอบอาชีพนี้ เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาพบว่า
ร้อยละ 38.89 จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา
คือ ร้อยละ 35.42 จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
สูงกว่าส่วนผู้ที่จบระดับประถมมีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ
ร้อยละ 25.69 เหตุผลของการเข้ามาสู่อาชีพพนักงาน
บริ ก ารหญิ ง ได้ แ ก่ การแก้ ป ั ญ หาทางการเงิ น หรื อ
เศรษฐกิจ เหตุผลล�ำดับแรกคือ ต้องการเงินในการเลี้ยง
ดูลูก (ร้อยละ 59.03) รองลงมาคือ ต้องการเงินส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและอื่นๆ
(ร้อยละ 56.25) และส�ำหรับภาระในการเลี้ยงดูลูก
พบว่า ร้อยละ 56.25 มีลูกที่ต้องดูแลจ�ำนวนหนึ่งหรือ
สองคน ร้อยละ 10.42 ต้องดูแลลูกมากกว่าสองคน
และมีเพียงจ�ำนวน 1 ใน 3 เท่านั้นที่ไม่มีภาระในการ
เลี้ยงดูลูก
สถานการณ์การท�ำงาน ในช่วงที่ด�ำเนินการ
ศึกษานีพ้ นักงานบริการหญิงร้อยละ 60.42 ไม่ได้มลี กู ค้า

ทุกวัน และในกลุ่มของคนที่มีลูกค้าทุกวัน พบว่า ร้อยละ
25.00 มีลูกค้าเฉลี่ยวันละ 1 คนและมีเพียงร้อยละ
14.58 มีลูกค้าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งคนต่อวัน นอกจากนั้น
พนักงานบริการหญิงมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
ลูกค้า ร้อยละ 7.64 มีคู่นอนอื่นๆ มากกว่าหนึ่งคน
ร้อยละ 33.33 มีคู่นอนอีก 1 คนที่ไม่ใช่ลูกค้า และส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 59.03 ไม่มีคู่นอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้า
การใช้ถุงยางอนามัย พบว่า ร้อยละ 82.64 มีการใช้
ถุงยางอนามัยสม�ำ่ เสมอเมือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั ลูกค้า ในขณะ
ที่เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้า พบว่า
ร้อยละ 19.44 เท่านั้นที่มีการใช้ถุงยางอนามัย (ใช้บ้าง
ครั้งและใช้สม�่ำเสมอ) นอกจากนี้ ยังพบว่า พนักงาน
บริการหญิงเคยมีประสบการณ์ถกู กระท�ำความรุนแรงทัง้
ในระหว่างการท�ำงานบริการทางเพศ (ร้อยละ 38.89)
และในชีวติ ประจ�ำวันทัว่ ไป (ร้อยละ 18.06) ซึง่ สถานการณ์
ความรุนแรงเหล่านี้อาจมีส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัย
ของพนักงานบริการหญิงได้
สถานการณ์บงั คับเกีย่ วกับการใช้ถงุ ยางอนามัย
(condom coercion condition) ในการศึกษานี้ หมายถึง
สถานการณ์ก่อนหรือระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่ส่งผล
ต่อการใช้หรือไม่ใช้ถงุ ยาง หรือท�ำให้การใช้ถงุ ยางอนามัย
ไม่มปี ระสิทธิภาพในการป้องกัน จากตารางที่ 1 แสดงให้
เห็นว่า สถานการณ์ที่พบมากที่สุดคือ ร้อยละ 47.22
ลูกค้าเสนอจ่ายค่าตัวเพิ่มเพื่อแลกกับการไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย รองลงมาคือ ร้อยละ 40.28 เกิดถุงยางอนามัย
หลุด แตก หรือฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ
27.08 ลู กค้ าใช้ ก�ำ ลั ง หรื อความรุ นแรงในการมี เพศ
สัมพันธ์รอ้ ยละ 25.00 ลูกค้าแอบถอดถุงยางอนามัยออก
ทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ
13.89 ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ได้
ตกลงกันมาก่อน สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเสีย่ งทีพ่ นักงานบริการหญิงต้องเผชิญในการท�ำงาน
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ตารางที่ 1 สถานการณ์บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย (condom coercion condition) (N=144)
สถานการณ์
ลูกค้าเสนอจ่ายค่าตัวเพิ่มเพื่อแลกกับการไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เกิดถุงยางอนามัยหลุด แตก หรือฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ลูกค้าใช้ก�ำลังหรือความรุนแรงในการมีเพศสัมพันธ์
ลูกค้าแอบถอดถุงยางอนามัยออกทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะใช้ถุงยางอนามัย
ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ได้ตกลงกันมาก่อน

จากการทีต่ อ้ งเผชิญกับสถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้
ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้ ท�ำให้พนักงาน
บริการมีความความสนใจและการยอมรับยาต้านไวรัส
ก่อนการติดเชือ้ เอชไอวีหรือยาเพร็พ (PrEP) ค่อนข้างสูง
โดยการศึกษานี้ใช้ข้อค�ำถาม 5 ข้อ เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่าง
ความต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคิดว่าจะสอบถาม

จ�ำนวน (n)
68
58
39
36
20

ร้อยละ
47.22
40.28
27.08
25.00
13.89

จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ยาเพร็ พ คิ ด ว่ า ตนเองจะรั บ
ประทานยาเพร็พได้ทุกวันเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี จะใช้ถุงยางถึงแม้จะกินยาเพร็พแล้วและเต็มใจ
ที่จะตรวจเลือดเอชไอวีทุกๆ 3 เดือนได้หรือไม่ผลที่ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสนใจและตั้งใจที่จะใช้ยาต้านไวรัสก่อนการติดเชื้อเอชไอวีหรือยาเพร็พ (PrEP) (N=144)
ความสนใจและความตั้งใจ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเพร็พ
จะยังคงใช้ถุงยางถึงแม้จะกินยาเพร็พแล้ว
เต็มใจที่จะตรวจเลือดเอชไอวีทุก ๆ 3 เดือนในระหว่างที่กินยาเพร็พ
คิดว่าจะสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับยาเพร็พ
คิดว่าตนเองจะกินยาเพร็พได้ทุกวันเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ในภาพรวม ความสนใจและความตัง้ ใจทีจ่ ะกิน
ยาต้านไวรัสก่อนการติดเชือ้ เอชไอวี (PrEP) ของพนักงาน
บริ ก าร (ตารางที่ 2) อยู ่ ใ นระดั บ สู ง มาก กล่ า วคื อ
ในแง่ของความสนใจ พบว่า ร้อยละ 88.89 ต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับยา ร้อยละ 76.39 คิดว่าจะสอบถาม
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ ยาเพร็ พ และในส่ ว น
ของการยอมรับ ร้อยละ 86.81 เต็มใจที่จะตรวจเลือด
เอชไอวีทุกๆ 3 เดือน ในระหว่างที่กินยาเพร็พ ร้อยละ
86.11 จะใช้ถุงยางถึงแม้จะกินยาเพร็พแล้ว และร้อยละ
79.86 คิดว่าตนเองจะกินยาเพร็พได้ทุกวันเพื่อการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
จากนั้น ค�ำตอบของ 5 ข้อค�ำถามนี้ ได้น�ำมาท�ำ
เป็นคะแนนรวม โดยผู้ท่ีตอบว่า เห็นด้วยหรือจะท�ำได้
คะแนน 2 ตอบว่าไม่แน่ใจ ได้คะแนน 1 และ ไม่เห็นด้วย
หรือไม่ท�ำแน่นอน ได้คะแนน 0 และเมื่อรวมคะแนน
ค�ำตอบของ 5 ข้อ เพือ่ วัด “ระดับความต้องการยาเพร็พ”
62

จ�ำนวน (n)
128
124
125
110
115

ร้อยละ
88.89
86.11
86.81
76.39
79.86

แบ่งออกเป็น ความต้องการยาเพร็พในระดับสูง คือ
ผู้ที่ตอบว่า เห็นด้วยและตัดสินใจว่าจะท�ำ ในทั้ง 5 ข้อ
(รวม 10 คะแนน) ร้ อยละ 60.42 ในขณะที่ ผู้ ที่มี
ความต้องการยาเพร็พในระดับต�่ำถึงปานกลาง (คะแนน
รวมต�่ำกว่า 10 คะแนน) ร้อยละ 39.58
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค (binary
logistic regression) เพือ่ พยากรณ์ปจั จัยต่างๆ ทีส่ มั พันธ์
กับระดับความต้องการยาเพร็พประกอบด้วยตัวแปรของ
“การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ครองที่ไม่ได้มีการซื้อขาย”
“ประสบการณ์ท่ีบังคับให้ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย”
“อายุทเี่ ริม่ ประกอบอาชีพพนักงานบริการฯ” “ระดับการ
ศึกษา” “สถานภาพสมรส” “จ�ำนวนบุตรที่ต้องดูแล”
“จ� ำ นวนผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารเฉลี่ ย ต่ อ วั น ” “สาเหตุ ใ นการ
ประกอบอาชีพนี”้ “ประสบการณ์ถกู กระท�ำความรุนแรง”
“การตรวจหาเชื้ อ เอชไอวี ” “การติ ด เชื้ อ โรคติ ด ต่ อ
ทางเพศสัมพันธ์” “จ�ำนวนคู่นอนที่ไม่ได้มาจากการซื้อ

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัย
กับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

บริการ” “แหล่งของถุงยางอนามัย” และ “ความสะดวก ทางเพศสัมพันธ์” โดยผลที่ได้แสดงไว้ในตางรางที่ 3
ในการเข้าถึงบริการตรวจรักษาด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ตารางที่ 3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับระดับความต้องการยาเพร็พ (N=142)
95% C.I.
for OR
B S.E. OR P value Lower Upper
ถุงยางอนามัยกับลูกค้า-ไม่ได้ใช้เป็นประจ�ำ (Ref. ใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าเป็น 1.1 .61 3.0 0.06
10.1
.928
ประจ�ำ)
20 0 66
6
28
.03 0.9 0.96
อายุ (ปี)
.00
.930 1.07
6 98
4
2
1
ตัวแปรต้น: ความสนใจใช้ยาเพร็พ (อ้างอิง: สนใจมาก)

อายุเมื่อเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ (ปี)

.02 .04 1.0
3 0 24

0.55
.947
5

สถานการณ์บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย:
.37
2
ลูกค้าใช้ก�ำลังหรือความรุนแรงในการมีเพศสัมพันธ์ (Ref. No)
.78
6
ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ได้ตกลงกันมาก่อน (Ref. No)
1.4
72
ลูกค้าแอบถอดถุงยางอนามัยออกทัง้ ทีต่ กลงกันแล้วว่าจะใช้ถงุ ยางอนามัย (Ref. No) .01
0
เกิดถุงยางอนามัยหลุด แตก หรือฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ (Ref. No)
.15
5
การศึกษา (Ref. ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า)
.15
มัธยมต้น
9
ลูกค้าเสนอจ่ายค่าตัวเพิ่มเพื่อแลกกับการไม่ใช้ถุงยางอนามัย (Ref. No)

มัธยมปลายหรือสูงกว่า

1.10
7

.50 0.6
3 89

0.46 .257

1.84
9

.52 0.4
5 56

0.13
.163
4

1.27
5

.74 4.3
9 57

.04
9*

1.00
4

18.9
15

.51 0.9
3 9

0.98
.362
4

2.70
7

.50 1.1
9 68

0.76 .430
1

3.17
0

1.1
72
4.5
96

0.7 .382
81
.013 1.38
0
**

3.59
4
15.3
06

.05 .71 1.0
8 1 6
- .56 0.8
.20 7 13
7

0.93 .263
5

4.27
1

0.71 .267
5

2.47
0

.57
2
1.5 .61
25 4

สถานภาพสมรส (Ref. โสด หรือไม่ได้มีคู่เป็นผู้ชาย)
อยู่กับสามี แฟน หรือคู่
หย่า แยก หม้าย
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ตารางที่ 3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับระดับความต้องการยาเพร็พ (N=142) (ต่อ)
ตัวแปรต้น: ความสนใจใช้ยาเพร็พ (อ้างอิง: สนใจมาก)
มีคู่ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
จ�ำนวนบุตรหลานที่ต้องดูแล (Ref. ไม่มีบุตรหลานที่ต้องเลี้ยงดู)
1-2 คน
มากกว่า 2 คน
จ�ำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน (Ref. ไม่ได้มีลูกค้าทุกวัน)
เฉลี่ยวันละ 1 คน
เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งคนต่อวัน
เหตุผลที่มาท�ำงานบริการทางเพศ คือ ต้องการเงินเพื่อใช้จ่าย (Ref. = ไม่ใช่)
เหตุผลที่มาท�ำงานบริการทางเพศ คือ ต้องการเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานหรือ
ครอบครัว (Ref. = ไม่ใช่)
มีประสบการความรุนแรงทั้งในการท�ำงานหรือนอกเวลาท�ำงาน (Ref. ไม่เคยมี
ประสบการณ์ความรุนแรง)
การตรวจเลือดเอชไอวี (Ref. ตรวจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา)
ไม่เคยตรวจ
เคยตรวจนานมาแล้ว
มีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Ref. ไม่มีอาการ)
จ�ำนวนคู่นอนที่ไม่ใช่ลูกค้า (Ref.ไม่มี)
หนึ่งคน

64

95% C.I.
for OR
S.E. OR P value Lower Upper

B
1.0 0.5
.60
39 44
9

0.55 .071
8

4.16
7

0.54 .275
9

1.98
9

0.72 .155
8

3.67
5

.53 1.0
0 6

0.91 .375
3

2.99
7

.61 0.9
4 8

0.97 .294
3

3.26
2

.43 1.00 0.99
.426
8 5
2
.51 3.3 .018 1.22
6
2 4
**

2.37
1
9.10
5

.42 .66
2 3

1.51
7

.50 0.7
.30
5 39
3
.80 0.7
.28
7 55
0
.05
8
.02
0
.00
5
1.2
06
.41
1

0.33 .290

.67 0.4 0.28
.130
.71
5 87
7
9
.47 0.8 0.74
.337
.15
7 57
6
4
.16 .51 1.17 0.75
.427
2 6 6
3
.63 0.4
.86
6 21
5

0.17
.121
4

1.83
1
2.18
2
3.23
6
1.46
5

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัย
กับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

ตารางที่ 3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับระดับความต้องการยาเพร็พ (N=142) (ต่อ)
ตัวแปรต้น: ความสนใจใช้ยาเพร็พ (อ้างอิง: สนใจมาก)
มากกว่าหนึ่งคน
แหล่งที่มาของถุงยางอนามัยส�ำหรับใช้ (Ref. ได้ฟรีจาก NGOs หรือสถานบริการ)
ลูกค้า
ซื้อเอง
มีความยากล�ำบากในการเข้าถึงบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(Ref. เข้าถึงได้ง่าย)

พนักงานบริการทีไ่ ม่ได้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้
ที่มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้ามีความสนใจยาเพร็พในระดับ
สูงมากกว่าพนักงานบริการที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ลูกค้าถึง 3 เท่า (p-value = 0.066) และ
เมื่ อ ดู รู ป แบบ “สถานการณ์ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การใช้
ถุ ง ยางอนามั ย ” พบว่ า การที่ ลู ก ค้ า พาคนอื่ น มามี
เพศสัมพันธ์ดว้ ยมากกว่าทีต่ กลงกันไว้ ก็เป็นสถานการณ์
ที่ท�ำให้พนักงานบริการมีความสนใจยาเพร็พในระดับ
สูงมากกว่าพนักงานบริการที่ไม่พบกับเหตุการณ์นี้ถึง
4.3 เท่า (p-value = 0.049) พนักงานบริการทีม่ เี หตุผล
ในการเข้ามาประกอบอาชีพนี้ คือ เพื่อหาเงินให้ลูกและ
ครอบครัวมีความสนใจในการใช้ยาเพร็พมากกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้มีเหตุผลนี้ในการเข้ามาประกอบอาชีพ ถึง 3.3 เท่า
(p=0.018) ในส่วนของคุณลักษณะทางประชากร พบว่า
พนักงานบริการที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ สู ง กว่ า มี ค วามสนใจยาเพร็ พ ในระดั บ สู ง
มากกว่ากลุ่มที่จบระดับประถมหรือต�่ำกว่า ถึง 4.5 เท่า
(p-value = 0.013) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่ส่งผลอย่าง
มีนยั ยะส�ำคัญทางสถิตติ อ่ ความสนใจยาเพร็พในระดับสูง
ที่แตกต่างกัน

95% C.I.
for OR
S.E. OR P value Lower Upper

B
1.0
.35
0.7
97
6

0.74
.082
5

.52 0.3 0.07
.92
.141
8 96
9
7
-.
.71 0.53 0.38
62
.133
2 6
2
3
.63 .680 1.8 0.35
.496
82
2
2

6.00
9
1.11
3
2.16
6
7.13
1

อภิปรายผล

การศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า พนักงานบริการ
หญิงจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์บังคับ
ที่ท�ำให้ใช้ถุงยางอนามัยได้ไม่ส�ำเร็จ (Condom coercion
conditions) และเป็นสถานการณ์ทที่ ำ� ให้พนักงานบริการ
หญิ ง ให้ ค วามสนใจในระดั บ สู ง ที่ จ ะใช้ ย าเพร็ พ เป็ น
ทางเลือกในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะการ
ที่ลูกค้าพาคนอื่นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยมากกว่าที่ตกลง
กั น ไว้ ส่ ง ผลต่ อ ความสนใจกิ น ยาเพร็ พ มากที่ สุ ด
ซึง่ อธิบายได้วา่ สถานการณ์เช่นนัน้ อาจเป็นสิง่ ทีจ่ ดั การได้
ยากที่ สุ ด เพราะไม่ ใ ช่ ก ารเผชิ ญ หน้ า กั น เพี ย งล� ำ พั ง
แต่ฝ่ายลูกค้ามีจ�ำนวนคนที่มากกว่า ยังไม่พบว่ามีการ
ศึกษาที่ใช้ตัวแปรนี้ในการวิเคราะห์การใช้ถุงยางอนามัย
ในพนักงานบริการหญิง แต่มีการศึกษาในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่พบว่า เพศสัมพันธ์แบบหลายคน
ส่งผลให้แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยลดลง(5)
สถานการณ์บังคับที่ท�ำให้ใช้ถุงยางได้ไม่ส�ำเร็จ
ในกลุ่มพนักงานบริการเป็นสิ่งที่พบในการศึกษาอื่นๆ
ด้วย การส�ำรวจสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ
ของพนักงานบริการหญิงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550
ทีร่ ะบุวา่ ร้อยละ 71.50 ของพนักงานบริการฯ มีประสบการณ์
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ที่ถูกลูกค้าปฏิเสธที่จะใช้ถุงยางอนามัย(3) หรือแม้กระทั่ง
ข้อมูลจากการส�ำรวจพฤติกรรมและเฝ้าระวังการติดเชื้อ
เอชไอวีในพนักงานบริการ ที่พบว่าการใช้ถุงยางอนามัย
ลดลงจากกว่าร้อยละ 95.00 จากการส�ำรวจในปี 2559
เหลืออยู่ที่กว่าร้อยละ 80.00 ในปี 2560(1) ถึงแม้
การส�ำรวจนีจ้ ะไม่มขี อ้ มูลว่า เพราะเหตุใดพนักงานบริการ
จึงไม่ได้ใช้ถงุ ยางอนามัย แต่อตั ราการใช้ทลี่ ดลง ก็สะท้อน
ถึงความจ�ำเป็นในการท�ำให้พนักงานบริการหญิงได้รับ
บริการยาเพร็พได้ครอบคลุมมากขึ้น
มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การต่ อ รองในการใช้
ถุงยางอนามัยระหว่างพนักงานบริการ และลูกค้าพบว่า
มีสถานการณ์ทลี่ กู ค้าทีเ่ สนอเงินให้มากกว่าปกติ(6) ในการ
ศึ ก ษานี้ พ บว่ า เป็ น สถานการณ์ ที่ พ บมากที่ สุ ด ด้ ว ย
(ร้อ ยละ 47.22) เมื่ อเทียบกับ สาเหตุอื่นที่ท�ำให้ใช้
ถุงยางอนามัยไม่ส�ำเร็จ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ข้อมูล
ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2559
ระบุว่าประเภทของคู่นอนมีผลต่อการใช้ถุงยางอนามัย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของพนักงานบริการหญิง
โดยอัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับสามีหรือคนรักอยู่ใน
ระดับต�่ำสุด (ต�่ำกว่าร้อยละ 35.00) เมื่อเทียบกับลูกค้า
ประจ�ำที่ประมาณร้อยละ 94.00 และกับลูกค้าทั่วไปที่
มากกว่าร้อยละ 98.00(4) รายงานความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยในการยุติปัญหาเอดส์ ปี 2561 แม้อัตรา
การใช้ถุงยางฯ กับคู่นอนประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอจะสูงกว่า
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่มีเพียงร้อยละ 21.8(3)
ผลการศึกษานี้สามารถอภิปรายจากมุมมอง
ของโครงการลดอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ประชากร
หลัก ทีส่ ว่ นใหญ่จะสร้างบนฐานทฤษฎีแบบแผนความเชือ่
ด้านสุขภาพ (Health Belief Model) และทฤษฎีการเรียน
รู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory) และ
มี ข ้ อ ค้ น พบที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ จ ากหลายประเทศ
ทั่วโลกที่น�ำทฤษฎีทั้งสองนี้ไปใช้ในงานวิจัยและสร้าง
โครงการป้องกันแต่การศึกษานี้จะขออภิปรายผลโดย
ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief
Model) ของ Strecher และ Rosenstock ปี ค.ศ. 1977(7)
กล่าวคือ 1. พนักงานบริการฯ รับรูว้ า่ ตนเองมีโอกาสเสีย่ ง
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(Perceived susceptibility) ต่อการติดเชื้อเอชไอวีจึงมี
ความต้องการข้อมูลเกีย่ วกับยาเพร็พในระดับสูง (ร้อยละ
88.89) 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived
severity) ในกลุม่ พนักงานบริการฯ ท�ำให้มคี วามคิดและ
ตัดสินใจที่จะถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับยาเพร็พ
ในระดับสูงเช่นกัน (ร้อยละ 76.39) 3. การรับรู้ถึง
ประโยชน์ อุ ป สรรคของการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น โรค
(Perceived benefits of taking the health action minus
the barriers or cost of that action) สะท้อนให้เห็นจาก
พนักงานบริการฯ มีความว่าถ้ากินยาเพร็พแล้ว ยังจะใช้
ถุ ง ยางอนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี อ ยู ่
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสม
ที่จะช่วยป้องกันโรคได้จริง 4. การรับรู้ต่ออุปสรรคของ
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ (Perceived barriers)
ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากงานวิจัยจากฐานข้อมูลเดียวกันที่
เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่าร้อยละ 25.00 ของลูกค้า
จะไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยถ้ารู้ว่าตนเองกินยาเพร็พ(8)
5. แรงจูงใจด้านสุขภาพ (Health motivation) หมายถึง
สภาพอารมณ์ของบุคคลทีถ่ กู กระตุน้ ด้วยสิง่ เร้าต่างๆ กัน
เพื่อเกิดความร่วมมือในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งสะท้อน
ให้ เ ห็ น จากพนั ก งานบริ ก ารฯ ร้ อ ยละ 79.86 จะ
รับประทานยาเพร็พเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ทุกวัน และ 6. ปัจจัยอื่น ๆ (Social factor) คือ คนใน
ครอบครัวซึ่งพนักงานบริการฯ ในการศึกษานี้ระบุว่า
สาเหตุหลักที่มาประกอบอาชีพนี้เพื่อต้องการรายได้ให้
ลูกและสมาชิกครอบครัว ซึ่งกว่าสองในสามต้องเลี้ยงดู
ลูก 1-3 คน จึงเป็นแรงผลักดันให้ตนเองต้องดูแลสุขภาพ
ให้ดีอยู่เสมอ
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้หรือการยอมรับยา
เพร็พในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศในประเทศอื่นๆ
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความต้องการใช้ยาเพร็พ
ของพนักงานบริการทางเพศเป็นอย่างมาก ถึงแม้การ
รับรู้เกี่ยวกับบริการยาเพร็พจะไม่สูงมาก อาจเพราะ
บริการยังไม่ครอบคลุมมากพอ(9-12) แต่อย่างไรก็ตาม
การรับยาเพร็พอย่างต่อเนื่องก็ยังเป็นประเด็นท้าทาย
ที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี ง านวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพจ� ำ นวนหนึ่ ง พบว่ า
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ผลข้างเคียงของยา ความกลัวการถูกตีตรา และข้อจ�ำกัด บริการยาเพร็พของพนักงานบริการหญิงทั้งในและนอก
ในการเข้าถึงบริการยาเพร็พ เป็นสาเหตุล�ำดับต้นๆ ที่ สถานบริการ
ท�ำให้ไม่มีการใช้ยาเพร็พอย่างต่อเนื่อง(13)

สรุป

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่ส�ำคัญคือ
สถานการณ์ในการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งพบว่า ถึงแม้จะมี
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าร้อยละ 80.00 แต่ก็มี
สถานการณ์บงั คับเกีย่ วกับการใช้ถงุ ยางอนามัย (condom
coercion condition) ที่อาจน�ำไปสู่การใช้หรือไม่ใช้
ถุงยางอนามัย หรือท�ำให้การใช้ถงุ ยางอนามัยไม่มปี ระสิทธิภาพ
ในการป้องกันในอัตราสูงด้วยเช่นกัน
พนั ก งานบริ ก ารหญิ ง ในการศึ ก ษานี้ มี ค วาม
สนใจทีจ่ ะใช้ยาเพร็พในระดับสูง และปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เกิดความสนใจดังกล่าว คือ การที่พนักงานบริการหญิง
ต้ อ งเผชิ ญ อยู ่ ใ นสถานการณ์ ที่ อ าจท� ำ ให้ ก ารใช้
ถุงยางอนามัยไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ ข้อมูลจากการส�ำรวจอื่นๆ
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า อัตราการใช้ถงุ ยางอนามัยของพนักงาน
บริ ก ารมี แ นวโน้ ม ลดลง เป็ น อี ก ข้ อ มู ล ที่ ยื น ยั น ถึ ง
ความจ�ำเป็นในการจัดบริการยาเพร็พให้กบั กลุม่ พนักงาน
บริการหญิงด้วยเช่นกัน ความสนใจยาเพร็พในระดับสูง
ซึ่งประกอบด้วยความเต็มใจที่จะยังคงใช้ถุงยางอนามัย
ในขณะที่ใช้ยาเพร็พด้วย ก็สะท้อนให้เห็นว่า พนักงาน
บริการหญิงมีความต้องการที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
อย่ า งจริ ง จั ง และยั ง คงเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการใช้
ถุงยางอนามัยอยู่ถึงแม้ยาเพร็พจะสามารถเป็นอีกทาง
เลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้
ในปัจจุบันซึ่งการให้บริการยาเพร็พสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและครอบคลุมโดยระบบประกันสุภาพ
แห่งชาติ แต่กลับพบว่า จ�ำนวนพนักงานบริการหญิง
ทีเ่ ข้ารับบริการรับค�ำปรึกษาและกินยาเพร็พอยูใ่ นปัจจุบนั
มีจ�ำนวนน้อยมาก ประกอบด้วยสถานการณ์ที่จะน�ำไปสู่
การไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีการเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบ และอาจไม่สามารถป้องกันได้ จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

ข้อเสนอแนะ

ในเชิงนโยบาย ผลการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการขยายความครอบคลุมในการให้บริการ
ยาเพร็ พ ไปในกลุ ่ ม พนั ก งานบริ ก ารหญิ ง ให้ ม ากขึ้ น
จากสถิติผู้รับบริการในกลุ่มนี้ซึ่งต�่ำกว่า แต่ในขณะที่
พนักงานบริการหญิงทีเ่ ผชิญกับสถานการณ์ทอี่ าจจะท�ำให้
ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
มีอยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ย และในขณะเดียวกัน จ�ำเป็นต้องขยาย
ความครอบคลุมของการให้บริการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของพนักงานบริการ
ในการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ถึงแม้
จะมีการใช้ยาเพร็พแล้วก็ตาม
ในทางวิชาการ ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์
บังคับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย (condom coercion
condition) ให้มากขึ้น ถึงแม้การส�ำรวจเฝ้าระวังการ
ติ ดเชื้ อเอชไอวี ในกลุ ่ มพนั กงานบริ การหญิ ง จะพบว่ า
มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างสูง แต่สถานการณ์
ทีอ่ าจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ถงุ ยางอนามัยได้ ยังไม่เป็นที่
รับรู้และเข้าใจมากพอ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ในการน�ำมาออกแบบบริการหรือมาตรการในการแก้ไข
และป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

ข้อจ�ำกัด

การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีจ�ำนวนเพียง 144 ราย ซึ่งข้อค้นพบต่างๆ ที่อภิปราย
ไว้ ข ้ า งต้ น อาจจะไม่ ส ามารถใช้ อ ธิ บ ายประชากร
กลุ่มเดียวกันในพื้นที่อ่ืนได้อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้คัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรจากแผนทีส่ ำ� รวจสถานบริการ
(Mapping) ในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการ
สุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจากพนักงานบริการในพื้นที่
ที่ เ ลื อ กเอาไว้ แ ล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง อาจจะไม่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ตัวแทนของพื้นที่ (ระดับจังหวัด) ที่เก็บข้อมูล
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