
 

ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 
 

ตามรอย “วถิีเพศสัมพนัธ์” คนไทยวนันี ้
 

ตอ้งยอมรับวา่ปัจจุบนัสงัคมไทยเปิดกวา้งเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์กนัมากข้ึน รสนิยมในการ “ร่วมรัก” ก็มี

หลากหลายรูปแบบและหลายสถานะ ทั้งท่ีเป็นคู่รักแท ้ก๊ิก ชายรักชาย หญิงรักหญิง รวมไปถึงกลุ่มขายบริการท าง

เพศ การตระหนกัถึงความสาํคญัในการป้องกนัตนเองทุกคร้ังท่ีมีเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะการใชถุ้งยางอนามยัใน

กลุ่มคู่นอนประเภทต่างๆ ในสงัคมไทยมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  

 “ต้นคดิ” ขอนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด  ว่าด้วยความเส่ียงต่อโรคจากเพศสัมพนัธ์ของบุคคล 3 

กลุ่ม ทีภ่าคการสาธารณสุขเฝ้าจบัตามองอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย นั่นคอื หญิงอาชีพบบริการ ทหารเกณฑ์ 

และหนุ่มสาวโรงงาน  
 

 หญงิขายบริการตื่นตัวใช้ถุงยางอนามัยมากทีสุ่ด 

จากการรณรงคใ์นเร่ืองผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยเฉพาะการติดเช้ือเอดส์ ขอ้มูลการศึกษาของสาํนกัระบาดวทิยา กรม

ควบคุมโรค ระบุวา่ อตัราการใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มหญิงบริการตั้งแต่ปี 2532-2552 มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน      

(ดงัภาพท่ี 1) 
 

ภาพที ่1 อตัราการใช้ถุงยางอนามยัในหญิงขายบริการ พ.ศ. 2532- พ.ศ. 2552 

 

 
 

ทีม่า:  สาํนักระบาดวิทยา   กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 
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ทหารเกณฑ์ในสมรภูมิ “เส่ียงเพราะคู่นอน” 

จากการสาํรวจพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มทหารเกณฑท่ี์เส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ในประเทศไทย  รอบท่ี    

1-15 พ.ศ. 2538-2552 พบวา่ ปี 2552 ทหารเกณฑมี์คู่นอนเป็นหญิงอ่ืนท่ีมิใช่หญิงขายบริการทางเพศเพ่ิมมากข้ึนถึง 

ร้อยละ 46.0 ในขณะท่ีเป็นกลุ่มหญิงบริการมีสดัส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ 21.8 (ดงัภาพท่ี 2) 
  

ภาพที ่ 2 สัดส่วนของคู่นอนในรอบ 1 ปีทีผ่่านมาของทหารเกณฑ์จากการสํารวจพฤตกิรรมเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์    

ในประเทศไทย รอบที ่1 – 15 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2552 
 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 

  

ทวา่ ขอ้พึงระวงัคือ กลุ่มทหารเกณฑมี์สดัส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังกบั ผูห้ญิงอ่ืนไม่ถึงคร่ึงหรือ

ประมาณ ร้อยละ 48.6 แต่สดัส่วนการใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนอยา่ง

เห็นไดช้ดัคือ จากปี 2551 มี ร้อยละ 69.2 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 88.6 ในปี 2552 (ดงัภาพท่ี 3) 
 

ภาพที ่3 อตัราการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง ในการมเีพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนประเภทต่าง ๆ ในรอบ  1 ปีทีผ่่านมาของ

ทหารเกณฑ์ จากการสํารวจพฤตกิรรมเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์ในประเทศไทย รอบที ่1–15 พ.ศ. 2538–พ.ศ. 2552 
 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 
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รักหลากลลีาของกลุ่มคนงานชาย 

 กลุ่มคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัคู่นอนหลายลกัษณะทั้งหญิงบริการ 

หญิงอ่ืน และผูช้ายดว้ยกนั จากการศึกษาสดัส่วนของคู่นอนในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ พ .ศ. 2538-2552 โดยกรม

ควบคุมโรคพบวา่ กลุ่มคนงานชายมีเพศสมัพนัธ์ กบักลุ่มหญิงอ่ืนมากท่ีสุด โดยในปี 2552 มีสดัส่วน ร้อยละ 23.1 

ลดลงจากปี 2538 ซ่ึงมีประมาณ ร้อยละ 45.2 (ดงัภาพท่ี 4) 

 ส่วนการใชบ้ริการทางเพศจาก หญิงขายบริการ ก็มีแนวโนม้นอ้ยลงเช่นกนั โดยในปี 2538 มีสดัส่วนถึง 

ร้อยละ 30.6 เหลือ ร้อยละ 13.5 ในปี 2552 

 ในขณะท่ีกลุ่มคู่นอนชายดว้ยกนัมีสดัส่วนไม่มากนกั แต่หากเปรียบเทียบอตัราส่วนจะพบวา่  มีแนวโนม้

ลดลงเพียงเลก็นอ้ย โดยปี 2539 มี ร้อยละ 6.8 เหลือ ร้อยละ 3.5 ในปี 2552 

 

ภาพที ่4 สัดส่วนของคู่นอนในรอบ 1 ปีทีผ่่านมาของคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม จากการสํารวจพฤตกิรรม

เส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์ในประเทศไทย รอบที ่1 – 15 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2552 

 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 

 

ชายรักชายเส่ียงเพราะไม่ใช้ถุงยาง 

 หากพิจารณาพฤติกรรมเส่ียงจากการไม่ใชถุ้งยางอนามยั ในกลุ่มคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม

พบวา่ มีคู่นอน ท่ีเป็นเพศเดียวกนั  มีสดัส่วนการใชถุ้งยางอนามยั ทุกคร้ังนอ้ยท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 40 ในปี 2552 

ซ่ึงมีสดัส่วนลดลงจากปี 2551 คือ ร้อยละ 46.2 (ดงัภาพท่ี 5) 

 นอกจากน้ี ยงัพบวา่สดัส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสมัพนัธ์มีแนวโนม้ลดนอ้ยลง ในกลุ่มท่ีมี

คู่นอนเป็นหญิงอ่ืน จากปี 2551 มี ร้อยละ 56.1 เหลือ ร้อยละ 43.9 ในปี 2552 ส่วนกลุ่มท่ีมีคู่นอนเป็นหญิงขาย

บริการมีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั แต่ถือวา่มีสดัส่วนท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ โดยปี 2551 มี ร้อยละ 75.8 เหลือ ร้อยละ 

69.7 ในปี 2552 
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ภาพที่  5 อตัราการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง ในการมเีพศสัมพนัธ์กั บคู่นอนประเภทต่าง ๆ  ในรอบปีทีผ่่านมา      

ของคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม จากการสํารวจพฤตกิรรม เส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์ในประเทศไทย รอบที ่  

1- 15 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2552 

 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 

 

สาวโรงงานงาน : มั่วชายน้อยลง 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์กบัผูช้ายอ่ืนของหญิงท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่ 

มีแนวโนม้ลดลงมาก จากปี 2540 มีประมาณ ร้อยละ 38.6 เหลือเพียง ร้อยละ 4.9 ในปี 2552 (ดงัภาพท่ี 6) 

 

ภาพที ่6 สัดส่วนของคนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม ทีเ่คยมีเพศสัมพนัธ์กบัผู้ชายอืน่ในรอบปีทีผ่่านมา จากการ

สํารวจพฤตกิรรมเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์ในประเทศไทย รอบที ่1 – 15 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2552 
 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 
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แต่ประเด็นท่ีน่ากงัวลคือ พฤติกรรมการใชถุ้งย างอนามยัของกลุ่มผูห้ญิงในโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่ 

กลุ่มหญิงท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชายอ่ืนมีการใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังมีสดัส่วนลดลง โดยปี 2551 มี ร้อยละ 26.3   

เหลือ ร้อยละ 20 ในปี 2552 (ดงัภาพท่ี 7) 

 

ภาพที ่7 อตัราการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง ในการมเีพศสัมพนัธ์กบัผู้ชายอืน่ ในรอบปีทีผ่่านมาของคนงานหญิงใน

โรงงานอุตสาหกรรม จากการสํารวจพฤตกิรรมเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอดส์ในประเทศไทย รอบที ่ 1- 15 พ.ศ. 2538- 

พ.ศ. 2552 

 
 

ทีม่า: สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้างใน รายงานการสาธารณสุขไทย 2551-2552 

 

 

ณ ยุคสมยัทีม่นุษยชาตไิด้ก้าวมาสู่จุดทีไ่ด้ส่ังสมความรู้และอารยธรรมไว้มากยิง่กว่าช่วงเวลาใดทีผ่่านมา 

คงน่าเศร้านัก หากยงัปล่อยให้อารมณ์เป็นเหตุนําพาในการร่วมรัก  

การยบัยั้งช่ังใจโดยคาํนึงถึงผลทีต่ามมา โดยเฉพาะการป้องกนัตนเอง จะช่วยลดโอก าสเส่ียงจากโรคร้าย

ทีอ่าจตามมาได้ 

  


