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การสำรวจพฤติกรรมทางเพศของคนในชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสำรวจ
2 ครั้งในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 การสำรวจทั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการในช่วงเวลา
และพื้นที่เดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด 2,235 ราย เป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วน
ทีใ่ กล้เคียงกัน กลุม่ ตัวอย่างทีส่ ำรวจในปี พ.ศ. 2551 กำหนดช่วงอายุ 15 - 49 ปี ขณะทีใ่ นปี พ.ศ.
2549 ได้กำหนดช่วงอายุ 15 - 29 ปี เท่านัน้
ผลการสำรวจข้อมูลชี้ชัดว่า คนในชุมชนมีวิถีเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนรูปแบบไป กล่าวคือ
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับคู่รักหรือแฟนโดยไม่มีการป้องกันมากขึ้น ด้วยความเชื่อว่าคู่รักหรือแฟน
เป็นคู่นอนที่ปลอดภัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอกับคู่รักหรือแฟนน้อยกว่าคู่นอน
ประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน ผู้ชายมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอมากกว่าผู้หญิงอย่าง
ชัดเจนเช่นกัน ดังนั้นคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จะให้ความสนใจ หรือเลือกว่าจะมี
เพศสัมพันธ์กับใครที่จะปลอดภัยมากกว่าการคิดถึงหรือเลือกความปลอดภัยโดยนึกถึงถุงยางอนามัย
ผลการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า กรุงเทพฯ จำเป็นต้องดำเนินการนโยบายเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์อย่างเข้มข้นต่อไป โดยให้ความสำคัญกับบริบทของเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนรูปแบบไป
การดำเนินโครงการด้านการป้องกัน ควรจะต้องมองให้ลกึ ถึงวิถเิ พศสัมพันธ์ทแ่ี ตกต่างกันในกลุม่ ผูห้ ญิง
และกลุ่มผู้ชายด้วย
คำสำคัญ
พฤติกรรมทางเพศ

กรุงเทพมหานคร
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The way of sexual life of people living in a community
in metropolitan Bangkok
Bang-on Thepthien
Piyachatr Tragoolvongse
Abstract
A survey of the sexual behavior of 2,235 people living in a community in metropolitan
Bangkok was conducted in 2006, and replicated in 2008. Participants in the survey were
aged 15 to 29 years in 2006, and 15 to 49 years in 2008. The survey group comprised
approximately equal numbers of males and females.
This research found that sexual behavior in 2006 differed from that in 2008 in that
condom use during first sexual intercourse experience with a boyfriend/girlfriend was
higher in 2006 than 2008. Survey subjects widely believed that intercourse in such
situations was relatively safe. Condoms were used less consistently in intercourse with a
boyfriend/girlfriend than with other types of sexual partner. At first sexual intercourse, males
were more likely to use condoms than females. The decision to use a condom, or not,
depended the nature of the intended partner and perceptions of the risk they represented
of HIV infection. Considerations of personal safety were less important.
These results suggest that the Bangkok metropolitan Administration needs to maintain its
strong policy and continue its program of HIV/AIDS prevention. It is essential that prevention strategies should take into account the differing and changing attitudes, beliefs and
habits of the various sections of the target population.
Keywords
Sexual Behavior Bangkok Metropolitan
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คณะทำงานจัดทำภาระโรค และปัจจัยเสี่ยง
ของประเทศไทย ได้ ว ิ เ คราะห์ ก ารสู ญ เสี ย ปี
สุ ข ภาวะของคนไทย จากการศึ ก ษาภาระทาง
สุขภาพ จากโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย
ใน พ.ศ. 2547 พบว่า โรคเอดส์เป็นสาเหตุสำคัญ
ของการสูญเสียปีสขุ ภาวะในเพศชายเป็นอันดับ 1

คือ ร้อยละ 11.3 และอันดับ 2 ในเพศหญิง
ร้อยละ 6.9 และกลุม่ อายุ 30 - 59 ปี ในเพศชาย
และเพศหญิง มีการสูญเสียปีสขุ ภาวะจากโรคเอดส์
มากทีส่ ดุ กลุม่ อายุทไ่ี ด้รบั ปัญหาจากโรคเอดส์ คือ
กลุม่ อายุ 15 - 59 ปี

ตาราง 2 การจัดอันดับความสูญเสียปีสขุ ภาวะของประชากรไทย พ.ศ. 2547 จำแนกตามเพศและสาเหตุ

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค

ชาย
DALY
('000)

เอชไอวี/เอดส์
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก
หลอดเลือดสมอง
ติดสุรา
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือด
หลอดลมอุดกั้น
เรื้อรัง
เบาหวาน
ตับแข็ง
ซึมเศร้า

หญิง
ร้อยละ

645
584

11.3
10.2

332
332
280
187
184
175
144
137

โรค

DALY ร้อยละ
('000)

หลอดเลือดสมอง
เอชไอวี/เอดส์

313
291

7.4
6.9

5.8
5.8
4.9
3.3
3.2

เบาหวาน
ซึมเศร้า
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
อุบัตเิ หตุจราจรทางบก
มะเร็งตับ

271
191
142
125
124

6.4
4.5
3.4
3.0
3.0

3.1
2.5
2.4

ข้อกระดูกอักเสบ
หัวใจขาดเลือด
ต้อกระจก

118
115
111

2.8
2.7
2.6

ทีม่ า: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2550
กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพ
มหานคร ร่วมกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของปัญหาเอดส์จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน
กลุม่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน กรุงเทพฯ ในปี



พ.ศ. 2549 และทำการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวีทกุ 2 ปี ซึง่ จะทำให้
มีความเข้าใจสถานการณ์ด้านพฤติกรรม ในกลุ่ม
ประชากรทัว่ ไปได้มากขึน้ และเป็นประโยชน์ทาง
ด้านการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ในกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิถีเพศสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ในรอบ 2 ปี (พ.ศ. 2549
และ พ.ศ. 2551)
วิธีดำเนินการ
การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมทางเพศคนใน
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ได้สำรวจ
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2549 และในปี พ.ศ. 2551
เป็นการสำรวจครั้งที่ 2 การสำรวจทั้ง 2 ครั้งนั้น
ดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นเมษายน พฤษภาคม
พื้นที่ที่ทำการสำรวจข้อมูลของคนในชุมชนที่
อ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ทัง้ 2 ครัง้ เป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ลักษณะของการสุม่ เลือกพืน้ ที่ ด้วยวิธกี ารสุม่ หลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเลือกศูนย์บริการสาธารณสุข
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งหมด 68
ศูนย์ มาจำนวน 20 ศูนย์
ขัน้ ตอนที่ 2 สุม่ เลือกชุมชน ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ที่
ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตกเป็นตัวอย่าง มา
จำนวน 2 ชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกประชากรทั่วไปที่อยู่ใน
ชุมชน จำนวนตัวอย่าง ชุมชนละ 30 ราย โดยสุม่
กลุม่ ตัวอย่างให้มจี ำนวนเพศหญิง-เพศชาย เท่าๆ
กัน คือเพศหญิง 15 ราย และเพศชาย จำนวน 15
รายในแต่ละชุมชน ในการสำรวจครั้งที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 15-29 ปี ส่วนในครั้ง
ที่ 2 ได้มกี ารขยายอายุของกลุม่ ตัวอย่างเป็น 15-
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49 ปี กลุม่ ตัวอย่างจะต้องเป็นผูอ้ าศัยอยูใ่ นชุมชน
นัน้ ไม่ตำ่ กว่า 6 เดือน ในส่วนนีอ้ าสาสมัครของ
ชุมชน ในแต่ละชุมชนมีส่วนช่วยในการเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งตามที ่ ท ี ม นั ก วิ จ ั ย ได้ ท ำการสุ ่ ม เลื อ ก
ตัวอย่างไว้แล้ว อย่างไรก็ตามการสุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละชุมชนมีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากลักษณะ
พื้นที่ที่เป็นชุมชนเมือง สัมพันธ์ภาพของผู้คนใน
แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน จึงทำให้ในบาง
พื้นที่ บางชุมชนไม่ได้สุ่มตัวอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ แต่ต้องอาศัยดุลยพินิจของนักวิจัย
และอาสาสมัครร่วมกันคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจทั้ง 2 ครั้ง มีจำนวน
ทัง้ หมด 2,235 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 1,137
ราย และเพศชายจำนวน 1,098 ราย กลุม่ ตัวอย่าง
ต้องเป็นผู้ที่อ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ และ
ต้องเป็นผู้ที่ให้ความยินยอมให้ความร่วมมือที่
จะตอบแบบสอบถามนี้เท่านั้น
พืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ได้สุ่ม
เลือกศูนย์บริการสาธารณสุขทีอ่ ยูใ่ นแต่ละเขตพืน้ ที่
เฉพาะในการสำรวจข้ อ มู ล ในครั ้ ง แรกเท่ า นั ้ น
ส่วนการสำรวจในครั้งที่ 2 นั้น ได้สำรวจข้อมูล
ในพื้นที่เดิมทั้งหมด แต่อาจมีบางพื้นที่ที่ต้อง
เปลี่ยนชุมชนในการสำรวจข้อมูล เนื่องจากข้อ
จำกัดของอาสาสมัครในพื้นที่และของศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพืน้ ที่ ดังรายละเอียดในตาราง





ตาราง 3 พืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 2 ปี
ศูนย์บริการสาธารณสุข

เขต

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
ราชปรารภ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11
ประดิพัทธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16
ลุมพินี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6
สโมรสรวัฒนธรรมหญิง

ราชเทวี

ศูนย์บริการสาธารณสุข
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข
บุญรอด รุง่ เรือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
คลองเตย
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เตชะสัมพันธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จันทร์ ฉิมไพบูลย์
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จันทร์เทีย่ ง เนตรวิเศษ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
มงคล วอนวังตาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
ศูนย์บริการสาธารณสุข
วงศ์สว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
บางเขน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
วัดเจ้าอาม
ศูนย์บริการสาธารณสุข
กันตารัตอิ ทุ ศิ

26

ธนบุรี

8

บางนา

41

คลองเตย

55

ยานนาวา

27

ธนบุรี

12

บางคอแหลม

18

บางคอแหลม

58

ราษฎร์บูรณะ

19

บางซื่อ

24

จตุจักร

30

บางกอกน้อย

46

ลาดกระบัง



ปี 2549

พญาไท
ปทุมวัน
ดุสติ

ปี 2551

ชุมชนจารุรตั น์
ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
ชุมชนวิศวะร่วมใจ
ชุมชนบ้านครัวตะวันตก
ชุมชนก่อสร้างสีพ่ ระยา ชุมชนอุทยั รัตน์
ชุมชนอุทยั รัตน์
ชุมชนวัดไผ่ตนั
ชุมชนซอยพระเจน
ชุมชนร่วมฤดี
ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ชุมชนซอยพระเจน
ชุมชนริมทางรถไฟ
ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา
สายแปดริ้ว
ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ชุมชนวัดญวณลำปัก
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนกุฎีขาว
ชุมชนกุฎีขาว
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
ชุมชนรุง่ เรือง
ชุมชนเชลียง 1
ชุมชนบัวเกิด
ชุมชนวงศ์สวัสดิ์
ชุมชนพัฒนาใหม่
ชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนหัวโค้ง
ชุมชน 70 ไร่
ชุมชนวัดช่องลม
ชุมชนคลองขวาง
ชุมชนเย็นอากาศ 2
ชุมชนวัดช่องลม
ชุมชนวัดกันตทาราราม ชุมชนตากสินสัมพันธ์
ชุมชนปากคลองบางสะแก ชุมชนวัดกันตทาราราม
ชุมชนบางอุทิศ
ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพฯ
ชุมชนวัดจันทร์ใน
ชุมชนหลังตลาดเก่าพระยาไกร
ชุมชนโรงแก้ว
ชุมชนโรงแก้ว
ชุมชนวัดไผ่เงิน
ชุมชนวัดไผ่เงิน
ชุมชนศูนย์รวมน้ำใจ
ชุมชนรัตนจีนะ
ชุมชนหมอผึ้ง
ชุมชนประคองมิตร
ชุมชนวัดเชิงหวาย
ชุมชนยิม้ ประยูร
ชุมชนสีนำ้ เงิน 1
ชุมชนวัดเชิงหวาย
ชุมชนบุรุษพัฒน์
ชุมชนเพชรสยาม
ชุมชนสำชะสา
ชุมชนบุรุษพัฒน์
ชุมชนตรอกไผ่-บางเสาธง ชุมชนวัดไชยทิศ
ชุมชนวัดรวกสุธาราม
ชุมชนธรรมน
ชุมชนเคหะนคร 2
ชุมชนทวีปัญญารักษ์

☺         



ตาราง 3 พืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรอบ 2 ปี (ต่อ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
บางแค
ศูนย์บริการสาธารณสุข
หัวหมาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข
บึงกุ่ม
ศูนย์บริการสาธารณสุข
วัดชัยพฤกษมาลา

เขต

40

บางแค

35

บางกะปิ

50

บึงกุ่ม

49

ตลิง่ ชัน

เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เป็ นแบบสอบถามที่ม ีการสอบถามพฤติ กรรม
ทางเพศในประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์มีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรก เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด เพศสัมพันธ์เพื่อแลก
สิ่งของหรือเงินตอบแทน เพศสัมพันธ์หลังดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเพศสัมพันธ์หลัง
เสพสารเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยด้วย แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลทั้ง 2 รอบ จะเป็นชุดเดียวกัน เนื่องจาก
เป็ น การสอบถามทางด้ า นพฤติ ก รรม จึ ง หา
คุ ณ ภาพของเครื ่ อ งมื อ เฉพาะความเที ่ ย งตรง
(Validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจำนวน 5 ท่าน แบบ
สอบถามที่ใช้เก็บรวบรวม จะมีการแยกกลุ่มเพศ
หญิงและเพศชาย แบบสอบถามในแต่ละเพศ
จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ในการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองอย่างอิสระ
เนื่องจากเป็นประเด็นคำถามที่เป็นเรื่องส่วนตัว
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลทีไ่ ด้มาคณะผูว้ จิ ยั
จะเก็บเป็นความลับ (ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ สถานที่)

 ⌫⌫  ⌫ 

ปี 2549
ชุมชนศิริเกษมพัฒนา
ชุมชนศิรเิ กษม 1
ชุมชนลำสาลี
ชุมชนสามัคคีพฒ
ั นา
ชุมชนชูสวุ รรณ
ชุมชนวัดกลาง
ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ชุมชนวัดจำปา

ปี 2551
ชุมชนศิริเกษมพัฒนา
ชุมชนศิรเิ กษม 1
ชุมชนมัจฉา
ชุมชนวัดกลาง
ชุมชนโพธิ์ทอง
ชุมชนชูสวุ รรณ
ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์
ชุมชนสะพานผักคลองศาลเจ้า

ก่ อ นที ่ ผ ู ้ ต อบแบบสอบถามจะลงมื อ กรอกแบบ
สอบถาม คณะผูว้ จิ ยั จะอธิบาย และทำความเข้าใจ
ในแบบสอบถามทุกครั้ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย ต้ อ งทำการตรวจสอบข้ อ มู ล
ทุกฉบับ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในขัน้ ต้น ก่อน
ที่จะนำไปลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับ
ต่อไป โดยใช้โปรแกรม Epi Info, ในการสร้าง
ฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยสถิตทิ ใ่ี ช้สว่ นใหญ่จะนำเสนอข้อมูลด้วย
ความถี่ (ร้อยละ) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การนำเสนอจะแยกวิเคราะห์เพศหญิง-ชาย เพือ่ ให้
เห็นภาพรวม และสามารถเปรียบเทียบ พฤติกรรม
ที่แตกต่างกันของเพศชาย-หญิงด้วย
ผลการศึกษา
ในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้กำหนด
อายุผตู้ อบแบบสอบถามทีอ่ ายุระหว่าง 15 - 29 ปี
ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายกลุม่ อายุของผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็น 15 - 49 ปี ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2551 จึงมีอายุเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 10 ปี





ตาราง 4 อายุของคนในชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ในรอบ 2 ปี
ลักษณะประชากร

จำนวน
อายุเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุตำ่ สุด - อายุสูงสุด

ปี 2549
หญิง
ชาย
548
20.6
4.3

541
20.5
4.4
15 - 29 ปี

เพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่เคยมี
ประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว พบว่ากลุม่ ผูห้ ญิงมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รักหรือแฟนมากขึ้นกับ
คู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่ม
ผูช้ ายมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับคูร่ กั หรือแฟนเท่า
เดิม แต่มเี พศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับผูห้ ญิงทีร่ จู้ กั กัน
คุน้ เคย และพนักงานบริการสูงขึน้ เล็กน้อย

ปี 2551
หญิง

ชาย

589
557
32.4
30.4
10.2
10.2
15 - 49 ปี

กลุ ่ ม ผู ้ ช ายมี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั ้ ง แรกกั บ
คู่รักหรือแฟนน้อยกว่าในกลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน
การใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย เมื ่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ์
ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัย
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย
กลุ ่ ม ผู ้ ช ายมี ก ารใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย เมื ่ อ มี เ พศ
สัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเล็กน้อย

ตาราง 5 ประเภทของคูน่ อนเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของคนในชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ในรอบ
2 ปี และการใช้ถงุ ยางอนามัย
ถุงยางอนามัย

เพศสัมพันธ์
ประเภทคูน่ อนเมือ่ มี
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรก

ปี 2549
หญิง ชาย

คูร่ กั /แฟน
93.1
บุคคลทีร่ จู้ กั กันคุน้ เคย 3.1
บุคคลทีร่ จู้ กั กันผิวเผิน 1.4
พนักงานบริการ
na
บุคคลทีม่ เี พศเดียวกัน 2.4



67.2
13.2
10.0
4.1
5.3

ปี 2551
หญิง ชาย
97.3
1.5
0.8
na
0.4

67.9
16.6
4.7
9.5
1.1

☺         



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี
พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนทั้งกลุ่มผู้หญิง
และกลุ่มของผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกเมือ่ อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี น้อยกว่ากลุม่ ผูช้ าย
อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่า
ตาราง 6

มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย
ผู ้ ห ญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี ่ ย เมื ่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั ้ ง แรก
มากกว่ากลุม่ ผูช้ าย อย่างไรก็ตามฐานอายุของคน
ในชุ ม ชนที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นกรุ ง เทพฯในรอบ 2 ปี
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก

ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกในแต่ละช่วงอายุ

เพศสัมพันธ์ครัง้ แรก

9 - 14 ปี
15 - 19 ปี
20 ปีข้นึ ไป
อายุเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปี 2549
หญิง

ชาย

ปี 2551
หญิง
ชาย

6.9
65.3
27.8
18.2
2.7

17.0
71.4
11.6
17.3
2.5

3.7
45.0
51.3
20.2
4.4

เพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่ม
ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่รัก
หรือแฟนสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีเพศสัมพันธ์กับ
บุคคลอืน่ ๆ น้อยลง
กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักหรือแฟน
ในรอบปีทผ่ี า่ นมาน้อยกว่าในกลุม่ ผูห้ ญิง แต่มเี พศ
สัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับคนที่รู้จักกันคุ้นเคย
คนทีร่ จู้ ักกันผิวเผิน และกับคนทีเ่ ป็นเพศเดียวกัน
สูงกว่าในกลุม่ ผูห้ ญิง เพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี า่ น
มากับพนักงานบริการมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับคู่นอนที่มี
เพศเดียวกัน พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่ม
ผู้หญิงและผู้ชาย

 ⌫⌫  ⌫ 

7.9
60.0
32.1
18.4
3.7

การใช้ถงุ ยางอนามัยสม่ำเสมอ
การใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ มี เ พศ
สัมพันธ์กบั บุคคลประเภทต่างๆ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักหรือ
แฟนกับผู้ชายที่รู้จั กกันคุ้นเคยมีการใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งลดลง แต่การมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้หญิงด้วยกันมีการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ สูงขึน้ ส่วนกลุม่ ผูช้ ายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นกับคู่นอน
ทุกประเภท
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่เป็น
คูร่ กั หรือแฟนมีสดั ส่วนน้อยกว่าคูน่ อนประเภทอืน่ ๆ
อย่ า งเห็ น ได้ ช ั ด ผู ้ ช ายมี ก ารใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย
ทุกครั้งมากกว่ากลุ่มผู้หญิง





ตาราง 7 เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับบุคคลประเภทต่างๆ และการใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอ
ในรอบ 2 ปี
เพศสัมพันธ์
ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

เพศสัมพันธ์
ปี 2549
ปี 2551
หญิง ชาย
หญิง ชาย

คู่รัก/แฟน
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน
พนักงานบริการ
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน

95.1
8.5
3.9
na
6.0

86.5
41.6
35.6
18.0
11.7

95.1
8.5
3.9
na
6.0

เพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่าคนในชุมชนที่
อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯมีแนวโน้มทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับคู่รักหรือแฟนสูงขึ้น กับคู่นอน
ประเภทอืน่ ๆ มีแนวโน้มลดลง กลุม่ ผูห้ ญิงมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่รักหรือแฟนมากกว่ากลุ่ม
ผู้ชายค่อนข้างชัดเจน สำหรับกลุ่มผู้ชายเพศ
สัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับพนักงานบริการ พบว่ามี

การใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้
ปี 2549
ปี 2551
หญิง ชาย
หญิง ชาย

86.5 13.8
41.6 50.0
35.6 45.5
18.0
na
11.7
0

15.9
43.9
42.0
58.3
28.2

12.2
33.3
57.1
na
20.0

19.0
56.4
56.7
80.0
53.3

แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
การใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย สำหรั บ เพศสั ม พั น ธ์
ครั้งล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิง
และผู ้ ช าย กลุ ่ ม ผู ้ ช ายมี ก ารใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย
สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง
ประมาณ 2 เท่า

ตาราง 8 เพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด กับคูน่ อนประเภทต่างๆ และการใช้ถงุ ยางอนามัย ในรอบ 2 ปี
เพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด

คูร่ กั /แฟน
บุคคลทีร่ จู้ กั กันคุน้ เคย
บุคคลทีร่ จู้ กั กันผิวเผิน
พนักงานบริการ
บุคคลทีม่ เี พศเดียวกัน



ถุงยางอนามัย
ปี 2549
หญิง ชาย

ปี 2551
หญิง
ชาย

95.1
0.7
1.1
na
3.2

98.9
0.2
0
na
0.7

75.1
9.6
7.2
30.0
5.1

86.5
7.0
1.9
3.4
1.2

☺         



เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกกับสิง่ ของ หรือเงินตอบแทน
เพศสั ม พั น ธ์ เ พื ่ อ แลกกั บ สิ ่ ง ของ หรื อ เงิ น
ตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทัง้ ในกลุม่ ผูห้ ญิง
และผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ
สิง่ ของ หรือเงินตอบแทน มากกว่ากลุม่ ผูห้ ญิง
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มที่เคยมี

เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกกับสิง่ ของ หรือเงินตอบแทน
พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงในกลุ่ม
ผู้หญิง แต่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้น
เล็กน้อยในกลุ่มผู้ชาย

แผนภาพ 1 เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกกับสิง่ ของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถงุ ยางอนามัย ในรอบ 2 ปี
เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกสิง่ ของหรือเงินตอบแทน
100

%

การใช้ถงุ ยางอนามัย
100

80

80

60

60

40

40

20
0

7.9
3.6

2551
หญิง

50.0

พ.ศ.

ชาย

45.5

40.2

20

2.7
1.1

2549

%

20.0

0
2549

2551
หญิง

พ.ศ.

ชาย

เพศสัมพันธ์หลังดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี แอลกอฮอล์
เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีทผ่ี า่ นมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึน้
อย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่ม
ผูช้ าย กลุม่ ผูช้ ายมีเพศสัมพันธ์หลังดืม่ เครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน

 ⌫⌫  ⌫ 

การใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ มี เ พศสัมพันธ์หลังดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ พบว่า
มีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชาย
กลุ่มผู้ชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
สูงกว่ากลุ่มผู้หญิง





แผนภาพ 2 เพศสัมพันธ์หลังดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และการใช้ถงุ ยางอนามัย ในรอบ 2 ปี
เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกสิง่ ของหรือเงินตอบแทน

การใช้ถงุ ยางอนามัย

%
100
80
60

53.4

40
20

38.7
26.6
13.1

0
2549

2551
หญิง

หมายเหตุ

พ.ศ.

ชาย

เพศสั ม พั น ธ์ ห ลั ง ดื ่ ม เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ม ี แ อลกอฮอล์ คิ ด สั ด ส่ ว นเฉพาะคนที ่ เ คยมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นรอบปี ท ี ่ ผ ่ า นมา
และดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา

เพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด
เพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติดในรอบ 1
ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
ทัง้ ในกลุม่ ผูห้ ญิง และกลุม่ ผูช้ าย ในปี พ.ศ. 2551
กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด
มากกว่าในกลุ่มผู้ชาย
การใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ มี เ พศ
สัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด พบว่ามีแนวโน้มสูง

ขึ้นในกลุ่มผู้ชาย แต่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มผู้หญิง
ในปี พ.ศ. 2551 ทัง้ กลุม่ ผูห้ ญิง และกลุม่ ผูช้ ายมี
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หลังเสพสารเสพติดใกล้เคียงกัน ในขณะทีป่ ี พ.ศ.
2549 กลุ่มผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด
มากกว่ากลุ่มผู้ชาย

แผนภาพ 3 เพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด และการใช้ถงุ ยางอนามัย ในรอบ 2 ปี
เพศสัมพันธ์เพือ่ แลกสิง่ ของหรือเงินตอบแทน

การใช้ถงุ ยางอนามัย

%
100
80
60
46.4
36.2

40
20
0

13.8
10.6
2549
หญิง

หมายเหตุ



พ.ศ.
2551
ชาย

คิดสัดส่วนเฉพาะคนทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี า่ นมาและเคยเสพสารเสพติดในรอบ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา

☺         



บทสรุป
การศึกษาแนวโน้มของวิถีเพศสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.
2549 และปี พ.ศ. 2551 ผลการศึกษาชี้ชัดว่า
คนในชุมชนมีการใช้ถงุ ยางอนามัยเพือ่ ป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามใน
กลุม่ ผูช้ ายมีการใช้ถงุ ยางอนามัย เพือ่ ป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าในกลุ่มผู้หญิง
ผลการศึกษายังชี้ว่า คนในชุมชนที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่
ไว้วางใจ (คูร่ กั หรือแฟน) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในกลุม่
ผูช้ ายมีประมาณ 1 ใน 3 ทีม่ เี พศสัมพันธ์ครัง้ แรก
กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่รักหรือแฟน และมีการใช้
ถุงยางอนามัยประมาณร้อยละ 40 เท่านัน้ ในกลุม่
ผูช้ ายนัน้ ผลการศึกษาชัดเจนว่ามีเพศสัมพันธ์กบั
พนักงานบริการน้อยลง แต่มอี ตั ราการใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอกับพนักงานบริการสูงขึ้น
นอกจากนี้อัตราการใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอของคนในชุมชนนัน้ ชีช้ ดั อีกว่า มีอตั ราการใช้
ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอกับคู่นอนที่เป็นคู่รักหรือ
แฟนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน
รวมทัง้ อัตราการใช้ถงุ ยางอนามัยสม่ำเสมอของคน
ในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด
ค่อนข้างน้อย
จะเห็นได้ว่าวิถีเพศสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จะมีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย รวมทั้งการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดูเหมือนว่าผู้ชายจะมีการ
ป้องกันตัวได้ดีกว่าเพศหญิง ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ

 ⌫⌫  ⌫ 

เป็นเรื่องค่านิยมของสังคมไทยทีม่ ีคำสอนและการ
ให้คุณค่าต่อเรื่องเพศของผู้หญิงและผู้ชายต่าง
ชุดกัน ผูช้ ายจะได้รบั การปลูกฝังเรือ่ งเพศอีกแบบ
หนึ่ง เมื่อสังคมไทยให้ผูช้ ายมีประสบการณ์เรื่อง
เพศมากกว่าผู้หญิง จึงส่งผลให้ผู้ชายมีความรู้
ความเข้ า ใจ และมี พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิง
ผลการสำรวจเป็นเครือ่ งยืนยันว่า กรุงเทพฯ
จำเป็นต้องดำเนินนโยบายด้านเอดส์อย่างเข้มข้น
ต่อ ไป ถึง แม้ว ่า อัต ราการติ ด เชื้อ เอชไอวี ข อง
ประชากรในกรุงเทพฯ จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม
รวมทัง้ พฤติกรรมบางอย่างทีป่ รากฎชัดว่าเป็นช่อง
ทางของการแพร่ระบาดสำคัญ เช่น เพศสัมพันธ์
กั บ พนั ก งานบริ ก ารมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงที ่ ด ี ข ึ ้ น
กล่าวคือ มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
มากขึ้น และมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการ
ลดลงก็ตาม ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน
ต้องให้ความสำคัญกับบริบทของเพศสัมพันธ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่
ในกรุ ง เทพฯ ที ่ ม ี ว ิ ถ ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ คนที ่ ไ ว้
วางใจมากขึน้ แต่มกี ารป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอลดลง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที ่ ข องศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
ชุมชนทีอ่ ำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้
ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลของกลุม่ ประชากร
ทั ่ ว ไป และขอขอบคุ ณ ประชาชนที ่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ตัวอย่างในพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูล
และความร่วมมือเป็นอย่างดี
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