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บทคัดย่ อ
การศึกษาพฤติกรรมด้านการติดเชื้ อเอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับการติดเชื้ อเอช ไอ วี พฤติกรรมเสี่ ยง และปั จจัยเสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่อาจนาไปสู่ การติดเชื้ อเอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการประเมินแบบรวดเร็ ว (Rapid Assessment Process = RAP)
ประชากรคือ ข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี และผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ แม่บา้ นตารวจ
เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ข อาสาสมัครรักษาดินแดนอาเภอสังขละบุรี และหญิงบริ การทางเพศ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 160 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล การสนทนากลุ่ม รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การ
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วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยการเปรี ยบเทียบและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปมาน
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การรับรู้เกี่ยวกับการติดเชื้ อเอช ไอ วี ข้าราชการตารวจร้อยละ 90
รับรู้หรื อพบเห็นตารวจที่ป่วยหรื อเสี ยชีวติ ด้วยโรคเอดส์ มีความรู้เรื่ องโรคเอดส์ โดยทัว่ ไปดีและมี
ทัศนคติท้ งั ด้านบวก ด้านลบ ต่อผูต้ ิดเชื้ อเอช ไอ วี 2) พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี
ข้าราชการตารวจมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูห้ ญิงทัว่ ไป หญิงบริ การทางเพศ หญิงบริ การทางเพศแอบ
แฝง หญิงต่างด้าว นักเรี ยน นักศึกษา และส่ วนใหญ่ไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัยกับภรรยา แฟน หรื อ
หญิงคู่ขาประจา 3) ปั จจัยเสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจนาไปสู่ การติดเชื้อเอช ไอ วี ได้แก่ ค่านิยม
กิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็ นต้น สภาพครอบครัว ความเครี ยด ความเหงา การดื่ม
สุ รา และภาระหน้าที่งานทาให้มีโอกาสพบผูห้ ญิงที่หลากหลายซึ่ งนาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์และเสี่ ยง
ต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ได้
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the perception related HIV infection, risk
behavior and risk factors to infection among the police in Kanchanaburi province. The
research design was a qualitative study with Rapid Assessment Process (RAP) . The
population consisted of the police, police’ wives, health officials, volunteers, and commercial sex
worker. The samples were 160 persons. Data collection methods were in-depth interview, focus
group discussion, and participatory observation. Content analysis was used for analyzing the
qualitative data.
The results were as follows: 1) the perception related HIV infection ,the police who
had ever known and seen the police who were sick and died with AIDS was 90 percent, good
knowledge of AIDS. Attitude to HIV people, they had all positive and negative. 2) risk
behavior to HIV infection, the police liked to have sexual intercourse with groups of women,
commercial sex workers,indirect commercial sex workers,alien migrants and students. Regarding
the use of condoms, most police didn’t use condom with wife, girl friend and permanent
female partners. 3) risk factors to HIV infection included value, social activity, for instance
party, family affairs, alcohol drinking, stress, loneliness and relations established while on
duty which enable to meet many women, leading to sexual relation and the risk of HIV
infection.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยประสบความสาเร็ จในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาด
ของโรคเอดส์ในระดับหนึ่ง ทาให้ประเทศไทยเป็ นต้นแบบในการเฝ้ าระวังและการปฏิบตั ิการแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์
ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียนาไปปรับใช้ในประเทศของตนได้
อย่างไรก็ดี
ความสาเร็ จในการลดจานวนการติดเชื้อใหม่นาไปสู่ ความชะล่าใจในการดาเนิ นการป้ องกันและวิกฤติ
เศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทาให้งบประมาณ และบุคลากรสนับสนุนในการดาเนิ นการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาโรคเอดส์ที่เคยได้รับจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น USAID,AUSAIDS ลดลงอย่าง
มาก( WHO,2001)
ข้อมูลการระบาดของโรคเอดส์ทวั่ โลกเมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2546 มีผตู ้ ิดเชื้อและผูป้ ่ วยเอดส์ ท้ งั สิ้ น
40 ล้าน เป็ นผูใ้ หญ่ 37 ล้าน เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี 2.5 ล้าน(UNAIDS, 2003) สาหรับในประเทศ
ไทยมีผตู ้ ิดเชื้อสะสมกว่า 1 ล้านคน เมื่อสิ้ นปี 2546 มีผปู ้ ่ วยและผูต้ ิดเชื้ อที่ยงั มีชีวิต 603,942 คน
สาเหตุของการติดเชื้ อรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 84 แต่ยา้ ยจากการติดเชื้ อในสถาน
บริ การทางเพศมาเป็ นการติดเชื้อนอกสถานบริ การ (การสัมมนาระดับชาติเรื่ อง โรคเอดส์ ครั้งที่
9,2546) ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการสารวจพฤติกรรมทางเพศในข้าราชการตารวจนครบาล พบว่า
มากกว่าครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง นิยมเที่ยวหญิงบริ การและครึ่ งหนึ่งของผูช้ อบเที่ยวหญิงบริ การไม่
ใช้ถุงยางอนามัย ( สันชัย วสุ นธรา และคณะ, 2534) และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการตรวจกรองการติด
เชื้อซิฟิลิสและโรคเอดส์ในข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่เข้ารับการตรวจสุ ขภาพ ก่อนบรรจุแต่งตั้ง
เป็ นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน 760 คน พบว่ามีการติดเชื้อซิ ฟิลิส ร้อยละ .01 และติดเชื้ อ
เอช ไอ วี ร้อยละ 1.4 ( กิตติพงษ์ สุ วธั นเดชา และคณะ, 2538) ในปี พ.ศ. 2544-2546 ข้าราชการตารวจ
ที่มาตรวจเลือดหาเชื้ อ เอช ไอ วี ในโรงพยาบาลตารวจ จานวน 5,778 คน พบเชื้อ เอช ไอ วี บวก 115
คน คิดเป็ นอัตราการติดเชื้ อ 20 : 1,000 คน (หน่วยภูมิคุม้ กันวิทยา โรงพยาบาลตารวจ 2547) และใน ปี
พ.ศ. 2544-2546 จานวนข้าราชการตารวจเสี ยชีวิต 3,937 คน มีสาเหตุจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี 113
คน คิดเป็ นอัตรา 29 : 1,000 จานวนที่สงสัยว่าอาจเสี ยชีวิตจากการติดเชื้ อ เอช ไอ วี 124 คน คิดเป็ น
อัตรา 31 : 1,000 โดยมีอายุอยูร่ ะหว่าง 25-42 ปี (งานฌาปนกิจสงเคราะห์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
,2547) และข้าราชการตารวจที่ป่วยเป็ นโรคเอดส์ นบั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงเดือน พฤษภาคม 2547 มี
จานวน 833 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.35 ของจานวนผูป้ ่ วยเอดส์ท้ งั หมด ( กองระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุ ข,2547)

การที่จงั หวัดกาญจนบุรีมีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า มีการเดินทางข้ามพรมแดนเข้า
ออกได้อย่างสะดวก ทาให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น เช่น กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ นักธุ รกิจ นักท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ ทาให้การควบคุมโรคเป็ นไป
โดยความยากลาบาก การแพร่ ระบาดของโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้งสองฝั่งของพื้นที่ชายแดน
ไทย-พม่า (สุ ภางค์ จันทรวณิ ช และคณะ,2544) ในจังหวัดกาญจนบุรีการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ใน
กลุ่มหญิงที่พบคือ หญิงบริ การทางเพศ ร้อยละ 6.85 หญิงบริ การทางเพศแอบแฝง ร้อยละ 4.12 และ
หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.20 (สานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดกาญจนบุรี,2547)
การศึกษาพฤติกรรมด้านการติดเชื้ อเอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี ที่
ดาเนินการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็ นจังหวัดที่เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว ประชากรมีการเคลื่อนย้ายสู ง การแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ตามพื้นที่ชายแดนสู ง เพื่อ
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการกาหนดนโยบายในการป้ องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี สาหรับข้าราชการ
ตารวจ ของสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจ ในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงและปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ เอช ไอวี และ อุปสรรคต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยรวมทั้งรู ปแบบการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางเพศของข้าราชการตารวจ
ในจังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการตารวจในจังหวัด
กาญจนบุรี และผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ แม่บา้ นตารวจ เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ข อาสาสมัครรักษา
ดินแดนเขต 4 อาเภอสังขละบุรี หญิงบริ การทางเพศ และหญิงต่างด้าว รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
160 คน การสารวจครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ 4 อาเภอ 1 ตาบล ในจังหวัดกาญจนบุรี คือ อาเภอเมือง
อาเภอพนมทวน อาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี และตาบลปิ ล๊อก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการตารวจจานวน
81 คน การสนทนากลุ่มข้าราชการตารวจจานวน 4 กลุ่มรวม 24 คน การสัมภาษณ์แม่บา้ นตารวจ 3
คน การสนทนากลุ่มแม่บา้ นตารวจจานวน 6 กลุ่มรวม 36 คน และสัมภาษณ์ตารวจกองตรวจคนเข้า
เมือง 2 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข 8 คน อาสาสมัครรักษาดินแดนเขต 4 อาเภอสังขละบุรี 2 คน หญิง

บริ การทางเพศและหญิงต่างด้าว 2 คน และใช้วธิ ี การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่ เครื อข่ายทาง
สังคมและ สภาพแวดล้อมความเสี่ ยง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแนวคาถามที่คณะวิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และการสารวจเมื่อเข้าไปในพื้นที่ ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด ที่ครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ
เรื่ องโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ ยงและปัจจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการสนทนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดยอ่านเนื้ อหาข้อมูลทั้งหมด จัดหมวดหมู่ขอ้ มูล และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับการติดเชื้ อเอช ไอ วี
พฤติกรรมเสี่ ยง และปั จจัยเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี
แบ่งได้ดงั นี้
1. การรับรู ้เกี่ยวกับการติดเชื้ อเอช ไอ วี
1.1 ประสบการณ์เกี่ยวกับตารวจเป็ นเอดส์
ข้าราชการตารวจ(ร้อยละ90)มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการได้รู้จกั หรื อพบเห็นข้าราชการ
ตารวจที่ป่วยหรื อเสี ยชีวติ ด้วยโรคเอดส์ การเป็ นโรคเอดส์ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ดังคาพูดที่วา่
“ เคยเห็นข้ าราชการตารวจเป็ นเอดส์ โดยสังเกตเห็นว่ าตัวผอมลงๆ
แล้ วตายไป ต่ อไปเมียลูกก็ตาย ครอบครั วตารวจก็รับไม่ ได้ ”
1.2 ความรู ้และแหล่งข้อมูลเรื่ องโรคเอดส์
ข้าราชการตารวจได้รับความรู ้เรื่ องโรคเอดส์จากหลายแหล่ง เช่น สาธารณสุ ขจังหวัด
อนามัย โรงพยาบาล และสื่ อต่าง ๆ เป็ นต้น และข้าราชการตารวจ(ร้อยละ 98) มีความรู ้เกี่ยวกับโรค
เอดส์เป็ นอย่างดีท้ งั สาเหตุ อาการและอาการแสดง สถานที่รักษา ดังคาพูดที่วา่

“ตารวจรู้ เรื่ องเอดส์ จาก ทีวีและสาธารณสุขจังหวัดเข้ ามาให้ ความรู้
ในชุมชน คนที่ ผ่านโรงเรี ยนพล จะเรี ยนเป็ นหลักสูตรระยะสั้น
1 สัปดาห์ โรคเอดส์ ติดต่ อกันทางเพศสัมพันธ์ ให้ เลือด มีแผล
สัมผัสเลือด พวกติดยาเสพติดและใช้ เข็มร่ วมกัน ป้ องกันโดย
สวมถุงยางอนามัย”
1.3 ทัศนคติต่อผูต้ ิดเชื้ อ เอช ไอ วี และการมีเพศสัมพันธ์
ข้าราชการตารวจมีทศั นคติท้ งั ด้านบวก ด้านลบ และก้ ากึ่งต่อผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี และมีท้ งั
กลุ่มที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ในการอยูร่ ่ วมกับผูต้ ิดเชื้อเอช ไอ วี ดังคาพูดที่วา่
“รู้ สึกสงสาร เห็นใจลูกน้ องคนนั้นมาก เพื่อนบ้ านจะรั งเกียจ
เพราะมีการติดเชื ้อที่ปอดด้ วย โดยส่ วนตัวแล้ วไม่ รังเกียจ แต่ ก็
พยายามหลีกเลี่ยงในตอนที่ไปเยี่ยม”
ข้าราชการตารวจมีทศั นคติหลากหลายเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ผชู ้ ายเมื่อมีความ
ต้องการทางเพศจะต้องหาที่ระบาย การที่ผชู้ ายมีภรรยาหลายคนเนื่องจากต้องการเปลี่ยนรสชาด อีก
ทั้งเป็ นกาไรชีวิต แต่สังคมยังไม่ยอมรับพวกที่สาส่ อนทางเพศ ดังคาพูดที่วา่
“ เรื่ องเพศสัมพันธ์ ในตารวจคิดว่ าได้ กาไรชี วิต ผู้ชายอยาก
เปลี่ยนรสชาดแต่ สังคมไม่ ค่อยยอมรั บ พวกเที่ยวสาส่ อน ”
2. พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี
2.1 ความสัมพันธ์ทางเพศที่หลากหลาย
ข้าราชการตารวจมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลายกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าราชการ
ตารวจ ผูท้ ี่สนับสนุนให้ขา้ ราชการตารวจมีความสัมพันธ์ทางเพศคือ กลุ่มเพื่อนข้าราชการด้วยกันเอง
นายหน้าจัดหาให้ การตอบแทนจากการทางานดูแลสถานที่นอกเวลา และเกิดจากมิตรภาพกับผูห้ ญิงที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ดังคาพูดที่วา่

“การมีเพศสัมพันธ์ ของตารวจมีมาก เด็กนักเรี ยนจะพบมาก
คู่นอน ของตารวจจะเป็ นวัยรุ่ น ความเสี่ ยงกับวัยรุ่ นมากกว่ า
เพราะไม่ ค่อยระวังตัว เด็กมหาวิทยาลัย อาชี วะจะมีความเสี่ ยง
มากกว่ าเด็กมัธยม แต่ นักร้ อง หญิงบริ การมีคนมาให้ ความรู้
เด็กคิดว่ าตนเองปลอดภัย เด็กไม่ มีคนมาให้ ความรู้ ”
2.2 การใช้ถุงยางอนามัย
ข้าราชการตารวจมีทศั นคติทงด้
ั ้ านบวกและลบต่อการใช้ ถงุ ยางอนามัย ส่ วนใหญ่ไม่
นิยมใส่ ถุงยางอนามัยกับภรรยา แฟนที่ไม่ใช่ภรรยา คู่นอนที่ไม่ใช่หญิงบริ การ แต่ไว้ใจ เชื่อใจ เพราะ
คบกันมานาน และจะใส่ ถุงยางอนามัยเกือบทุกครั้งกับหญิงบริ การทางเพศ หญิงบริ การทางเพศแอบ
แฝง นักเรี ยน นักศึกษา ที่ไม่มนั่ ใจว่าจะปลอดภัย ดังคาพูดที่วา่
“ผมว่ าถุงยางอนามัยไม่ มีผลต่ ออารมณ์ เพศ”
“ใส่ ถงุ ยางเหมือนมีกาแพงมากั้น ไม่ มีความรู้ สึก จึงไม่ ชอบใส่ ”
“คู่นอนที่ เป็ นแฟน (ไม่ ใช่ ภรรยา) แต่ เชื่ อใจกันตารวจจะไม่ มีการ
ป้ องกันแต่ กับคนอื่นจะป้ องกัน สมัยก่ อนไม่ ใช้ ถงุ ยางอนามัย
คิดว่ าป้ องกันดี ใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครั้ งเชื่ อว่ าปลอดภัย ”
3. ปัจจัยเสี่ ยงที่อาจนาไปสู่ การติดเชื้อเอช ไอ วี พบว่ามีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ค่านิ ยม กิจกรรม
ทางสังคม สภาพครอบครัว ความเครี ยด ความเหงา การดื่มสุ รา ภาระหน้าที่การงาน
3.1 ค่านิยมที่การมีเพศสัมพันธ์มากเป็ นคนเก่ง ดังคาพูดที่วา่
“เป็ นค่ านิยมว่ าตารวจที่มีผ้ หู ญิงมากจะเป็ นคนเก่ ง ปั ญหาจาก
ครอบครั วผมว่ าไม่ น่าเกี่ยว ส่ วนใหญ่ อยากเปลี่ ยนรสชาด มากกว่ า”
3.2 กิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรุ่ น งานรับน้องใหม่ การ
สังสรรค์หลังเลิกงาน และการเที่ยว เป็ นต้น ดังคาพูดที่วา่

“ การเลีย้ งรุ่ นมีการจับฉลากเข้ าห้ องแล้ วมีสาวๆเตรี ยมไว้ ให้ เป็ น
การเซอร์ ไพร์ ส”
3.3 ครอบครัว ตารวจที่โสดหรื อแต่งงานแล้วมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอช
ไอ วี เหมือนกัน ดังคาพูดที่วา่
“แก่ กับหนุ่มเสี่ ยงพอกัน อยู่ที่การระวังป้ องกัน คนแก่ ทางครอบครั ว
ยิ่งไม่ ให้ ความ อบอุ่น เดี๋ยวนีก้ ย็ งั มี ชอบสาว ๆ ไม่ ระวัง”
3.4 ความเครี ยด ความเหงา การดื่มสุ รา สภาพความกดดันจากที่ทางาน การที่ตอ้ ง
ห่างไกลครอบครัว เวลาการทางานที่ไม่แน่นอน เมื่อข้าราชการตารวจมีความเครี ยด ความเหงา ก็จะ
ดื่มสุ ราเที่ยวต่อตามแหล่งบันเทิง ซึ่ งมักจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ ดังคาพูดที่วา่
“เวลาเครี ยดจะไปดื่มเหล้ าที่ร้านอาหารกับลูกน้ อง ไปร้ องเพลง ถ้ ามี
โอกาสก็จะไปนอนต่ อกับผู้หญิงที่เป็ นเด็กเสิ ร์ฟบ้ าง พวกหากินบ้ าง”
3.5 ภาระหน้าที่การงาน หน้าที่ประจาของงานทาให้ขา้ ราชการตารวจพบผูห้ ญิง
ในรู ปแบบที่ต่างกัน และนาไปสู่ โอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ ดังคาพูดที่วา่
“หน่ วยงานที่น่าจะติดเชื ้อเอดส์ มากที่สุด พวกทางานอยู่โรงพักหรื อ
อาจมีทุกหน่ วยงาน ถ้ าไม่ ป้องกันตนเอง พวกสายตรวจจะเจอผู้หญิงมาก
พอว่ างก็ไป เที่ยว”
การอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมด้านการติดเชื้ อ เอช ไอ วี ของข้าราชการตารวจในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่าข้าราชการตารวจมีพฤติกรรมที่อาจเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ทาง
เพศที่หลากหลายกับ ผูห้ ญิงทัว่ ไป หญิงบริ การทางเพศ หญิงบริ การทางเพศแอบแฝง หญิงต่างด้าว
นักเรี ยน นักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาในทหารจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเครื อข่ายความสัมพันธ์ทาง
เพศทั้งในกลุ่มหญิงบริ การโดยตรง หญิงบริ การแอบแฝง หญิงอื่นๆในสังคมทัว่ ไป หญิงต่างด้าวใน
พื้นที่ รวมทั้งคู่นอนที่เป็ นหญิงทัว่ ไปแบบไม่ใช่เพศพาณิ ชย์ (สุ ปาณี มีศิริ และคณะ, 2546) การใช้
ถุงยางอนามัยในข้าราชการตารวจพบว่า ข้าราชการตารวจส่ วนใหญ่จะไม่ใส่ ถุงยางอนามัยกับภรรยา

แฟนที่ไม่ใช่ภรรยา คูน่ อนที่คบหากันมานาน แต่จะใช้ถุงยางอนามัยเกือบทุกครั้งกับหญิงบริ การทาง
เพศและหญิงบริ การแอบแฝง เกือบทุกคนจะบอกว่าไม่ชอบใส่ ถุงยางอนามัย เพราะทาให้ความรู ้สึก
ทางเพศลดลง ไม่เป็ นธรรมชาติ แต่จาเป็ นต้องใส่ เพราะกลัวติดเชื้ อเอช ไอ วี สอดคล้องกับเหตุผลการ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยในคู่นอนที่มีผลการทดสอบเอช ไอ วี ต่างกันคือทาให้ความรู ้สึกทางเพศลดลง ทุก
ครั้งที่ใช้ทาให้นึกถึงการติดเชื้อเอช ไอ วี แล้วทาให้หมดอารมณ์ทางเพศ( บังอร ศิริโรจน์ และคณะ
,2544) เหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ขา้ ราชการตารวจไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ และ
นาไปสู่ พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์คือ การไว้วางใจในคู่นอนของตน เกรงว่าถ้า
สวมถุงยางอนามัยกับคู่นอนประจา คู่นอนจะหาว่าไม่ไว้วางใจ ไม่ให้เกียรติกนั ไม่มีความซื่ อสัตย์ต่อ
กัน สอดคล้องกับเหตุผลของผูช้ ายในจังหวัดสระบุรีที่ใช้ถุงยางอนามัยต่ากับหญิงที่ไม่ใช่หญิงบริ การ
เพราะแสดงถึงความไม่ไว้เนื้ อเชื่อใจกันหรื อแสดงถึงความไม่เชื่อมัน่ ในความซื่ อสัตย์ของกันและกัน
(ดวงพร อรรถบวรพิศาล และคณะ, 2544) และการมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มสุ ราในปริ มาณมากทาให้
ขาดสติและลืมสวมถุงยางอนามัยสอดคล้องกับเหตุผลหนึ่ งของทหารในจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่สวม
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มสุ รา( สุ ปาณี มีศิริ และคณะ,2546) นอกจากนี้ยงั มีปัจจัย
เสี่ ยงอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยมของสังคมและตัวข้าราชการตารวจเอง ผูห้ ญิงส่ วนหนึ่งชอบที่จะมี
ความสัมพันธ์กบั ตารวจเพราะรู ้สึกว่าเป็ นผูช้ ายมีเกียรติ มีอานาจ สามารถให้การดูแลคุม้ ครองได้ และ
ข้าราชการตารวจส่ วนหนึ่งเห็นว่า การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงหลายคนเป็ นความภาคภูมิใจ แสดง
ความเป็ นชายชาตรี ความสามารถของบุรุษเพศ ด้านกิจกรรมทางสังคม เช่นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ภายในหน่วยงาน การเลี้ยงรุ่ น การรับรองผูบ้ งั คับบัญชา จะมีการนาผูห้ ญิงมาร่ วมงานด้วยเสมอซึ่ งบาง
โอกาสมีการจัดคู่นอนมาเป็ นรางวัลโดยเป็ นวัฒนธรรมที่ทาสื บต่อกันมา ฉะนั้นการที่ขา้ ราชการ
ตารวจมีผหู ้ ญิงหรื อคู่นอนหลายคนจึงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อเอช ไอ วี สู งกว่าผูช้ ายอื่นมาก
สภาพครอบครัว ข้าราชการตารวจที่เป็ นโสดและอยูใ่ นวัยหนุ่ม เมื่อว่างจะสังสรรค์กนั ในกลุ่มเพื่อน
ดื่มสุ ราและเป็ นวัยที่มีความต้องการทางเพศสู ง ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็ นแหล่งท่องเที่ยว มี
สถานบันเทิง และสถานบริ การทางเพศมาก จึงมักจะชวนกันไปเที่ยวต่อตามแหล่งบันเทิงและจบลง
ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับเหตุผลของทหารในจังหวัดกาญจนบุรีพบว่า อิทธิ พลของกลุ่ม
เพื่อนและเพื่อนรุ่ นพี่เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการชักชวนไปหาคู่นอนที่ไม่ใช่โสเภณี เช่น การ
ชวนไปเที่ยวและจีบสาวในร้านคาราโอเกะ ผับ แล้วมีเพศสัมพันธ์กนั ( สุ ปาณี มีศิริ และคณะ,2546)
ขณะที่ผมู้ ีครอบครัวแล้วแต่ขาดความสุ ขในครอบครัวอาจเกิดปั ญหาชูส้ าวขึ้นได้ ประกอบกับ
ความเครี ยด ความเหงา ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆไม่วา่ จะเป็ นภาระหน้าที่ในการทางาน เศรษฐกิจ
สัมพันธภาพในครอบครัวทาให้ตอ้ งระบายความเครี ยดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การดื่มสุ รา เที่ยวสถาน
บันเทิงและนาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้ น

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการกาหนดนโยบาย ควบคุม ป้ องกันโรคเอดส์ แก่กาลังพลของสานักงานตารวจ
แห่งชาติอย่างชัดเจนและให้การจัดสรรงบประมาณกระจายไปสู่ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
พื้นที่เสี่ ยง
2. สนับสนุนการสร้างเครื อข่าย การป้ องกันโรคเอดส์ในข้าราชการตารวจโดยเน้นเรื่ อง การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การลดจานวนคู่นอน ความไว้วางใจคู่นอน เป็ นต้น
3. สร้างความตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยและส่ งเสริ มการเข้าถึงถุงยางอนามัยอย่าง
ทัว่ ถึง เช่น ติดตั้งตูจ้ าหน่ายถุงยางอนามัยชนิดหยอดเหรี ยญภายในหน่วยงาน เป็ นต้น
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