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บทคดัย่อ 

 
 ปัจจุบนัแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติเยาวชน ซ่ึงอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของวยัเจริญพนัธ์ุ คนกลุ่มน้ีมีความเปราะบาง 
มีปัญหาดา้นการส่ือสาร ขาดโอกาสในการเขา้ถึงการรับบริการทางสุขภาพและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนขอ้มูลดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุและการวางแผนครอบครัว ท าให้มีความเส่ียงท่ีจะมีพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศและเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมถึงเช้ือเอชไอว ี

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่ออธิบายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่
การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงันอ้ย การมีคู่นอนหลายคน และพฤติกรรมการไม่ใชถุ้งยางอนามยั 
นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการ        
ติดเช้ือเอชไอวใีนเยาวชนขา้มชาติท่ีมีอายุระหวา่ง 15 - 24 ปี จ  านวน 442 คน ท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ เยาวชนขา้มชาติมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ีดงัน้ี 
1) การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงันอ้ย: ร้อยละ 57.0 เคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้และส่วนใหญ่

มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 18 ปี อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเท่ากบั 
18.2 ปี 2) การมีคู่นอนหลายคน: มีคู่นอนมากกว่า 1 คนร้อยละ 36.9 ส่วนใหญ่มีจ านวนคู่นอน 2 - 4 
คน 3) พฤติกรรมการไม่ใชถุ้งยางอนามยั: เยาวชนขา้มชาติท่ีมีเพศสัมพนัธ์แลว้ไม่เคยใชถุ้งยางอนามยั
เลยร้อยละ 63.5 ส าหรับกลุ่มท่ีเคยใช้ถุงยางอนามยัพบวา่ใช้บา้งบางคร้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชทุ้กคร้ัง
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นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างกนัในการใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนประเภทต่างๆโดยพบว่ามีการใช้
ถุงยางอนามยักบัผูซ้ื้อขายบริการทางเพศมากท่ีสุดรองลงมาคือคู่นอนชัว่คราว 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงัน้อยในเยาวชนขา้มชาติอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติคือ การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศบา้นเกิด (p = 0.001) การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p = 0.008) มีครอบครัว/บุคคลอาศยัอยูด่ว้ย (p < 0.001) ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในประเทศไทย (p = 0.002) และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ (p = 0.041)  

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ เพศ(p < 0.001) 
การได้รับการศึกษาท่ีประเทศไทย(p = 0.001) ความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์(p = 0.008) การมีบตัร
ประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย(p = 0.038) การไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอว/ีเอดส์(p = 
0.015) การเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร(p <0.001) การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ (p = 0.001) มี
ครอบครัว/บุคคลอาศยัอยูด่ว้ย (p < 0.001)   

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติได้แก่ เพศ (p = 
0.01) การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศไทย (p < 0.001) ความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ (p = 0.001) การมี
บัตรประจ าตัวเพื่อการอาศัยอยู่ในประเทศไทย (p <0.001) สิทธิในการรักษาพยาบาล(p = 0.033) 
รายไดต่้อเดือน(p = 0.009) การไดรั้บการตรวจเช้ือเอชไอวี/เอดส์(p = 0.002)การไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ในประเทศไทย (p = 0.010)  
การเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร(p <0.001) การมีคนรู้จกัท่ีป่วยหรือเสียชีวิตดว้ยเอชไอวี/เอดส์ (p <0.001) 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย (p = 0.006) และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่(p 
<0.001)  

 ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อส่ือสารกบักลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติ ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติให้เป็นไปอยา่งมีระบบ
และไดม้าตรฐานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 Nowadays, the number of immigrant workers in Chiang Mai has continuously increased, 
especially youth workers who are in the beginning of the reproductive age. These groups of people 
were fragile. They have problems in communication, lack of opportunities in access to health care 
and basic public health services, information about reproductive health and family plan. Therefore, 
they could be characterized as groups of people who have higher risk of contracting sexually 
transmitted diseases and HIV infection. 

 This study aimed at explaining sexual risk behaviors for HIV transmission which were 
defined as; having first sexual intercourse at young age, having more than one partners, and not 
using condoms. Moreover, this study also aimed to  study  factors related to sexual risk behaviors 
for HIV transmission among 442 immigrant youth workers age between 15 to 24 years old in 
Mueang District, Chiang Mai Province. Data was collected by interview questionnaires. 

 Results of the study showed that immigrant youth workers had sexual risk behaviors for HIV 
transmission as follows; 1.) Having first sexual intercourse at young age: 57.0 percent of them used 
to have sexual intercourse. Most of them had first sexual intercourse at the age of 18 years old or 
younger and the average age of their first sexual intercourse was 18.2 years old, 2.) Having more 
than one partners, 36.9 percent had more than 1 partner and most of them had 2-4 partners, 3.) Not 
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using condoms: 63.5 percent of them never used condom. The most frequent condom use behavior 
was used sometimes, followed by used regularly. Furthermore, condom use was different according 
to different types of partners. It was found that they used condom regularly when having sex with 
sex workers and use less with temporary partners respectively. 

 Factors related to having first sexual intercourse at young age were; having education in their 
home country (p=0.001), having identity cards for staying in Thailand (p=0.008), family/ person 
whom they lived with (p<0.001), duration for living in Thailand (p=0.002) and duration for living in 
Chiang Mai (p=0.041). 

 Factors related to having more than one partners were; gender (p < 0.001), having education 
in Thailand (p = 0.001), knowledge on HIV/AIDS (p=0.008), having identity cards for staying in 
Thailand (p=0.038), receiving blood test for HIV (p=0.015), pornography accessing (p<0.001), 
using drugs before having sexual intercourse (p=0.001) and family/ person whom they lived with 
(p<0.001). 

 Factors related to the behavior of not using condom; gender (p = 0.001), having education in 
Thailand (p<0.001), knowledge on HIV/AIDS (p=0.001), having identity cards for staying in 
Thailand (p<0.001), right to medical treatment (p=0.003), salary per month (p=0.009), having HIV 
test (p=0.002), receiving knowledge about sexual transmitted diseases and HIV/AIDS  prevention in 
Thailand (p=0.010), pornography access (p<0.001), death of family members or acquaintance of 
HIV/AIDS (p<0.001), duration for living in Thailand (p<0.001) and duration for living in Chiang 
Mai (p<0.001). 

 Results of this study can be used as guidelines for communicating with immigrant youth 
workers to improve their knowledge and understanding about sexual transmitted diseases. 
Moreover, it can be used to design and implement HIV preventive measures for immigrant youth 
workers in light of the integration of ASEAN community in the near future. 

 
 


