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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ ท่ีเขา้มาท างาน
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดยไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและรายงานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  เยาวชนขา้มชาติ 
  2.1.1  ความหมายของเยาวชนขา้มชาติ 
  2.1.2  ประเภทของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
  2.1.3  ชีวติความเป็นอยูข่องแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
 2.2  พฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนขา้มชาติ 
  2.2.1  ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ 

 2.2.2  สถานการณ์สุขภาพของแรงงานขา้มชาติและการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
  2.2.3 พฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนขา้มชาติ 
 2.3  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ 
  2.3.1  ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
  2.3.2  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ 
 2.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ 

2.1  เยาวชนข้ามชาติ 

2.1.1 ความหมายเยาวชนข้ามชาติ 
 องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเยาวชน (youth) ว่าคือกลุ่มคนท่ีมีอายุ 15 - 24 ปี
(UNESCO, 2555) ซ่ึงเป็นช่วงอายุของประชากรท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
โดยเป็นช่วงอายุท่ีเป็นวยัรุ่นตอนกลางวยัรุ่นตอนปลาย ไปจนถึงวยัผูใ้หญ่โดยในช่วงวยัรุ่นตอนกลาง
เป็นช่วงท่ีวยัรุ่นยอมรับสภาพร่างกายท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวไดแ้ลว้ มีการพฒันาดา้นสติปัญญา มีความนึก
คิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเทในส่ิงท่ีตนสนใจอยา่งมาก ซ่ึงอาจ
ส่งผลเสียและอาจตกเป็นเหยื่อในการลองเส่ียงในส่ิงต่างๆ ไดง่้าย มีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง
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มากข้ึน ให้การยอมรับกลุ่มเพื่อนมากข้ึนและคลอ้ยตามพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะการ
มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก (วารุณี ฟองแกว้, 2554) ในวยัรุ่นตอนปลายจนถึงวยัผูใ้หญ่เป็นช่วงวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกายและการเปล่ียนแปลงทางเพศท่ีมีความสมบูรณ์และมีความสามารถในการ
คิดและเขา้ใจในระดบันามธรรมมากข้ึน เป็นช่วงท่ีตอ้งการความอิสระเป็นตวัของตวัเองจากครอบครัว
และกลุ่มเพื่อน  

เยาวชนข้ามชาติ หมายถึงบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 15 - 24 ปี (พันธ์ุทิพย ์ 
กาญจนะ และ จิตรา สายสุนทร, 2555) ในการศึกษาน้ีเยาวชนขา้มชาติ หมายถึง คนต่างดา้วซ่ึงไม่มี
สัญชาติไทยท่ีมีอายุ 15 - 24 ปี ในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติเหล่าน้ีมีการยา้ยถ่ินมาอยู่ในประเทศไทยดว้ย
สาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การอพยพยา้ยถ่ินตามบิดามารดาเพื่อมาประกอบอาชีพในประเทศไทย 
การยา้ยถ่ินมาเพื่อประกอบอาชีพขายแรงงานเพื่อหลีกหนีสภาพความยากจน เยาวชนท่ีเป็นบุตรของ
แรงงานขา้มชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยรวมทั้งการยา้ยถ่ินท่ีอาจมาเพียงคนเดียว รวมทั้งการยา้ยถ่ิน
เพื่อมาศึกษาเล่าเรียนท่ีประเทศไทย ซ่ึงเยาวชนขา้มชาติเหล่าน้ีถือเป็นวยัแรงงานท่ีมีความส าคญัและ
เป็นส่วนหน่ึงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอัน
เน่ืองมาจากสัดส่วนประชากรในวยัแรงงานของไทยท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองได ้ซ่ึงปัจจุบนัมี
แนวโนม้ท่ีเยาวชนขา้มชาติจะยา้ยถ่ินเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทั้งท่ีเป็นการยา้ยถ่ิน
แบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ส่งผลต่อการจดัระบบบริการดา้นสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
ชุมชนโดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนท่ีจะมีข้ึนในอนาคตท่ีอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาดา้นสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน 

2.1.2 ประเภทของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
 แรงงานข้ามชาติ 
 แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ หรือแรงงานอพยพ ต่างก็เป็นค าเรียกแรงงานท่ียา้ยถ่ินจาก
ประเทศตน้ทางเขา้มาเป็นแรงงานในประเทศปลายทาง การเรียกแรงงานต่างดา้วอาจไม่สอดคลอ้งกบั
ยคุสมยัปัจจุบนั จึงเปล่ียนมาใชแ้รงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างชาติหรือแรงงานอพยพแทน ซ่ึงมีผูใ้ห้
ค  านิยามท่ีมีความแตกต่างกนั (ภสัสร ลิมานนท์ และ นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ, 2552) ตามพระราชบญัญติั
การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ระบุไวว้่า คนต่างดา้ว หมายถึงบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติ
ไทย และก าหนดไวว้่า คนต่างดา้วจะท างานไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมการจดัหางานหรือเจา้
พนกังานซ่ึงอธิบดีมอบหมายเท่านั้น (พนัธ์ุทิพย ์กาญจนะ และ จิตรา สายสุนทร, 2555) 
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 ประเภทของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
 แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานขา้ม
ชาติท่ีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย (กนกนิษก์ ตณัฑ์กุลรัตน์, 
2553) 

ประเภทที ่1แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย (Regular Migrant Worker) 
แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้เมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  ประเภทตลอดชีพ คือ แรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตท างานตามประกาศคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี 322 พ.ศ. 2515 ตามความในขอ้ 10 (1) โดยมีสาระส าคญัคือ “ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คน
ต่างด้าวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและท างานอยู่ก่อนวนัท่ี 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของแรงงานขา้มชาติตามอาชีพท่ีแรงงานขา้มชาติเคยท าอยู่
ก่อนขอออกใบอนุญาตท างาน เวน้แต่แรงงานขา้มชาติจะเปล่ียนอาชีพใหม่” แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีถือ
วา่เป็นแรงงานขา้มชาติถูกกฎหมายมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

2.  ประเภทช่ัวคราว คือ แรงงานขา้มชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัร
เป็นการชัว่คราวโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 
มาตรา 9 ซ่ึงบญัญัติว่า ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานนอกจากงานท่ีก าหนดให้ในกฎกระทรวงโดย
ค านึงถึงความมัน่คงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความตอ้งการแรงงานขา้ม
ชาติท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน เวน้แต่คนต่างดา้วซ่ึงเขา้มา
ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง เพื่อท างานอนัจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีมี
ระยะเวลาท างานไม่เกิน 15 วนั ตามเง่ือนไขของใบอนุญาตท างานแบบชัว่คราวจะก าหนดให้แรงงาน
ขา้มชาติท างานในประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 2 ปี แต่แรงงานขา้มชาติสามารถขอต่ออายใุบอนุญาตได ้

3.  ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ แรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้มา
ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงเป็นแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้เมืองถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และไดรั้บอนุญาตให้ท างานไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
ลงทุนและกฎหมายอ่ืนท่ีรัฐส่งเสริม นักลงทุนต่างชาติและบริษทัข้ามชาติท่ีเขา้มาลงทุนประกอบ
กิจการภายในประเทศไทยตามนโยบายส่งเสริมและเช้ือเชิญการลงทุนของรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่
แลว้แรงงานขา้มชาติท่ีไดรั้บอนุญาตท างานประเภทน้ีมกัเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือแรงงานประเภทท่ีมีฝีมือ 
ซ่ึงเคยท างานอยูแ่ลว้ในบริษทัแม่ของบริษทัขา้มชาติ ส าหรับระยะเวลาในการอนุญาตให้ท างานไดน้ั้น
จะเป็นไปตามท่ีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบตามพระราชบญัญติัโดยขออนุญาตให้มากกว่า 1 ปีได้ และ
สามารถขอต่อใบอนุญาตได ้
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4.  ประเภทที่เข้ามาท างานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ 
(MOU) ได้แก่ แรงงานขา้มชาติจากประเทศลาวและกัมพูชาท่ีเข้ามาท างานโดยถูกกฎหมายตามท่ี
ประเทศไทยไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจา้งแรงงานระหวา่งรัฐ (MOU) 

  ประเภทที ่2 แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย (Irregular Migrant Worker) 
  แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายเป็นกลุ่มท่ีไม่มีทกัษะฝีมือท างานในตลาดแรงงาน
ระดบัล่าง สาเหตุท่ีตอ้งจา้งแรงงานกลุ่มน้ี คือ ขาดแคลนแรงงานไทย เพราะเป็นอาชีพท่ีแรงงานไทย
ไม่สนใจท า และอีกสาเหตุหน่ึงคือ แรงงานขา้มชาติมีค่าจา้งท่ีต ่ากวา่แรงงานไทยมาก จึงเป็นเหตุจูงใจ
ใหน้ายจา้งนิยมจา้งแรงงานขา้มชาติลกัลอบเขา้เมืองกลุ่มน้ีมาก 

  รัฐบาลไทยผอ่นปรนให้แรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่า ลาวและกมัพูชาท่ีลกัลอบเขา้ประเทศ
ข้ึนทะเบียนแรงงานเพื่อท างานในประเทศไทยอยา่งถูกกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ซ่ึงจากสถิติของส านกั
บริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางานช้ีให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายทั้ง 2ประเภท
ดงักล่าวมีจ านวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามนโยบายของภาครัฐท่ีอนุญาตใหแ้รงงานท างาน ส านกั
บริหารแรงงานต่างดา้ว ไดร้ายงานสถิติแรงงานต่างดา้วทั้ง 3 สัญชาติ ท่ีเขา้เมืองถูกกฎหมายและไดรั้บ
อนุญาตท างานตามมาตรา 9 เม่ือเดือนสิงหาคม2557วา่มีจ านวนทั้งส้ิน 1,153,586 คน เป็นสัญชาติพม่า
ร้อยละ 87.1 สัญชาติลาวร้อยละ 9.5 และสัญชาติกมัพูชา ร้อยละ 3.4 (ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว, 
2557) อยา่งไรก็ตามยงัคงมีแรงงานจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนและลกัลอบท างานเป็นแรงงาน
นอกกฎหมายซ่ึงคาดว่าอาจจะมีผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากประเทศเพื่อนบา้นอีกเป็นจ านวนมากและมี
แนวโนม้ท่ีจะอพยพเพิ่มข้ึนดว้ยหลายสาเหตุทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงในจ านวนแรงงานขา้ม
ชาติท่ีเขา้เมืองทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายน้ีมีกลุ่มเยาวชนท่ีเขา้มาเป็นแรงงานท่ีท างานในประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมากซ่ึงมีการค านวณขอ้มูลจากส านกับริหารทะเบียนว่าอาจมีประชากรแรงงานขา้ม
ชาติทั้ง 3 สัญชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ถึง 3,567,683 คน ดังแสดงในพีระมิด
ประชากรแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ พ.ศ. 2556 (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2556) 
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ภาพที ่1.1  พีระมิดประชากรแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ พ.ศ. 2556 

 จากภาพท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่าแรงงานขา้มชาติท่ีอยู่ในช่วงวยัเยาวชนทั้งเพศชายและหญิงท่ีมี
อายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี มีจ  านวนประมาณ 900,000 คน คิดเป็น 25% ของประชากรแรงงานขา้มชาติทั้ง 3 
สัญชาติ ซ่ึงมีความส าคญัท่ีเขา้มาช่วยเติมเต็มและขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในงานท่ีหนกั ยากและอนัตราย 

 2.1.3 ชีวติความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
 การเดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติมกัเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งตาม
กฎหมายแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื่อนบา้นจ านวนมากยอมละทิ้งบา้นเกิดมาท างานในประเทศ
ไทยเพื่อหลีกหนีปัญหาความยากจน ความรู้หรือการศึกษาท่ีจ ากดัและปัญหาการวา่งงาน ในความหวงั
ถึงโอกาสท่ีดีกวา่สภาพการท างานท่ีดีกวา่ค่าจา้งท่ีสูงกวา่แต่ระหวา่งเส้นทางของการอพยพยา้ยถ่ินเขา้
มามีความเส่ียงของการถูกข่มขู่คุกคามและถูกล่อลวงไปขายโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานขา้มชาติจาก
พม่าท่ีมีสถานภาพการเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีรัฐบาลพม่าไม่รับรองความเป็นพลเมือง แรงงานขา้มชาติจึง
ปราศจากการครอบครองเอกสารประจ าตวัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติและการ
ถูกจบักุมกกัขงัเม่ือเดินทางเขา้มาในเขตพรมแดนไดแ้รงงานขา้มชาติตอ้งพยายามด้ินรนท่ีจะเอาชีวิต
ให้รอดดว้ยการลกัลอบหางานท าโดยตอ้งอยูอ่ยา่งหลบซ่อนและผดิกฎหมายแมก้ารท างานจะมีโอกาส
ไดร้ายไดท่ี้สูงกวา่แต่ก็เป็นงานหนักมีความเส่ียงและอาจไดรั้บค่าจา้งท่ีต ่ากว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่าของ
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แรงงานในประเทศไทยรวมทั้งอาจมีชีวิตอยูท่่ามกลางความหวาดกลวัจากการถูกส่งกลบัอยูต่ลอดเวลา
และยงัตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม สภาพการท างานท่ีไม่ไดม้าตรฐานและไร้ซ่ึงกลไกท่ี
จะคุม้ครองป้องกนัตนเอง ชีวิตของแรงงานอพยพขา้มชาติในประเทศไทยจึงเป็นชีวิตท่ียากล าบาก
ถึงแมจ้ะมีระบบการสรรหาท่ีอนุญาตใหแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาท างานในประเทศไทยได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ระบบเหล่าน้ีใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลก็คือแรงงานข้ามชาติ
จ านวนมากยงัคงเข้ามาในประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการและผิดกฎหมายโดยมีนายหน้าคอย
ช่วยเหลือด าเนินการให้ แรงงานขา้มชาติจ านวนไม่น้อยถูกควบคุมเหมือนทาสจากการเป็นหน้ีนายหน้า
และตอ้งท างานชดใชน้ายหนา้จนกวา่หน้ีจะหมด แรงงานขา้มชาติบางรายไม่เคยไดรั้บค่าจา้งบางส่วน
ของแรงงานบนเรือประมงถูกกกัขงัไวบ้นเรือแรมเดือนบางส่วนถูกท าร้ายรวมถึงฆาตกรรมแรงงาน
ขา้มชาติหญิงบางส่วนถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขืน กรณีท่ีแย่ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนของแรงงานขา้มชาติ
หญิงบางคนคือถูกคา้มนุษยโ์ดยถูกขายไปเป็นพนกังานในสถานบริการทางเพศ (สุพตัรา ศรีวณิชชากร, 
2555) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่าแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท างานใน
ประเทศไทยเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะเขา้มาท างานแทนแรงงานไทยในงานท่ีหนกั ยากและอนัตราย 
แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีจ านวนหน่ึงมีความยากล าบากในการด ารงชีวติ มีรายไดต้ ่า ถูกหาผลประโยชน์ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่เขา้มาท างานโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายจึงมี
ความยากล าบากในการเขา้ถึงบริการสุขภาพและอนามยัขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอาจส่งผลท าให้มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

2.2  พฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนข้ามชาติ 

2.2.1 ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ 
 มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ พฤติกรรมสุขภาพ วา่มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆ ของปัจเจกบุคคล ท่ีกระท าไปเพื่อ
จุดประสงคใ์นการส่งเสริม ป้องกนั หรือบ ารุงรักษาสุขภาพโดยไม่ค  านึงถึงสถานะสุขภาพท่ีด ารงอยู่
หรือรับรู้ได ้ไม่วา่พฤติกรรมนั้นๆจะสัมฤทธ์ิผลสมความมุ่งหมายหรือไม่ในท่ีสุด (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์
เฉลิมพล ตนัสกุล, 2549) 
 พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปัจเจกบุคคลท่ีกระท าเพื่อ
จุดประสงค์ในการสร้างเสริมป้องกนัหรือด ารงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ
คือท าให้เกิดความสมดุลของร่างกายจิตใจและสังคมและอยูใ่นภาวะสุขภาพท่ีดีเป็นการป้องกนัมิให้
เกิดภาวะบกพร่องหรือความเจบ็ป่วยทั้งร่างกายจิตใจและสังคม (วราภรณ์ บุญเชียง, 2556) 
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 ลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพ 
 ในการด าเนินงานสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล สามารถจ าแนกได้ในลกัษณะเฉพาะ
ต่อไปน้ี (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์, เฉลิมพล ตนัสกุล, 2549) 
  1) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไดแ้ก่ การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีท าให้ภาวะ
สุขภาพของตนเองหรือของครอบครัวดีข้ึน 
  2) พฤติกรรมการป้องกัน ได้แก่ การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีช่วยป้องกนัตนเอง 
ครอบครัว หรือชุมชน มิใหเ้กิดการเจบ็ป่วยไม่วา่จะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ 
  3) พฤติกรรมการเจบ็ป่วย ไดแ้ก่ การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลเม่ือตนเองหรือบุคคล
อ่ืนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยข้ึนมาในแง่ของการดูแลการเจ็บป่วยหรือการแสวงหาการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการหรือแหล่งการรักษาพยาบาลอ่ืนใด 
  4) พฤติกรรมการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ การกระท าหรือการปฏิบติัของบุคคลตามค าแนะน า
ของแพทยห์รือตามขอ้ก าหนดของการรักษาพยาบาลเม่ือตนเองเจ็บป่วยหรือบุคคลท่ีตนเองตอ้งดูแล
รับผดิชอบเจบ็ป่วย 
  5) พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ได้แก่ การกระท าหรือการปฏิบติัเพื่อให้มีผลต่อการป้องกนั
ปัญหาหรือการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนและปัญหาของส่วนรวม 
  6) พฤติกรรมการดูแลพึ่งพาตนเอง ได้แก่ การกระท าหรือการปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือตนเอง
หรือครอบครัวในดา้นรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย ในดา้นการป้องกนัโรค และในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
ตามระดบัหรือขีดความสามารถท่ีจะดูแลพึ่งพาตนเองได ้

2.2.2 สถานการณ์สุขภาพของแรงงานข้ามชาติและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แรงงานจาก 3 ประเทศเพื่อนบา้นท่ียงัไม่มีใบอนุญาต
ให้มาข้ึนทะเบียนได้โดยแรงงานขา้มชาติทุกคนท่ีข้ึนทะเบียนจะตอ้งซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ 2,100 
บาทต่อปีต่อคน (กลุ่มประกนัสุขภาพ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2557)จึงท าใหแ้รงงานต่าง
ดา้วมีโอกาสเขา้รับบริการสุขภาพจากสถานบริการของไทยผา่นสิทธิประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วท่ี
มีสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัคนไทย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากแรงงานอพยพท่ีเขา้มาท างานส่วนมาก
ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบทะเบียนจึงไม่มีสิทธิในประกนัสุขภาพดงักล่าว แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จึงรับภาระ
ค่าใชจ่้ายเอง แต่ยงัพบวา่ในกลุ่มผูท่ี้มีบตัรเองกลบัเขา้ถึงกระบวนการรักษาและดูแลส่งเสริมสุขภาพได้
ไม่มากนักเน่ืองจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิด้านสุขภาพของตน บางส่วนพบว่า
นายจา้งยดึบตัรสุขภาพหรือบตัรประจ าตวั อุปสรรคส าคญัส าหรับแรงงานขา้มชาติท่ีจดทะเบียนและมี
ประกนัสุขภาพแต่เขา้ไม่ถึงบริการคือความไม่เขา้ใจในภาษาและปัญหาในการส่ือสารท าให้แรงงาน
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ขา้มชาติมกัขาดความรู้เร่ืองสุขอนามยัขั้นพื้นฐาน แรงงานขา้มชาติผูห้ญิงส่วนมากไม่ไดรั้บบริการ
หรือข้อมูลด้านอนามัยเจริญพนัธ์ุและการวางแผนครอบครัวเน่ืองจากการไม่สามารถอ่านข้อมูล
ข่าวสารเหล่าน้ีไดแ้ละยงัมีทศันคติดา้นลบของผูใ้ห้บริการและชุมชนท่ีมีต่อแรงงานขา้มชาติ(สุพตัรา 
ศรีวณิชชากร, 2555) 

 2.2.3 พฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนข้ามชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มประชากรขา้มชาติ
ท่ีเป็นเยาวชนท่ีมีอายุ 15 - 24 ปีนั้น มีขอ้มูลท่ีจ  ากดัเป็นอยา่งมาก งานวิจยัท่ีพบส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้บทวนวรรณกรรมในกลุ่มประชากรขา้มชาติท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไปและใหค้รอบคลุมให้อยูใ่นช่วงอายเุยาวชนเพื่อผลการศึกษานั้นสามารถเป็นตวัแทนเสนอขอ้มูล
ในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติน้ีได ้โดยมีการทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 

 การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่าในจงัหวดัเชียงใหม่ (ภทัรา 
สมวงศ,์ กรรณิการ์ สอ้ิงแกว้, 2551) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะสุขภาพโดยรวมค่อนขา้งดี มีอตัราการ
เจ็บป่วยต่อปีน้อยมาก เม่ือกลุ่มตวัอย่างเกิดความเจ็บป่วยข้ึนส่วนใหญ่ตดัสินใจไปปรึกษาแพทย ์
สถานท่ีในการรับบริการพบวา่ร้อยละ 40.0 เลือกท่ีจะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลและเม่ือกลุ่มตวัอยา่ง
เหล่าน้ีตดัสินใจรักษาโรคดว้ยตนเองแลว้พบวา่ร้อยละ 97.0 เลือกท่ีจะซ้ือยาแผนปัจจุบนัจากร้านขายยา
แต่ละกลุ่มตวัอย่างมีวิธีการในการเลือกใช้ยาท่ีแตกต่างกนัไป โดยพบว่าร้อยละ 46.5 เลือกใช้ยาตาม
ค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย ์รองลงมาร้อยละ 27.5 เลือกใช้ยาตามประสบการณ์ของตนเอง 
ส าหรับวิธีการรักษาโรคโดยไม่ใช้ยานั้น กลุ่มตวัอยา่งเลือกท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และ
พกัผ่อนให้เพียงพอ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตรวจสุขภาพประจ าปีไดแ้ก่ รายไดแ้ละระดบัการศึกษาและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรักษาโรคดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เพศ โรคประจ าตวั ระดบัการศึกษา สิทธิใน
การรักษาพยาบาลและทศันคติต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 การทบทวนสถานการณ์และพฒันาผงัพิสัยงานวิจยัแรงงานขา้มชาติ (แรงงานต่างดา้ว) (ธนพรรณ 
จรรยาศิริ, ศิวพร อ้ึงวฒันา, 2551) พบว่าส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและท่ีอยู่อาศยัของแรงงานขา้มชาติไม่
ถูกสุขลกัษณะ ขาดการจดัการและความรู้ท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม อนามยัส่วนบุคคล
และสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน ปัญหาสุขภาพท่ีพบมาก คือ อุจจาระร่วงเฉียบพลนัมาลาเรีย ปอด
บวมโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ อาหารเป็นพิษ วณัโรคไขเ้ลือดออกตาแดงและบิด วฒันธรรมทางเพศ
มีข้อจ ากัดในการตรวจสุขภาพภายในกบัแพทยเ์พศชายสาเหตุท่ีแรงงานขา้มชาติเข้าไม่ถึงบริการ
สุขภาพไดแ้ก่ความไม่เขา้ใจภาษาปัญหาการส่ือสารทศันคติดา้นลบของผูใ้ห้บริการและชุมชนท่ีมีต่อ
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แรงงานขา้มชาตินอกจากน้ีกลุ่มท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนหรือเขา้เมืองผิดกฎหมายพบว่าแรงงานเขา้ไม่ถึง
บริการสุขภาพทุกรูปแบบ 

 การศึกษาการแสวงหาพฤติกรรมสุขภาพในผูใ้ชแ้รงงานอพยพชาวพม่าในจงัหวดัระนอง (Thet 
Aung, 2552) พบว่าประชากรอพยพชาวพม่าส่วนใหญ่พึงพอใจกบัการบริการทางสาธารณสุขและ
คร่ึงหน่ึงของประชากรท่ีศึกษาจะเขา้รับการรักษาเม่ือมีอาการป่วยท่ีรุนแรงข้ึน เม่ือมีอาการเจ็บคอ
เล็กนอ้ยประชากรกลุ่มน้ีจะซ้ือยารักษาเอง สถานพยาบาลท่ีประชากรชอบใชม้ากท่ีสุดคือคลินิกเอกชน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รักษาท่ีสถานพยาบาล คือ เพศ อาชีพ การลงทะเบียนท างาน ท่ีพกัและจ านวน
วนัท างาน ในขณะท่ีสถานภาพการมีประกนัสุขภาพ ระยะเวลาในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและ
ระยะเวลาเปิดปิดของสถานพยาบาลมีผลต่อพฤติกรรมการเขา้รับการรักษาท่ีสถานพยาบาลเช่นกนั 
นอกจากน้ีการเลือกสถานพยาบาลข้ึนอยู่กบัปัจจยัระยะเวลาท่ีอาศยัท่ีจงัหวดัระนอง อาชีพ การเป็น
ประชากรต่างดา้วและการมีประกนัสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในการรักษาและระยะเวลาในการรอการรักษามี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชส้ถานพยาบาลของเอกชนหรือของรัฐบาลเช่นกนั 

 การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุใน
แรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่ (สุสัณหา ยิ้มแยม้ และคณะ, 2552) แรงงานท่ีไม่มีบตัรประกนัสุขภาพ
ส่วนใหญ่ไม่อยากไปรับบริการของรัฐเพราะกลวัถูกจบั ส่วนผูมี้สิทธิบตัรบางส่วนเท่านั้นท่ีไปรับ
บริการสถานบริการท่ีตนเองประกนัสุขภาพและเม่ือมีปัญหาสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ วธีิการดูแล
สุขภาพท่ีสตรีไทใหญ่ใชม้ากท่ีสุดคือซ้ือยามารับประทานเอง แต่สตรีจ านวนมากไม่ท าอะไรและรับ
การดูแลโดยหมอพื้นบา้นโดยยาท่ีใชบ้่อยเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ 

 การศึกษาภาวะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคการผลิต
เกษตรกรรมของภาคอีสาน (ดุษฎี อายุวฒัน์ และคณะ, 2556) พบวา่ภาวะสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ
ลาวท่ีท างานในภาคการผลิตเกษตรกรรมมีภาวะเส่ียงดา้นสุขภาพสูง โดยในมิติสุขภาพกายพบวา่เป็น
โรคอ้วน เจ็บป่วยจากโรคติดต่อ มีโอกาสติดสารเสพติด มีการใช้ยาชุดและการเกิดอุบัติเหตุ มิติ
สุขภาพจิตใจพบวา่มีความเครียดจากการใชชี้วิตเพราะตอ้งปรับตวัและการท างานต่างถ่ินภูมิล าเนา มิติ
สุขภาพสังคม พบว่ามีความไม่มัน่คงในการด าเนินชีวิต มีความกลวั และมิติสุขภาพปัญญา พบว่า
แรงงานขา้มชาติลาวขาดความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและขาดทกัษะการส่ือสาร และเขา้ไม่ถึงชุด
สิทธิประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิการ
รักษาพยาบาล เม่ือเกิดการเจ็บป่วยจึงมกัจะซ้ือยาจากร้านขายยามารักษาตนเองหรือรักษาจากคลินิก
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เอกชน ซ่ึงแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง นอกจากจะเป็นการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง
หรือเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงจึงจะมาใช้บริการหรือมาใชสิ้ทธิการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงโดย
ส่วนมากมกัจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเช่นกัน มีปัจจยัหลายประการท่ีท าให้แรงงานข้ามชาติไม่
สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ ไม่มีสิทธิการรักษา ลกัษณะการเขา้มาท างานท่ีถูกตอ้งหรือไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ และทักษะในการส่ือสารภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการส่ือสารกับ
เจา้หนา้ท่ีในสถานพยาบาลรวมทั้งแรงงานขา้มชาติไม่มีความเขา้ใจหรือยงัไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ในระบบประกนัสุขภาพท่ีตนไดรั้บจากการเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพ การไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล
และอุปสรรคในการรับบริการสุขภาพจึงส่งผลต่อการเขา้ถึงการบริการดา้นอนามยัดา้นอนามยัเจริญ
พนัธ์ุ การขาดการวางแผนครอบครัว การไม่ไดรั้บความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและท าให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือ
เอชไอวไีด ้

2.3  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ 

 2.3.1  ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
  พฤติกรรมเส่ียง 
  พฤติกรรมเส่ียง (Risk behavior) หมายถึง การกระท าท่ีน ามาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความ
เส่ียงต่อการด าเนินชีวิต ท าให้ร่างกายเป็นอนัตราย สูญเสียหน้าท่ี หรือเสียชีวิต พฤติกรรมเส่ียงท่ีพบ
บ่อยและเป็นเหตุใหเ้กิดการสูญเสียชีวติ ไดแ้ก่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การเร่ิมตน้การมี
คู่รักเร็วเกินไป การเร่ิมมีสัมผสัแตะเน้ือตอ้งตวั กอดจูบ อยู่กนัตามล าพงัและมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่มี
การป้องกนัการตั้งครรภแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และการใชย้าเสพติด โดยเฉพาะบุหร่ีและสุรา 
(อาภาพร เผา่วฒันา, 2554) 

 จากการติดตามการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ สถานการณ์ปัญหาเอดส์ ปี 2554 
พบวา่กลุ่มเยาวชนมีอตัราการติดเช้ือเอชไอวีเพิ่มข้ึน และพบความชุกของการป่วยเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์มีแนวโน้มสูงข้ึน (ส านักระบาดวิทยา, 2554) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมี
ปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวมีากท่ีสุดซ่ึงเม่ือระยะเวลาผา่นไปจะน าไปสู่การเกิดโรคเอดส์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อปัญหาภาวะสุขภาพทางเพศ การเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวติ ซ่ึงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิด
การติดเช้ือ เอชไอวี คือพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนั จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
พฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ีดงัน้ี 
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  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ (Sexual risk behavior) หมายถึง การกระท าท่ีจะท าให้ติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเปล่ียนคู่นอนหลายคน ร่วมเพศกบัคนท่ีไม่รู้จกั ด่ืมสุราหรือใช้
ยาเสพติดก่อนร่วมเพศ เน่ืองจากจะท าใหมี้การร่วมเพศท่ีเส่ียงต่อการติดโรค ร่วมเพศกบัผูติ้ดยาเสพติด 
และไม่สวมถุงยางอนามยัขณะร่วมเพศกบัคนท่ีไม่ใช่ภรรยา (อาภาพร เผ่าวฒันา, 2554) นอกจากน้ี 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศยงั หมายถึง การประพฤติปฏิบติักิจกรรมทางเพศท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ี
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภซ่ึ์งประกอบดว้ย การมีเพศสัมพนัธ์เม่ืออายุนอ้ย การมี
คู่นอนหลายคนและการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนั (Mc Evoy & Coupey, 2002; Taylor-Seehafer & 
Rew, 2000 อา้งใน วารุณี ฟองแกว้, 2554) 

  ปัญหาพฤติกรรมทางเพศถือเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลกระทบโดยตรงและโดย
ออ้ม ไดแ้ก่ การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงปรารถนา โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การท าแทง้ รวมถึงปัญหาเด็กถูก
ทอดทิ้ง ซ่ึงลว้นเป็นผลพวงจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม
วยัรุ่นก าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนัสภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกนัน้อยลงขณะท่ีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้เด็กสามารถเขา้ถึงส่ือท่ีมีเน้ือหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสมไดง่้ายข้ึนรวมทั้งการเขา้ถึง
แหล่งความรู้เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุยงัมีจ  ากดั วยัรุ่นจึงมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเส่ียงมากข้ึน อีกทั้งอายุ
เฉล่ียในการมีเพศสัมพนัธ์น้อยลง ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี ใน
ประชากรกลุ่มนกัเรียนในปี 2554 พบเด็กไทยมีเพศสัมพนัธ์เร็วข้ึนโดยเด็กเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ตอนอายุเฉล่ีย 12 ปี และส่วนใหญ่เป็นความสมคัรใจแต่ท่ีน่าเป็นห่วงคือมากกวา่ร้อยละ 50.0 ไม่มีการ
ป้องกนั (ส านกัระบาดวทิยา, 2554) 

  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   1.  การมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกเมื่ออายุน้อย (First sex at youner age) การมีเพศสัมพนัธ์
เม่ืออายนุอ้ยตั้งแต่อยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนตน้นั้นท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรค
เอดส์เน่ืองจากเน้ือเยื่อบริเวณอวยัวะเพศของวยัรุ่นมีความบางและไวต่อการติดเช้ือมากกวา่ผูใ้หญ่และ
ระบบภูมิคุม้กนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่นมีนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ 
   2.  การมีคู่นอนหลายคน (Multiple partners) วยัรุ่นเป็นวยัท่ีพฒันาการดา้นจิตสังคมยงั
ไม่สมบูรณ์ท าให้ความสัมพนัธ์แบบโรแมนติกของวยัรุ่นมีระยะสั้ นและจากค่านิยมของวยัรุ่นใน
ปัจจุบนัท่ีเห็นวา่การมีเพศสัมพนัธ์นั้นเป็นเร่ืองธรรมดาจึงอาจท าใหว้ยัรุ่นมีการเปล่ียนคู่รักไดบ้่อยหรือ
มีคู่นอนหลายคน 
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   3.  การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกัน (Unprotected sex) การใชถุ้งยางอนามยัเป็นวธีิการ
ท่ีส าคญัในการป้องกนัการติดโรคทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ รวมทั้งสามารถป้องกนัการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงคไ์ด ้

 2.3.2 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ 
 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชนขา้มชาติจากการทบทวนวรรณกรรมมีความคลา้ยคลึงกบั
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นทัว่ไป แต่พบว่ามีความแตกต่างในดา้นสิทธิมนุษยชนและความรุนแรง 
การถูกละเมิดสิทธิ สถานภาพทางกฎหมายไม่ได้รับการคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมขั้น
พื้นฐานของความเป็นมนุษยใ์นดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติเพศหญิงทั้งจากนายจา้ง
และจากสามีหรือคู่รักหรือคู่ครองท่ีใช้ความเป็นเพศชายในการกระท าความรุนแรงรวมทั้งขาดการ
ส่ือสารและการต่อรองทางเพศ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโรคเอดส์ของเยาวชนมีไม่เกินร้อยละ 50.0 ใน
เกือบทุกประเทศในอาเซียน (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และคณะ,2556) อีกทั้ งแรงงานข้ามชาติการจาก
ครอบครัวมาเป็นเวลานานหลายปีโดยไม่มีการวางแผนครอบครัวมีส่วนท าให้มีพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศและเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การแพร่กระจายของโรคติดต่อเหล่าน้ียากแก่
การติดตามหรือควบคุมเน่ืองจากแรงงานขา้มชาติมีการเคล่ือนยา้ยอยูเ่สมอและมกัอยูใ่นท่ีห่างไกล จาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีมีการเฉพาะเจาะจงศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชนขา้มชาติท่ีเป็น
เยาวชนท่ีมีอายุ 15 - 24 ปีนั้น มีขอ้มูลท่ีจ  ากดัเป็นอยา่งมาก งานวิจยัท่ีพบส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุตั้งแต่ 
15 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้บทวนวรรณกรรมในกลุ่มประชากรขา้มชาติท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป
และให้ครอบคลุมให้อยู่ในช่วงอายุเยาวชนเพื่อผลการวิจยัสามารถเป็นตวัแทนเสนอขอ้มูลในกลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติน้ีได ้โดยมีการทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 

  การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเมื่ออายุน้อย (First sex at youner age) 
  การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ
ในแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่ (สุสัณหา ยิม้แยม้ และคณะ, 2552) พบว่าสตรีไทใหญ่จ านวนมากมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ไดแ้ก่ การมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่อายุยงันอ้ยโดยอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีพบคือ 10 ปี และ
ช่วงอายท่ีุพบมากท่ีสุดคือ 16 - 20 ปี การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานร้อยละ13.1นอกจากน้ีสตรีไทใหญ่
ขาดการส่ือสารและการต่อรองทางเพศโดยประมาณร้อยละ 20.0 ไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์
เม่ือตนเองไม่ตอ้งการและไม่เคยบอกสามีหรือคู่รักถึงความตอ้งการทางเพศของตน และไม่เคยคุยกบั
สามีหรือคู่รักถึงการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ สตรีไทใหญ่ร้อยละ 13.0 เคยถูกล่วงละเมิดทาง
เพศโดยผู ้ท่ีละเมิดทางเพศคือนายจ้างและเพื่อน เกือบคร่ึงหน่ึงของสตรีท่ีมีสามีหรือคู่รักแล้วมี
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สัมพนัธภาพท่ีไม่ดีกบัสามีหรือคู่รักร้อยละ 16.0 เคยถูกคู่รักหรือคู่ครองท าร้ายร่างกายโดยร้อยละ 13.0 
ของผูท่ี้ถูกท าร้ายร่างกายนั้นเคยบาดเจบ็รุนแรงถึงขั้นตอ้งไปรับการรักษาโรงพยาบาล 

  การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติประเทศไทย 
(โครงการฟ้ามิตร-2) (อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2553) พบว่า แรงงานขา้มชาติมีเพศสัมพนัธ์
คร้ังแรกตั้งแต่อายุยงันอ้ยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุ 15-24 ปี แรงงานขา้มชาติมีเพศสัมพนัธ์ก่อน
อายุ 18 ปี พบในกลุ่มแรงงานลาวมากท่ีสุดร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็นกมัพูชา ร้อยละ 26.4 และพม่า 
ร้อยละ 18.4 

การส ารวจพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวใีนพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554 
(ส ารวจคร้ังท่ี 4) (สุพตัรา ศรีวณิชชากร, 2554) เป็นการส ารวจพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการติดเช้ือ      
เอชไอวีในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มแรงงานต่างดา้วเป็นหน่ึงในกลุ่มเป้าหมาย 
คือ แรงงานต่างดา้วเพศหญิง - ชาย จากประเทศพม่า ลาว และกมัพูชาท่ีมีอาย ุ15 - 52 ปี ผลการส ารวจ
พบว่าแรงงานต่างดา้วมีเพศสัมพนัธ์ในคร้ังแรกเฉล่ียอายุประมาณ 21 ปี อายุของแรงงานต่างดา้วท่ีมี
เพศสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุดคือ 11 ปี และอายุท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 32 ปี อายเุฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์ในกลุ่ม
แรงงานต่างดา้วหญิง ชายใกลเ้คียงกนั ส่วนกลุ่มแรงงานต่างดา้วสัญชาติท่ีแตกต่างกนัมีอายุเฉล่ียของ
การมีเพศสัมพนัธ์ในคร้ังแรกแตกต่างกันเล็กน้อย โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามีอายุเฉล่ียมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกสูงท่ีสุดรองลงมาคือ ลาว และกมัพูชา โดยแนวโน้มอายุเฉล่ียการมีเพศสัมพนัธ์
คร้ังแรกลดลงทุกๆ ปี 

จากการทบทวนวรรณกรรมมีความจ ากดัทางขอ้มูลในการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
พบเพียงการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติประเทศไทย 
(โครงการฟ้ามิตร-2) (อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2553) ท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลเฉพาะกลุ่มเยาวชนขา้ม
ชาติท่ีมีอายุ 15 - 24 ปี ท่ีพบว่าแรงงานขา้มชาติมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกก่อนอายุ 18 ปี และการศึกษา
คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุในแรงงานขา้มชาติ
สตรีไทใหญ่ (สุสัณหา ยิ้มแยม้และคณะ, 2552) พบว่าสตรีไทใหญ่จ านวนมากมีพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ตั้ งแต่อายุยงัน้อยโดยช่วงอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 16 - 20 ปี  เพื่อให้
สอดคล้องกบัการศึกษาผูศึ้กษาจึงได้ให้ความหมายของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุน้อยใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือการท่ีเยาวชนขา้มชาติเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุน้อย
กวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 
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  การมีคู่นอนหลายคน (Multiple partners) 
  การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติประเทศไทย 
(โครงการฟ้ามิตร-2) (อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2553) พบวา่เพศสัมพนัธ์ของแรงงานขา้มชาติ
กบัผูท่ี้ไม่ใช่คู่ครองในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา มีสัดส่วนของแรงงานขา้มชาติชายมีเพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้
ไม่ใช่คู่ครองหรือคู่นอนชัว่คราวมากกวา่แรงงานขา้มชาติเพศหญิงโดยพบในกลุ่มแรงงานขา้มชาติลาว
มากท่ีสุด ร้อยละ 15.9 รองลงมาเป็นแรงงานขา้มชาติชายกมัพูชา ร้อยละ 10.2 และแรงงานขา้มชาติ
พม่า ร้อยละ 5.2 

  การส ารวจพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวใีนพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554 
(ส ารวจคร้ังท่ี 4) (สุพตัรา ศรีวณิชชากร, 2554) เป็นการส ารวจพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการติดเช้ือ      
เอชไอวีในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มแรงงานต่างดา้วเป็นหน่ึงในกลุ่มเป้าหมาย 
คือ แรงงานต่างด้าวเพศหญิง-ชายจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ผลการส ารวจพบว่าความรู้
เก่ียวกบัโรคเอดส์ในแรงงานต่างดา้วมีแนวโนม้ลดลง อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกนอ้ยลง 
การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกกบัคู่รักลดลงแต่การมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนประเภทอ่ืนๆ มีแนวโนม้สูงข้ึน 
ไดแ้ก่ บุคคลท่ีรู้จกักนัคุน้เคย บุคคลท่ีรู้จกักนัผิวเผิน ผูข้ายบริการทางเพศและบุคคลท่ีมีเพศเดียวกนั 
และแนวโนม้การใชถุ้งยางอนามยัส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์ลดลง 

  การศึกษาของนาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง(2555) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกับความ
รุนแรงซ่ึงเกิดกับแรงงานหญิงขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร์ในทุกมิติชีวิต รวมถึงผูก้ระท าความ
รุนแรง และการจดัการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงของแรงงานหญิงเม่ือถูกกระท ารุนแรงพบวา่แรงงาน
หญิงได้ระบุว่าเคยมีเพศสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่สามีหรือคู่รักร้อยละ 15.4 โดยแรงงานจงัหวดั
ระนองนั้นระบุว่าเคยมีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนร้อยละ 18.8 แรงงานจงัหวดัตากร้อยละ 19.5 และ
แรงงานจงัหวดัสมุทรสาครร้อยละ 9.2 และส าหรับสามีหรือคู่รักของแรงงานหญิงแรงงานหญิงระบุวา่
มีความสงสัยไม่แน่ใจว่าสามีหรือคู่รักอาจมีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนหรือนอกใจตนในสัดส่วนท่ี
ค่อนขา้งสูงคือร้อยละ 40.0 แรงงานจงัหวดัระนองร้อยละ 32.1 จงัหวดัตากร้อยละ 33.1 และจงัหวดั
สมุทรสาครร้อยละ 52.6 

  การศึกษาแบบ systematic review ในเร่ืองแรงงานข้ามชาติกับความเส่ียงในการติดเช้ือ         
เอชไอวีโดย Steven M. Weine และ Adrianna B. Kashuba (2555) พบว่าการมี คู่นอนหลายคนเป็น
พฤติกรรมทางเพศท่ีพบบ่อยท่ีมีความสัมพนัธ์ในการเพิ่มความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ี
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  พฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัย (Unprotected sex) 
  การศึกษาของ L.C. Mullany (2546) ท่ีท  าการศึกษาในแรงงานต่างด้าวพม่าท่ีท างานใน
โรงงานจงัหวดัตากพบวา่แรงงานต่างดา้วท่ีมีอายุ 12 - 26 ปี เคยใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ใน
เพศชาย ร้อยละ 12.0 และเพศหญิง ร้อยละ 1.4 

  การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ
ในแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่ (สุสัณหา ยิ้มแยม้ และคณะ, 2552) พบวา่สตรีไทใหญ่ไม่ใช้วิธีป้องกนั
การติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ร้อยละ 73.1 ด้วยเหตุผลหลกัท่ีไม่ป้องกนันั้นคือไวใ้จสามี สตรีไทใหญ่ 
มากกวา่คร่ึงเห็นวา่การใชถุ้งยางอนามยัไม่เหมาะส าหรับสามีภรรยา 

  การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติประเทศไทย 
(โครงการฟ้ามิตร-2) (อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2553) พบวา่ แรงงานขา้มชาติยงัมีทศันคติต่อ
เร่ืองถุงยางอนามยัวา่เป็นการลดความสุขทางเพศยงัมีอยู ่สัดส่วนของการไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน
ชัว่คราวค่อนขา้งสูง นอกจากน้ียงัพบความไม่สม ่าเสมอของการใช้ถุงยางอนามยัอีกดว้ยทั้งคู่ชัว่คราว
และพนักงานขายบริการทางเพศ  อีกทั้งแรงงานข้ามชาติยงัขาดความมัน่ใจและขาดทกัษะในการ
ต่อรองให้คู่ใชถุ้งยางอนามยัอีกดว้ย ส าหรับการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ชัว่คราวพบวา่สัดส่วนของการไม่
ใชเ้ลยในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาพบวา่มีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงมีสัดส่วนของการไม่ใชถุ้งยางอนามยักบั
พนกังานบริการอยูโ่ดยพบในกลุ่มแรงงานชายพม่าเกือบร้อยละ 10.0 

  การเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีใน 7 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครปี 2554 ท าการส ารวจพบวา่แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามยัส าหรับการมีเพศสัมพนัธ์
คร้ังล่าสุดในกลุ่มแรงงานต่างดา้วมีแนวโนม้โนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2548 มีการใช้ถุงยางอนามยั ร้อยละ 40.7 ปี พ.ศ. 2550 มีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ  30.0 ปี พ.ศ. 
2552 มีการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 27.5 และมีแนวโนม้สูงข้ึนเล็กนอ้ยในปี พ.ศ. 2554 มีการใชถุ้งยาง
อนามยั ร้อยละ 30.4 

  การศึกษาเร่ืองความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมี ยนมาร์ในประเทศไทย 
(จงัหวดัสมุทรสาคร ระนอง ตาก) (นาถฤดี เด่นดวง, 2555) พบว่า แรงงานหญิงขา้มชาติมีปัญหาการ
เจริญพนัธ์ุค่อนขา้งมาก กล่าวคือแรงงานหญิงส่วนใหญ่ยงัเป็นผูรั้บภาระการคุมก าเนิดดว้ยการกินยา
และฉีดยาคุมก าเนิดในขณะท่ีสามีหรือคู่ครองหรือแฟนมีส่วนร่วมในการคุมก าเนิดนอ้ยมากคือ ไม่ใช้
วิธีการคุมก าเนิดใดๆเลย นอกจากน้ีแรงงานส่วนใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่
ปลอดภยั เน่ืองจาก สามีหรือคู่ครองหรือแฟนของแรงงานหญิงมีสัดส่วนการใชถุ้งยางอนามยันอ้ยมาก 
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ยิง่ไปกวา่นั้นแรงงานหญิงขา้มชาติยงัระบุวา่ตนเองเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นแต่มีสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ย
เม่ือเทียบกบัการสงสัยวา่สามีหรือคู่ครองหรือแฟนเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

  รายงานสถานการณ์ติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มแรงงานขา้มชาติประเทศไทย พ.ศ. 2555 (สุรสักย ์
ธไนศวรรยางคก์รู วชัรพล สีนอ และ ศรินยา พงศพ์นัธ์ุ, 2556) พบวา่แรงงานขา้มชาติท่ีมีกลุ่มอายรุะหวา่ง 
15 - 24 ปี มีการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 17.0 กลุ่มท่ีมีอาย ุ40 - 44 ปี มีการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 4.4 
โดยมีการใช้ถุงยางอนามยักบัพนกังานบริการสูงสุด ร้อยละ 75.6 และใช้ถุงยางอนามยักบัแฟนหรือ
คู่รักนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 8.5 

  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดว้า่พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ี
ในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์เม่ืออายุยงันอ้ยโดยพบแนวโนม้อายุเฉล่ีย
ของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกนอ้ยลง พฤติกรรมการมีคู่นอนหลายคนพบวา่มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนโดยมี
เพศสัมพนัธ์ทั้งบุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคยกนั บุคคลท่ีรู้จกักนัผิวเผิน พนกังานขายบริการทางเพศและบุคคลท่ี
มีเพศเดียวกนัและพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัพบวา่มีอตัราการใชถุ้งยางอนามยัท่ีต ่าและไม่สม ่าเสมอ
ทั้งกบัคู่นอนประจ าและคู่นอนชัว่คราว รวมทั้งพนกังานขายบริการทางเพศ และพบอตัราการใชถุ้งยาง
อนามยัท่ีต ่าเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่รัก อีกทั้งยงัคงมีแรงงานขา้มชาติท่ีมีทศันคติวา่การใชถุ้งยางอนามยั
เป็นการลดความสุขทางเพศ ดังนั้ นในการด าเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เยาวชนข้ามชาติมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี จึงควรมีการศึกษาหา
สาเหตุหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนท่ีท าให้เยาวชนขา้มชาติมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ต่อการติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจยัไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่ปัจจยัภายในตวัเยาวชนขา้มชาติแต่ยงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆแวดลอ้มอยูร่อบตวัเยาวชนขา้มชาติท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือ
เอชไอว ี

2.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี เป็นส่ิงท่ีเป็นแรงผลักดันให้
เยาวชนข้ามชาติมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ได้แก่ ปัจจยัภายในบุคคลปัจจยั
ภายนอกบุคคล และสหปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม (วราภรณ์ บุญเชียง, 2556) จากการท่ีเยาวชนอยู่
ในช่วงรอยต่อจากวยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ ความอยากรู้อยากลองและการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม ค่านิยม และอิทธิพล
ของส่ือ จึงเป็นช่วงส าคญัของชีวติท่ีตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากและการมีวุฒิภาวะท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงความ
ซบัซ้อนในการด าเนินชีวติเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี โดยเฉพาะใน



 

25 

กลุ่มเยาวชนขา้มชาตินอกจากจะต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกบัเยาวชนทัว่ไปแล้วการ
อพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อความอยู่รอด การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างไป
จากวฒันธรรมและสังคมของประเทศบ้านเกิด การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ความล าบากใน
การศึกษาเรียนรู้และการส่ือสารภาษาไทย ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีเพิ่มมากข้ึนส าหรับเยาวชนขา้มชาติเหล่าน้ี
ซ่ึงอาจเป็นการเพิ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงไดอี้กทางหน่ึง จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติพบว่ามีความจ ากดัของขอ้มูลเป็นอย่างมาก การศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากร
แรงงานขา้มชาติท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จากการทบทวนวรรณกรรม มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษา
จึงไดท้บทวนวรรณกรรมในกลุ่มประชากรขา้มชาติท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และให้ครอบคลุมให้อยู่
ในช่วงอายเุยาวชนเพื่อผลการวิจยันั้นสามารถเป็นตวัแทนเสนอขอ้มูลในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติน้ีได ้มี
การทบทวนวรรณกรรมดงัน้ี 

  ปัจจัยภายใน 
  ปัจจัยภายใน เป็นปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเกิดพฤติกรรมซ่ึงใน
การศึกษาน้ีคือพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ได้แก่ ระดับการศึกษา เพศ เช้ือชาติ 
ลกัษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของบุคคล การท างานของอวยัวะ ความรู้ ความคิด การรับรู้ ความเช่ือของ
บุคคล สมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลรวมถึงปัจจยัอ่ืนในตวับุคคล จากการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติมีการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาวจิยัดงัน้ี 

  การศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัเก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มอพยพ            
ชาวเมียนมาร์วยัเจริญพนัธ์ุในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ประเทศไทย (Nyun Kyaw Soe, 2552) 
พบวา่ตวัวดัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ประกอบดว้ย การงดเวน้มีเพศสัมพนัธ์กบัคนท่ีไม่
รู้จกั การซ่ือสัตยต่์อคู่ครอง การตั้งใจใชถุ้งยางอนามยั และใช้ทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ สองในสามของ
กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัระดบัปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 17.3 อยูใ่นระดบั
ดี และร้อยละ 12.69 อยูใ่นระดบัไม่ดี การใชถุ้งยางอนามยัสม ่าเสมอมีเพียงร้อยละ 50.8 นอกจากน้ียงั
พบวา่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ความรู้เร่ืองเอดส์ การรับรู้ความเส่ียงต่อการรับเช้ือ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั บุคลากรดา้นสุขภาพเป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุด
ในกลุ่มอิทธิพลของบุคคล 

  อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553) ได้ท าการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริม
การป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร-2) ท่ีมีอายุ 15 - 59 ปี ในพื้นท่ี 
10 จงัหวดั ผลจากการส ารวจเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและทศันะต่อเอชไอวี/เอดส์ พบวา่กลุ่มแรงงานยงั
มีความสับสนเร่ืองเส้นทางการติดต่อของเช้ือเอชไอวี มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความรู้ผิดๆ เก่ียวกบัการติดต่อ
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เช้ือเอชไอวีโดยการถูกยงุกดั แรงงานขา้มชาติยงัเช่ือวา่ยุงเป็นพาหะน าเช้ือเอชไอวมีาสู่คนได ้และยงัมี
ความคิดเห็นวา่ถุงยางอนามยัลดความสุขทางเพศ ทศันะของแรงงานขา้มชาติเก่ียวกบับทบาทหญิงและ
ชายพบวา่ แรงงานขา้มชาติชายควรเป็นผูรั้บผิดชอบการพกพาถุงยางอนามยัมากกวา่เพศหญิง แรงงาน
ขา้มชาติหญิงบางส่วนเห็นดว้ยวา่ผูห้ญิงท่ีพกพาถุงยางอนามยัติดตวัเป็นคนไม่ดี และทศันะท่ีวา่ผูห้ญิง
สามารถเป็นฝ่ายชักชวนให้คู่ใช้ถุงยางอนามยัไดน้ั้น ปรากฏว่าแรงงานขา้มชาติลาวเป็นผูท่ี้เห็นดว้ย
มากท่ีสุดแตกต่างกบัแรงงานกมัพูชาและพม่าท่ียงัมีบางส่วนไม่เห็นด้วยว่าผูห้ญิงสามารถเป็นฝ่าย
ชกัชวนใหคู้่ใชถุ้งยางอนามยัได ้

  การส ารวจพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวใีนพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2554 
พบว่าความรู้เก่ียวกบัยาท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือเอชไอวีมีผูท่ี้ตอบถูกเพียงร้อยละ 15.0 โดยภาพรวมแล้ว
แรงงานต่างด้าวเพศชายมีความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์มากกว่าแรงงานต่างด้าวหญิงแต่คะแนนความรู้
เก่ียวกบัโรคเอดส์มีแนวโนม้ลดลงทุกปี 

  ปัจจัยภายนอก 
  ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยภายนอกท่ีอยู่แวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติหรือมี
พฤติกรรมรวมทั้งปัจจยัภายนอกท่ีมาจากบุคคลและกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อแรงงานขา้มชาตินั้นเป็นการ
สนบัสนุนหรือกระตุน้ใหแ้รงงานขา้มชาติปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมซ่ึงในการศึกษาน้ีคือพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ ส่ือและโฆษณาต่างๆ วิถีการด าเนินชีวิต สถานท่ีอยู่ เพื่อน เป็น
ตน้ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติมีการทบทวนวรรณกรรม และ
การศึกษาวจิยัดงัน้ี 

  M. Puri และ J. Cleland (2549) ท าการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ การรับรู้ความเส่ียงในการ
ติดเช้ือเอชไอวีในแรงงานอพยพหนุ่มสาวท่ีท างานในโรงงานประเทศเนปาลพบว่าแรงงานอพยพ
โดยเฉพาะแรงงานอพยพเพศชายมีประสบการณ์รับชมส่ือลามกอนาจารซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงทีมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงในการศึกษาน้ี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ การใชถุ้งยางอนามยัและความสม ่าเสมอในการใช้ และ
การมีคู่นอนหลายคน 

  การศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัเก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มอพยพชาว        
เมียนมาร์วยัเจริญพนัธ์ุในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ประเทศไทย (NyunKyawSoe, 2552) พบว่า            
ส่ือส่ิงพิมพ ์อิทธิพลของบุคคล และประสบการณ์ไดเ้ห็นผูป่้วยเอดส์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั บุคลากรดา้นสุขภาพเป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุดในกลุ่มอิทธิพลของบุคคล 
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  การใช้สารเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพนัธ์เป็นสาเหตุทั้ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ 
เน่ืองจากการใชเ้ข็มฉีดยาร่วมกบับุคคลอ่ืนนั้นน าไปสู่การติดเช้ือเอชไอวีโดยตรงและการด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดท าให้ขาดสติสัมปชญัญะ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความ
ตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นผลให้วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัและมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่
ป้องกนัการตั้งครรภ์ (วารุณี ฟองแกว้, 2554) จากการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ใน
ชาวพม่าท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร (Htun Nan ShweNwe, 2551) พบวา่ แรงงานพม่าเพศชายมีพฤติกรรม
การด่ืมสุราและใชส้ารเสพติด มากกวา่เพศหญิง แรงงานพม่าเพศชายประมาณคร่ึงหน่ึงมีเพศสัมพนัธ์
กบัหญิงขายบริการและด่ืมสุราหรือใชย้าเสพติดและรายงานวา่ไม่ไดใ้ส่ถุงยางอนามยั นอกจากน้ีจาก
การศึกษาเพศสัมพนัธ์ของแรงงานต่างดา้วในกรุงเทพมหานคร (บงัอร เทพเทียน และปิยะฉตัร ตระกูล
วงษ์, 2551) พบว่าแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การเสพโคเคน ยาอี          
ดมกาว/ทินเนอร์และใช้ยากล่อมประสาท มีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการใชย้าเสพติดเหล่าน้ี
ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวทีั้งส้ิน 

  โดยส่วนใหญ่แลว้แรงงานขา้มชาติไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล และพบปัญหาการส่ือสาร
กบับุคลากรทางสาธารณสุข  ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้จึงท าให้การเขา้ถึงบริการทาง
สุขภาพเป็นไปไดย้ากล าบาก อีกทั้งแรงงานต่างดา้วเพศหญิงมีปัญหาวฒันธรรมทางเพศโดยมีขอ้จ ากดั
ในการตรวจสุขภาพภายในกบัแพทยเ์พศชาย รวมไปถึงการให้บริการดา้นการวางแผนครอบครัว การ
ให้ค  าปรึกษาด้านอนามัยเจริญพนัธ์ุ  การเข้ารับบริการเพื่อตรวจเช้ือเอชไอวีด้วย ถึงแม้จะมีสิทธิ
ประกนัสังคม หรือมีประกนัสุขภาพแต่แรงงานขา้มชาติยงัไม่เขา้ใจถึงสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพท่ีตน
ไดรั้บ การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในการติดเช้ือ เอชไอวี ในแรงงานประมงชาว
พม่าในจงัหวดัระนอง (Jian Hu, 2548) พบวา่แรงงานพม่ามีความรู้วา่สามารถซ้ือถุงยางอนามยัไดจ้าก
ร้านขายยา หญิงขายบริการและจากเพื่อนแต่ไม่มีรายงานการรับถุงยางอนามยัจากคลินิก โรงพยาบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนครอบครัว แรงงานประมงชาวพม่าเพียงร้อยละ 49.1 ท่ีทราบ
วา่คลินิกและโรงพยาบาลใหบ้ริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  

  การศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ
ในแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่ (สุสัณหา ยิม้แยม้และคณะ, 2552) พบวา่สตรีประมาณคร่ึงหน่ึงไม่มี
ความรู้เก่ียวกบับริการสุขภาพอนามยัดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีมีอยูใ่นสถานบริการท่ีตนเลือกใช ้ไดแ้ก่ 
บ ริการเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การตั้ งครรภ์  การคลอดและหลังคลอด ภาวะแท้งและ
ภาวะแทรกซ้อน การป้องกนัและการรักษาปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคเอดส์ และการตรวจ
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รักษาเก่ียวกบัมะเร็งระบบสืบพนัธ์ุ อุปสรรคในการรับบริการสุขภาพอนามยัดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ี
ส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ความล าบากใจท่ีจะไดรั้บการตรวจรักษาจากแพทยท่ี์เป็นผูช้าย รองลงมาคืออาย
เพราะตอ้งเปิดเผยอวยัวะท่ีควรปกปิด และไม่สะดวกในเร่ืองการเดินทางมารับบริการการตรวจรักษา
ในสถานบริการสุขภาพ 

  การศึกษาความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีในแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
(Theodore D. Fuller และอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์, 2552) พบวา่แรงงานขา้มชาติเพศชาย และแรงงานท่ี
ได้รับการศึกษาจะมีความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี แรงงานข้ามชาติท่ีมีอาชีพเป็น
ชาวประมงเป็นอาชีพท่ีมีความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีน้อยกว่าแรงงานขา้มชาติอาชีพ
อ่ืนๆ นอกจากน้ีแรงงานขา้มชาติท่ีรู้จกักบัผูท่ี้ติดเช้ือหรือผูท่ี้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์จะมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและจะมีความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวีมากว่ากลุ่มท่ีไม่รู้จกัผูท่ี้ติดเช้ือหรือผูท่ี้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

  อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553) ได้ท าการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานโครงการส่งเสริม
การป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร-2) ท่ีมีอายุ 15 - 59 ปี ในพื้นท่ี 
10 จงัหวดั ผลจากการส ารวจ พบวา่การรู้จกัสถานท่ีท่ีให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือ เอชไอวแีรงงาน
ขา้มชาติจากประเทศลาวท่ีรู้จกัสถานบริการซ่ึงสามารถเขา้รับบริการการตรวจเลือดนั้นคิดเป็นสัดส่วน
กวา่ร้อยละ 60.0 หรือประมาณ 3 ใน 5 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกวา่แรงงานงานขา้มชาติจากประเทศพม่า
และกัมพูชาเม่ือพิจารณาตามเพศแรงงานข้ามชาติหญิงมีสัดส่วนท่ีรู้จกัสถานบริการท่ีให้บริการ
ตรวจหาเช้ือ เอชไอวี สูงกว่าแรงงานข้ามชาติชายและโรงพยาบาลรัฐเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกัใน
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดของแรงงานขา้มชาติจากทั้งสามประเทศวา่สามารถเขา้รับบริการการตรวจเลือดเพื่อ
หาเช้ือ เอชไอวไีด ้

  การศึกษาเร่ืองความรุนแรงในชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทย 
(จงัหวดัสมุทรสาคร ระนอง ตาก) (นาถฤดี เด่นดวงและสุพจน์ เด่นดวง, 2555) พบว่า แรงงานหญิง
ขา้มชาติเคยถูกนายจา้งกระท าความรุนแรงต่อแรงงานหญิงในเชิงการละเมิดสิทธิการเป็นแรงงาน โดย
การมีเพศสัมพนัธ์ การสัมผสัเน้ือตวัร่างกายและละเมิดความเป็นมนุษย ์เพื่อนร่วมงานชายชาติพนัธ์ุ
เดียวกนัมกัจะละเมิดสิทธิโดยการสัมผสัเน้ือตวัร่างกาย โดยการกดทบัสิทธิการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี
สังคมเพื่อไม่ให้แรงงานหญิงมีอ านาจเหนือตนผา่นรูปแบบการกระท าอนาจาร แตะตอ้งหน้าอกและ
อวยัวะเพศ 
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  สหปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรม 
  สหปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม เป็นปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอกท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ต่อการติดเช้ือเอชไอวีจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติมีการทบทวน
วรรณกรรม และการศึกษาวจิยัดงัน้ี 

  การศึกษาของ K Maler Htoo (2552) ท าการศึกษาในแรงงานประมงชาวพม่าในจงัหวดั
ระนองพบว่าแรงงานพม่าท่ีมีรายได้ท่ีมากกว่า 5,000 บาทและระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลานานมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยักบัผูท่ี้ท  างานขาย
บริการทางเพศ 

  การศึกษาของ Yan Naing Aung(2553) ท  าการประเมินสภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัย 
สถานท่ีท างานและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัและการติดเช้ือจากการมี
เพศสัมพนัธ์ในแรงงานอพยพชาวพม่า อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ท่ีมีอายุ 19 - 50 ปี พบวา่ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ เพศ ชนิดของงานท่ีท า ลกัษณะงานท่ีตอ้งเดินทาง สถานท่ี
ท างาน ระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศไทย สถานะสมรส จ านวนปีท่ีท างานและการติดโรคจากเพศสัมพนัธ์ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัม่ีมีผลพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวี ในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในซ่ึงเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ได้แก่ อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ความรู้เร่ืองเอดส์ การรับรู้ความเส่ียงต่อการรับเช้ือ ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ถุงยางอนามยัปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัแวดลอ้มภายนอกบุคคลท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นแรง
กระตุน้ให้บุคคลปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ไดแ้ก่ รายได ้ส่ือลามกอนาจาร การใช้สารเสพติดก่อนการมี
เพศสัมพนัธ์ การเขา้ถึงบริการสุขภาพ การไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี แหล่งท่ีไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวี รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีมาจากบุคคลและกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชน
ข้ามชาติ ได้แก่ บุคคลท่ีติดเช้ือหรือผูท่ี้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ บุคคลท่ีบังคบัให้มี
เพศสัมพนัธ์โดยไม่ยินยอมและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีช่วย
ส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือ
เอชไอว ีไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
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2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี ยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศไทยถึงแม้กระทรวง
สาธารณสุขของไทยจะมีระบบการเฝ้าระวงัและติดตามการรายงานโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ความ
ชุกของการติดเช้ือเอชไอวใีนไทยมีแนวโนม้ลดลงแต่พบวา่อุบติัการณ์การติดเช้ือเอชไอวี ในประชากร
บางกลุ่มกลบัเพิ่มข้ึน ได้แก่ กลุ่มเยาวชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาแต่ยงัพบว่ายงัมีอุปสรรคในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีมีการ
อพยพจากประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเขา้มาท างานในประเทศไทยซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้การอพยพเขา้มา
ในประเทศเพิ่มมากข้ึนและต่อเน่ือง เยาวชนข้ามชาติเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง ขาดโอกาสทาง
ความรู้การศึกษา มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ไม่ถูกสุขลกัษณะ ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านขอ้มูลข่าวสารได ้มี
ปัญหาดา้นการส่ือสาร ขาดโอกาสในการเขา้ถึงการรับบริการทางสุขภาพและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
ขอ้มูลดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุและการวางแผนครอบครัว ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
และเส่ียงต่อการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์รวมไปถึงการติดเช้ือเอชไอวีท่ีท  าใหเ้ป็นโรคเอดส์ อีกทั้งขอ้มูล
จากการวิจยัท่ีมีการศึกษาดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติมีความจ ากดัทาง
ขอ้มูลเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติด
เช้ือเอชไอว ีและศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ีในกลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
หาแนวทางในการลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี และหาแนวทางในการป้องกนัการติดเช้ือ
เอชไอว ีในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กรอบแนวคิดการศึกษาจึงมุ่งคน้หาขอ้มูล ขอ้เท็จจริงในการอธิบายพฤติกรรมเส่ียงท่ีน าไปสู่
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงันอ้ยการมีคู่
นอนหลายคนและพฤติกรรมการไม่ใชถุ้งยางอนามยั  และอธิบายปัจจยัท่ีน าไปสู่พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศ ได้แก่ ปัจจยัภายใน ปัจจัยภายนอกและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเป็นแรงผลักดัน กระตุ้น 
สนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ี 
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ภาพที ่1.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตวัแปรอสิระ 
ปัจจยัภายใน 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อถุงยางอนามยั 

ปัจจยัภายนอก 

 การถือใบอนุญาตการท างานและ
บตัรประจ าตวัเพ่ือการอยูอ่าศยั 

 สิทธิในการรักษาพยาบาล 
 รายไดต่้อเดือน 
 การเขา้ถึงบริการสุขภาพ 
 การไดรั้บความรู้และแหล่งท่ีไดรั้บ

ความรู้เก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ 
 การเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร 
 การใชส้ารเสพติดก่อนการมี

เพศสมัพนัธ์ 
 ครอบครัว/บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย 
 บุคคลท่ีรู้จกัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
 บุคคลท่ีบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ์โดย

ไม่ยินยอม 

ปัจจยัอืน่ๆ 

 ระยะเวลาท่ีอาศยัในประเทศไทย
และจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ต่อการติดเช้ือเอชไอว ี

การมีเพศสัมพนัธ์คร้ัง

แรกเม่ืออายยุงันอ้ย 

การมีคู่นอนหลายคน 

พฤติกรรมการไม่ใช้

ถุงยางอนามยั 

 


