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บทที ่ 5 

อภปิรายผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหมท่ี่มีอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งส้ิน 442 คน 

5.1  อภิปรายผลการศึกษา 

 การอภิปรายผลการศึกษา ผูศึ้กษาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาท างานใน
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
  ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ การมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายยุงันอ้ย  การมีคู่นอนหลายคนและพฤติกรรมการไม่ใชถุ้งยางอนามยั 

 การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเมื่ออายุน้อย 
  ประสบการณ์ในการเคยมีเพศสัมพนัธ์ 
  จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้ ร้อยละ 57.0 โดยกลุ่มเพศชายมี
ประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่เพศหญิง ช่วงอายุของเยาวชนถือเป็นช่วงอายท่ีุก าลงัอยูใ่นช่วง
หวัเล้ียวหัวต่อท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เป็นช่วงท่ีมีการยอมรับสภาพร่างกายท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวไดแ้ลว้ 
มีพฒันาการดา้นสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรคแ์ละทุ่มเทในส่ิงท่ีตนสนใจอยา่งมากซ่ึงอาจส่งผลเสีย
และอาจตกเป็นเหยื่อในการลองเส่ียงในส่ิงต่างๆ ไดง่้าย มีความตอ้งการเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน ให้
การยอมรับกลุ่มเพื่อนมากข้ึน มีความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองเพศและคลอ้ยตามพฤติกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก (วารุณี ฟองแกว้, 2554) อีกทั้งเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นร่างกาย
จะมีการสร้างฮอร์โมนทั้งในเพศหญิงและเพศชายจึงเกิดความรู้สึกเก่ียวขอ้งการความตอ้งการทางเพศ 
และจากสาเหตุภายนอกร่วมดว้ย เช่น การดูส่ือลามกอนาจาร การจบัมือ การสัมผสัร่างกาย ส่ิงเหล่าน้ี
จะกระตุน้จิตใจท าให้เกิดความรู้สึกถึงแรงขบัทางเพศหรืออาจเร้า ความต้องการทางเพศให้สูงข้ึน 
ร่างกายจึงมีพลงังานทางเพศมากข้ึน มีความต่ืนตวัทางเพศ เกิดกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางเพศ
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ท่ีน าไปสู่การเกิดการมีเพศสัมพนัธ์ไดใ้นท่ีสุด ดงันั้นในช่วงอายุของวยัรุ่นและเยาวชนน้ีจึงเป็นช่วงอายุ
ท่ีจะมีแนวโนม้ในการมีเพศสัมพนัธ์ไดง่้ายหากไม่มีการจดัการและควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมทาง
เพศ โดยเฉพาะในเพศชายท่ีชอบความเส่ียง มีการแสดงออกตรงๆ  ในเร่ืองความรู้สึก ความรัก 
(สมศกัด์ิ สุทศัน์วรวุฒิ และคณะ, 2554) จึงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูงกวา่เพศหญิง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงคแ์ละคณะ (2553) ท่ีท าการศึกษาพบวา่ แรงงานขา้ม
ชาติเพศชายเคยมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่แรงงานขา้มชาติเพศหญิง 

  ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยส่วนใหญ่
แล้วอายุเม่ือมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีถึง ร้อยละ 59.5 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553) ท่ีท าการศึกษาพบวา่ กลุ่มเยาวชนแรงงานขา้ม
ชาติท่ีมีอายุ 15 - 24 ปี มีเพศสัมพนัธ์ก่อนอายุ 18 ปี พบในกลุ่มแรงงานลาวมากท่ีสุด ร้อยละ 35.0 
รองลงมาเป็นแรงงานกมัพูชา ร้อยละ 26.4 และแรงงานพม่า ร้อยละ 18.4 ตามล าดบั จากการศึกษา
พบวา่ อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเท่ากบั 18.2 ปี  อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงนอ้ยกวา่ในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย โดยอายเุฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงเท่ากบั 17.7 ปี กลุ่มตวัอยา่งเพศชายเท่ากบั 18.6 ปี ทดสอบความแตกต่างของ
อายเุฉล่ียท่ีมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.001) (ตาราง จ.2) สอดคล้องกบัการศึกษาของสุสัณหา           
ยิม้แยม้ และคณะ (2552) ท่ีท  าการศึกษาพบว่า สตรีไทใหญ่มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกในช่วงอายุ 16 - 20 
ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 55.4 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.7 มีเพศสัมพนัธ์คร้ัง
แรกกบัคู่รักหรือแฟน รองลงมาคือคนรู้จกัคุน้เคย ร้อยละ 4.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเฝ้าระวงัพฤติกรรม
ท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีใน 7 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี 2554 ท่ีท าการ
ส ารวจพบว่า คู่เพศสัมพนัธ์ในรอบปีของแรงงานต่างดา้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รัก/แฟน รองลงมาเป็น
บุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคย บุคคลท่ีรู้จกักนัผวิเผนิและบุคคลท่ีเป็นเพศเดียวกนัตามล าดบั และเพศสัมพนัธ์คร้ัง
แรกของกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีอายุโดยเฉล่ียน้อยลงในทุกๆ ปี แรงงานข้ามชาติท่ีเขา้มาท างานใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานวยัหนุ่มสาวท่ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของวยัเจริญพนัธ์ุและการเร่ิมสร้าง
ครอบครัว  การจากครอบครัวมาเป็นเวลานานโดยไม่มีการวางแผนครอบครัว ความรู้สึกโดดเด่ียว 
และประกอบกบัการมาท างานในสถานท่ีท่ีต่างจากบา้นเกิด มีอิสระจากครอบครัวมากข้ึนเป็นการเปิด
โอกาสให้แรงงานขา้มชาติทั้งหญิงและชายไดพ้บปะกนัง่ายข้ึน จึงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศและเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ นอกจากน้ีจากการศึกษาของ สุสัณหา ยิม้แยม้ 
และคณะ (2553) ท่ีท  าการศึกษาพบว่า สตรีไทใหญ่ขาดการส่ือสารและการต่อรองทางเพศ ร้อยละ 
19.4 และร้อยละ 13.0 เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนายจา้งและเพื่อน ซ่ึงการขาดอ านาจในการต่อรอง
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หรือการไม่สามารถหลีกเล่ียงการถูกล่วงละเมิดทางเพศน้ีจะน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั
และมีแนวโนม้ให้เกิดการติดเช้ือเอชไอวีได ้ทั้งน้ีการมีเพศสัมพนัธ์เม่ืออายุนอ้ยตั้งแต่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น
ตอนตน้นั้นท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์เน่ืองจากเน้ือเยื่อบริเวณ
อวยัวะเพศของวยัรุ่นมีความบางและไวต่อการติดเช้ือมากกวา่ผูใ้หญ่และระบบภูมิคุม้กนัโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่นมีนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ (วารุณี ฟองแกว้, 2554) 

  การมีคู่นอนหลายคน 
  การมีคู่นอนหลายคนหรือการมีคู่นอนมากกว่า 1 คน จากการศึกษาพบว่า ในชีวิตท่ีผ่านมา
กลุ่มตวัอย่างมีคู่นอนมากกว่า 1 คน ร้อยละ 36.9 มีจ  านวนคู่นอน 2 - 4 คน ร้อยละ 26.6 และมีคู่นอน
ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ร้อยละ 10.3 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เพศกบัจ านวนคู่นอนมีความสัมพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีจ านวนคู่นอนมากกว่า 1 คน ร้อยละ 
51.8 เพศหญิงมีจ านวนคู่นอนมากกวา่ 1 คน ร้อยละ 19.3 ในช่วงวยัรุ่นน้ีเป็นวยัท่ีมีพฒันาการดา้นจิต
สังคมยงัไม่สมบูรณ์ท าให้ความสัมพนัธ์แบบโรแมนติกของวยัรุ่นมีระยะสั้น แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศไทยบางส่วนท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมในปัจจุบนั การไดรั้บวฒันธรรมจาก
ตะวนัตกและจากค่านิยมของวยัรุ่นในปัจจุบนัท่ีเห็นวา่การมีเพศสัมพนัธ์นั้นเป็นเร่ืองธรรมดาหรือการ
มีคู่รักมากกวา่ 1 คนเป็นเร่ืองธรรมดาจึงอาจท าใหว้ยัรุ่นมีการเปล่ียนคู่รักไดบ้่อยหรือมีคู่นอนหลายคน 
รวมไปถึงการอยู่ร่วมกนัก่อนแต่งงาน (สิริวรรณ ธัญญผล, 2548) ซ่ึงผลจากการมีคู่นอนหลายคนจะ
เป็นสาเหตุให้เยาวชนขา้มชาติมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโรคทางเพศสัมพนัธ์และน าไปสู่การติดเช้ือ
เอชไอวีไดโ้ดยเฉพาะหากไม่ใช้ถุงยางอนามยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์
และคณะ (2553) ท่ีพบวา่ เพศสัมพนัธ์ของแรงงานขา้มชาติกบัผูท่ี้ไม่ใช่คู่ครองในรอบ 12 เดือนท่ีผา่น
มามีสัดส่วนของแรงงานขา้มชาติชายมีเพศสัมพนัธ์กบัผูท่ี้ไม่ใช่คู่ครองหรือคู่นอนชัว่คราวมากกว่า
แรงงานขา้มชาติเพศหญิงโดยพบในกลุ่มแรงงานขา้มชาติลาวมากท่ีสุด ร้อยละ 15.9 รองลงมาเป็น
แรงงานขา้มชาติชายกมัพูชา ร้อยละ 10.2 และแรงงานขา้มชาติพม่า ร้อยละ 5.2 การศึกษาของนาถฤดี 
เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง (2555) พบว่า แรงงานหญิงได้ระบุว่า เคยมีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ี
มิใช่สามี/คู่รัก ร้อยละ 15.4 โดยแรงงานจงัหวดัระนองนั้นระบุว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน          
ร้อยละ 18.8 แรงงานจงัหวดัตาก ร้อยละ 19.5 และแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร ร้อยละ 9.2 และส าหรับ
สามี/คู่รัก ของแรงงานหญิง แรงงานหญิงระบุวา่ มีความสงสัยไม่แน่ใจ วา่สามี/คู่รักอาจมีเพศสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนหรือนอกใจตนในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงคือ ร้อยละ 40.0 แรงงานจงัหวดัระนอง ร้อยละ 
32.1 จงัหวดัตาก ร้อยละ 33.1 และจงัหวดัสมุทรสาคร ร้อยละ 52.6 และการศึกษาแบบ systematic 
review ในเร่ืองแรงงานข้ามชาติกับความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวี  โดย Steven M. Weine และ 
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Adrianna B. Kashuba (2555) พบว่า การมีคู่นอนหลายคนเป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีพบบ่อยท่ี มี
ความสัมพนัธ์ในการเพิ่มความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

  การไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
  จากผลการศึกษา พบว่า ในชีวิตท่ีผ่านมาเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กลุ่มตวัอย่างไม่เคยใช้ถุงยาง
อนามยัเลย ร้อยละ 63.5 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ถุงยางอนามัยพบว่า ความสม ่าเสมอท่ีใช้ถุงยาง
อนามยัมากท่ีสุดคือใช้บา้งบางคร้ัง ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ ใช้เป็นประจ าทุกคร้ัง ร้อยละ 31.5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ L.C. Mullany (2546) ท่ีท  าการศึกษาในแรงงานต่างดา้วพม่าท่ีท างานใน
โรงงานจงัหวดัตากพบวา่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีอายุ 12 - 26 ปี เคยใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ใน
เพศชาย ร้อยละ 12.0 และเพศหญิง ร้อยละ 1.4 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ K. Maler Htoo (2552) 
พบว่า การใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ังกบัคู่เพศสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงมาก และพบว่า 
กลุ่มแรงงานท่ีมีอายุ 15-25 ปี มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนัมากกวา่ในกลุ่มแรงงานท่ีมีอายุ 26 - 35 ปี 
การเฝ้าระว ังพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีใน  7 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครปี 2554 ท าการส ารวจพบวา่ แนวโนม้การใชถุ้งยางอนามยัส 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 การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามยัเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์เน่ืองจากการใช้ถุงยางอนามยัเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถป้องกนัการตั้งครรภ์และ
ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ในกลุ่มวยัเจริญพนัธ์ุท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศได ้(สิริวรรณ ธญัญผล, 2548) 

 ส าหรับในกลุ่มท่ีมีการใช้ถุงยางอนามยั การใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนแต่ละประเภทยงัมี
ความแตกต่างกนั ในการศึกษาน้ีมีการแบ่งประเภทคู่นอนเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คู่ครอง คู่นอนประจ า 
คู่นอนชัว่คราว และคู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศ  

  การใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครองซ่ึงหมายถึงคู่สมรสท่ีอยูกิ่นดว้ยกนัโดยแต่งงานตามประเพณี
หรือจดทะเบียนสมรสผลการศึกษาพบวา่ มีการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 17.0 ความสม ่าเสมอในการ
ใช้ถุงยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่ครองคือใช้บา้งบางคร้ัง ร้อยละ 60.9 รองลงมาคือส่วนใหญ่ใช้ถุงยาง
อนามยั ร้อยละ 21.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nan Shwe New Htun (2551) ท่ีศึกษาในแรงงาน
ขา้มชาติพม่าพบวา่ มีการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครอง ร้อยละ 9.6 เหตุผลท่ีไม่ใชถุ้งยางอนามยัเน่ืองจาก
ไวใ้จในคู่ครอง ส าหรับผูท่ี้ใชถุ้งยางอนามยัส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ใชถุ้งยางอนามยัเพื่อเป็นการป้องกนั
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การตั้งครรภ์ สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553) ท่ีท าการศึกษา
ประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามยักบัคู่ครองพบวา่ แรงงานขา้มชาติมีการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครอง
ในระดบัต ่า โดยแรงงานขา้มชาติพม่าและกมัพชูามีสัดส่วนการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 14.5 และ 13.3 
ตามล าดบั ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครองในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาพบวา่ มีสัดส่วน
ของการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครองค่อนขา้งต ่า ส่วนใหญ่ไม่เคยใชถุ้งยางอนามยัเลยในช่วง 12 เดือนท่ี
ผา่นมา ส าหรับผูท่ี้ใช้ถุงยางอนามยัพบวา่ ใช้ถุงยางอนามยัเพียงบางคร้ังเท่านั้นกบัคู่ครองสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของสุสัณหา ยิม้แยม้ และคณะ (2552) ท่ีท  าการศึกษาพบวา่ สตรีไทใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศคือการไม่ใช้วิธีการป้องกันการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์เน่ืองจากไวใ้จสามี สตรีไทใหญ่
มากกวา่คร่ึงหน่ึงเห็นวา่การใชถุ้งยางอนามยัไม่เหมาะสมกบัสามีภรรยา การศึกษาของนาถฤดี เด่นดวง 
และสุพจน์ เด่นดวง (2555) พบว่า สามีหรือคู่ครองหรือแฟนของแรงงานหญิงมีส่วนร่วมในการ
คุมก าเนิดน้อยมากคือไม่ใช้วิธีการคุมก าเนิดใด ๆ เลย แรงงานส่วนใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั เน่ืองจาก สามีหรือคู่ครองหรือแฟนของแรงงานหญิงมีสัดส่วนการใช้
ถุงยางอนามยันอ้ยมาก  

 การใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนประจ าซ่ึงหมายถึงคู่ท่ีไม่ไดอ้ยู่กินดว้ยกนัหรืออยูกิ่นดว้ยกนั
แต่ไม่ได้แต่งงานกันแต่มีเพศสัมพนัธ์ด้วยกนัสม ่าเสมอผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ถุงยางอนามยั         
ร้อยละ 48.3 ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่นอนประจ าคือใชถุ้งยางอนามยัเป็น
ประจ าทุกคร้ัง ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ใชบ้า้งบางคร้ัง ร้อยละ 41.1 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nan 
Shwe New Htun (2551) ท่ีศึกษาในแรงงานขา้มชาติพม่าพบวา่ มีการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนประจ า 
ร้อยละ 57.2 โดยมีเหตุผลท่ีไม่ใช้ถุงยางอนามยัเน่ืองจากไวใ้จในคู่นอนประจ า ส าหรับผูท่ี้ใช้ถุงยาง
อนามยัส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าใช้ถุงยางอนามยัเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์และมีเพียง ร้อยละ 14.3 ท่ีให้
เหตุผลวา่ใชถุ้งยางอนามยัเพื่อลดโอกาสการติดเช้ือเอชไอว ี  

 การใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนชัว่คราวซ่ึงหมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์กบัใครบางคนซ่ึงไม่ใช่
คูค่รอง ไม่ใช่คู่นอนประจ าและไม่ใช่คู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศผลการศึกษาพบวา่ มีการใช้
ถุงยางอนามยั ร้อยละ 66.7 จ านวนคู่นอนชัว่คราวของกลุ่มตวัอยา่งมี 1 คน ร้อยละ 46.1 คู่นอนชัว่คราว 
2 - 4 คน ร้อยละ 23.1 และคู่นอนชัว่คราวมากกวา่ 5 คน ร้อยละ 23.1 เช่นกนั ความสม ่าเสมอในการใช้
ถุงยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่นอนชัว่คราวคือใชถุ้งยางอนามยัเป็นประจ าทุกคร้ัง ร้อยละ 65.3 รองลงมา
คือ ใช้บ้างบางคร้ัง ร้อยละ 27.0 สอดคล้องกับการศึกษาของ K. Maler Htoo (2552) ท าการศึกษาใน
แรงงานชาวประมงพม่าในจงัหวดัระนองพบวา่ ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่
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นอนชั่วคราวคือใช้ถุงยางอนามยัเป็นประจ าทุกคร้ัง ร้อยละ 40.9 รองลงมาคือไม่ใช้ถุงยางอนามยั          
ร้อยละ 25.7  

การใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศ ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้
ถุงยางอนามยั ร้อยละ 100.0 ทั้งผูข้ายบริการทางเพศและผูซ้ื้อบริการทางเพศความสม ่าเสมอในการใช้
ถุงยางอนามยัมากท่ีสุดกบัผูข้ายบริการทางเพศคือใช้ถุงยางอนามยัเป็นประจ าทุกคร้ัง ร้อยละ 91.0 
ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัผูซ้ื้อบริการทางเพศคือใชถุ้งยางอนามยัเป็นประจ า
ทุกคร้ัง ร้อยละ 100.0 สอดคล้องกบัการศึกษาของ Nan Shwe New Htun (2551) ท่ีศึกษาในแรงงาน
ขา้มชาติพม่าพบวา่ มีการใชถุ้งยางอนามยักบัพนกังานขายบริการทางเพศ ร้อยละ 86.4 เหตุผลในการ
ใช้ถุงยางอนามยัคือกลวัการติดเช้ือเอชไอวี  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และ
คณะ (2553) พบวา่ แรงงานขา้มชาติเพศชายเท่านั้นท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัพนกังานขายบริการและไม่ว่า
จะมีสถานภาพสมรสหรือโสดต่างมี เพศสัมพนัธ์กบัพนกังานขายบริการ โดยพบว่า แรงงานขา้มชาติ
ชายกมัพูชามีเพศสัมพนัธ์กบัพนกังานขายบริการหญิงมากกท่ีสุด ร้อยละ 34.3 รองลงมาเป็นแรงงาน
ขา้มชาติชายลาว ร้อยละ 10.5 และน้อยท่ีสุดคือแรงงานขา้มชาติชายพม่า ร้อยละ 2.7 ส าหรับการใช้
ถุงยางอนามยัคร้ังสุดทา้ยกบัพนกังานขายบริการพบวา่ แรงงานขา้มชาติชายกมัพชูาและพม่ามีสัดส่วน
ของการใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างสูงโดยมีสัดส่วนของการใช้กว่า ร้อยละ 94.8 และ ร้อยละ 94.7 
ในขณะท่ีแรงงานขา้มชาติชายลาวมีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มแรงงานขา้มชาติอ่ืน ร้อยละ 66.7 จากผล
การศึกษาพบว่า การใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกนัโดยพบวา่ มีการใช้
ถุงยางอนามยักบัคู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศมากท่ีสุด รองลงมาคือคู่นอนชั่วคราว คู่นอน
ประจ าและคู่ครองตามล าดับซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Nan Shwe New Htun (2551) และ
การศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงคแ์ละคณะ (2553) 

เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามยัในคู่นอนประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกนั ในคู่นอน
ประเภทคู่ครองหรือคู่นอนประจ าซ่ึงก็คือสามี ภรรยา คู่รัก แฟน เป็นการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความ
รักเป็นพื้นฐานและมีความไวว้างใจต่อกนั มีการให้ความหมายเชิงสังคมได้แก่ การอยู่ด้วยกนั การ
เปิดเผย การมีลูกดว้ยกนั เป็นความสัมพนัธ์ระยะใกล้ส่งผลให้ระดบัการรับรู้ความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
เอชไอวีอยู่ในระดบัท่ีต ่าหรือบางรายรับรู้ว่าตนเองไม่มีความเส่ียงเลย ท าให้เกิดการมองขา้มความ
ปลอดภยัท่ีจะไม่ติดเช้ือจากการมีเพศสัมพนัธ์ (จกัรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, 2552) อีกทั้งสตรีไทใหญ่ขาด
การส่ือสารเร่ืองเพศสัมพนัธ์และการต่อรองทางเพศ สตรีประมาณหน่ึงในห้าระบุวา่ไม่สามารถปฏิเสธ
การมีเพศสัมพนัธ์แมต้นเองไม่ตอ้งการและสามในส่ีไม่เคยบอกสามีหรือคู่รักถึงความตอ้งการทางเพศ
ของตนและส่วนใหญ่ไม่เคยคุยกบัสามีหรือคู่รักถึงการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ทั้งน้ีเพราะ
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คิดวา่ไม่ใช่เร่ืองท่ีสตรีจะพูดได ้หากสตรีพดูถึงเร่ืองน้ีสังคมมกัมองวา่เป็นผูห้ญิงไม่ดีดงัการศึกษาของ
สุสัณหา ยิ้มแยม้ และคณะ (2552) นอกจากน้ีสตรีบางรายอาจรู้สึกไม่ดีหากคู่นอนใช้ถุงยางอนามยั
เพราะรู้สึกวา่ฝ่ายชายแสดงถึงความไม่ไวว้างใจ และยงัอาจมองวา่ฝ่ายหญิงไม่ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ดงันั้น
จึงตอ้งการแสดงออกวา่ตนเองไวว้างใจไดแ้ละไม่ไดมี้พฤติกรรมส าส่อนทางเพศ ดว้ยการยืนยนัความ
รักนวลสงวนตวัของตนเอง และบอกฝ่ายชายว่าไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบั
ตนเอง (พรฤดี นิธิรัตน์, 2554) ส าหรับคู่นอนประเภทคู่นอนชัว่คราวมีการให้ความหมายเชิงสังคมของ
หญิงท่ีรู้จกักนั ไดแ้ก่ เป็นทางผา่น ไม่คิดจะจริงจงัดว้ย คู่นอนประเภทท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศมี
การให้ความหมายเชิงสังคมว่าเป็นการมีเพศสัมพนัธ์เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงิน เป็นเพียงการอยากลอง 
อยากระบายความใคร่ อยากเปล่ียนรสชาติ เป็นความสัมพนัธ์แบบมีระยะห่างท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
รับรู้วา่มีความเส่ียงในระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากกลวัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์จากคู่
นอน (จกัรกฤษณ์ พิญญาพงษ,์ 2552) จึงมีความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากกวา่คู่ครองและคู่
นอนประจ า อีกทั้ งแรงงานข้ามชาติสตรีส่วนใหญ่นิยมคุมก าเนิดด้วยยาเม็ดคุมก าเนิดและยาฉีด
คุมก าเนิด แต่อยา่งไรก็ตามสตรียงัมีความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัวิธีการใชย้าและผลขา้งเคียง (สุสัณหา 
ยิม้แยม้ และคณะ, 2552) แรงงานสตรีรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดหรือฉีดยาเพื่อคุมก าเนิดเพื่อป้องกนั
เพียงการตั้งครรภ์ จึงยอมให้สามีหรือคู่รักไม่ใช้ถุงยางอนามยั โดยท่ีไม่ได้ค  านึงถึงประโยชน์ของ
ถุงยางอนามยัท่ีสามารถป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมถึงการติดเช้ือเอชไอวี นอกจากน้ีผล
การศึกษาเร่ืองทศันคติของแรงงานขา้มชาติเก่ียวกบัความคิดเห็นเร่ืองถุงยางอนามยั ในเร่ืองของการ
เห็นดว้ยหรือไม่วา่การใชถุ้งยางอนามยัเป็นการลดความสุขทางเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชถุ้งยาง
อนามยัเห็นดว้ย ร้อยละ 56.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชถุ้งยางอนามยัเห็นดว้ย ร้อยละ 25.6 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553) พบว่า แรงงานขา้มชาติเห็นด้วยว่าการใช้
ถุงยางอนามยัเป็นการลดความสุขทางเพศกบัคู่ชัว่คราวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นพนักงานบริการและ
คู่ครองตามล าดบั และจากผลการศึกษายงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่มีความไม่สะดวกเม่ือมี
ความตอ้งการใช้ถุงยางอนามยั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใช้ถุงยางอนามยัเห็นวา่มีความไม่สะดวกเม่ือมี
ความตอ้งการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 26.1 และ กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยใชถุ้งยางอนามยัเห็นวา่มีความ
ไม่สะดวกเม่ือมีความตอ้งการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 28.1 ซ่ึงความคิดเห็นวา่การใชถุ้งยางอนามยัเป็น
การลดความสุขทางเพศและเห็นว่ามีความไม่สะดวกเม่ือมีความตอ้งการใช้ท าให้แรงงานขา้มชาติมี
แนวโนม้ท่ีจะมีความเส่ียงต่อการไม่ใชถุ้งยางอนามยัและมีความเส่ียงสูงในการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์
และติดเช้ือเอชไอวี รวมไปถึงยงัมีแรงงานขา้มชาติท่ีมีความรู้สึกอายเม่ือตอ้งซ้ือถุงยางอนามยั ถึงแมว้า่
ทุกวนัน้ีค่านิยมในสังคมไดเ้ร่ิมเปล่ียนไป แต่ยงัมีความน่ารังเกียจอยูคู่่กบัถุงยางอนามยัท่ีมองวา่ถุงยาง
อนามัยคือส่ิงสะท้อนถึงความส ่ าส่อนทางเพศของผูใ้ช้ ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจของ
ประโยชน์ของถุงยางอนามยัจึงมีผลต่อการไม่ใชถุ้งยางอนามยั (พรฤดี นิธิรัตน์, 2554) 
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2.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้า
มาท างานในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่      

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ี 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ปัจจยั

ภายนอกและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงชกัน า สนบัสนุน ส่งเสริม กระตุน้ ให้เยาวชนขา้มชาติ
มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี องค์ประกอบด้านปัจจยัภายในเป็นปัจจยัภายในตวั
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ และความคิดเห็นท่ีมีต่อถุงยาง
อนามยั ปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัแวดลอ้มภายนอกเยาวชนขา้มชาติท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็น
แรงกระตุน้ใหเ้ยาวชนขา้มชาติปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ได้แก่ การถือใบอนุญาตการท างานรวมถึงบัตร
ประจ าตวัเพื่อการอยูอ่าศยัในประเทศไทย สิทธิการรักษาพยาบาล การเขา้ถึงบริการสุขภาพ การไดรั้บ
การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี การได้รับความรู้และแหล่งท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ การป้องกันตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทย รายได้ต่อเดือน ส่ือลามก
อนาจาร การใชส้ารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีมาจากบุคคลและกลุ่มคนท่ีมี
อิทธิพลต่อเยาวชนขา้มชาติ ได้แก่ ครอบครัว/บุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วย บุคคลท่ีรู้จกัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
บุคคลท่ีบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์โดยไม่ยนิยอม และ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือมี
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและจงัหวดั
เชียงใหม ่ 

ช่วงชีวิตของเยาวชนขา้มชาติเป็นช่วงส าคญัของชีวิตท่ีตอ้งเผชิญกบัความยุ่งยากและการมีวุฒิ
ภาวะท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงความซับซ้อนในการด าเนินชีวิตเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวี โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนข้ามชาตินอกจากจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
เช่นเดียวกบัเยาวชนทัว่ไปแลว้การอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อความอยู่
รอด การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมและสังคมของประเทศบา้นเกิด การประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได ้ความล าบากในการศึกษาเรียนรู้และการส่ือสารภาษาไทย ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีเพิ่มมากข้ึน
ส าหรับเยาวชนขา้มชาติเหล่าน้ีซ่ึงอาจเป็นการเพิ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศไดอี้กทาง
หน่ึง  

จากผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีสามารถอภิปรายได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ีดงัน้ี 
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 ระดับการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีไม่สูงมากนักทั้ง

ระดบัการศึกษาจากประเทศบา้นเกิดและระดบัการศึกษาท่ีประเทศไทย การไดรั้บการศึกษานอ้ยมีผล
ท าให้กลุ่มตวัอยา่งขาดโอกาสในการไดรั้บความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต มีผลต่อระบบ
ความคิดในการวิเคราะห์ การประมวลผลอยา่งเป็นระบบ ความเป็นเหตุเป็นผล ขาดการต่อรองทั้งใน
เร่ืองการด าเนินชีวิตและเร่ืองเพศ ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ การวางแผน
ครอบครัว รวมไปถึงขาดโอกาสในการศึกษาขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยัอีกดว้ย จึงมีผลต่อพฤติกรรม
ทางสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช
ไอวไีด ้

 ความรู้เกีย่วกบัเอชไอว/ีโรคเอดส์ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนรวมความรู้เฉล่ียเท่ากบั 4.8 จากคะแนนเต็ม 8 

คะแนนโดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง ซ่ึงถือวา่มีความรู้อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความรู้เฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.031) (ตาราง จ.1) มีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบค าถามถูกตอ้งทั้ง 8 ขอ้เพียง ร้อยละ 7.0 เท่านั้นและยงัมีกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 4.8 ท่ีตอบว่าไม่
ทราบในค าถามทั้ง 8 ขอ้ นอกจากน้ีจากการสอบถามความรู้เก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ในเร่ืองของความ
เช่ือท่ีผิดๆ ถึงเส้นทางการติดต่อของเช้ือเอชไอว ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งยงัมีความเขา้ใจผดิถึงเส้นทางการ
ติดต่อของเช้ือเอชไอวีอยู่ คือค าถามท่ีว่ายุงสามารถเป็นพาหะน าเช้ือเอชไอวี/เอดส์มาสู่คนได้ กลุ่ม
ตวัอย่างตอบถูกตอ้งเพียง ร้อยละ 26.5 และเร่ืองการรักษาการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ คือค าถามท่ีว่าใน
ปัจจุบนัมียาท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (ยาตา้นไวรัส) กลุ่มตวัอย่างตอบถูกเพียง ร้อยละ 43.9 
ค  าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากท่ีสุดคือค าถามเชิงป้องกัน คือค าถามท่ีว่าการใช้ถุงยางอนามัย
สามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ กลุ่มตวัอยา่งตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 76.2 และค าถามท่ีวา่การมีคู่
นอนเพียงคนเดียวท่ีไม่มีเช้ือเอชไอวี/เอดส์เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได้
กลุ่มตวัอยา่งตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 69.5 ซ่ึงจากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงผูค้วามแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ตวัอย่างเพศหญิงและเพศชาย ในการตอบค าถามเร่ืองความรู้เก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์ทั้ง 8 ข้อพบว่า       
มีความแตกต่างระหวา่งเพศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% คือค าถามเชิงป้องกนั 2 
ขอ้คือการใชถุ้งยางอนามยัสามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ และค าถามท่ีวา่การมีคู่นอนเพียง
คนเดียวท่ีไม่มีเช้ือเอชไอว/ีเอดส์เป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได ้(p = 0.012)  
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 ความคิดเห็นทีม่ีต่อถุงยางอนามัย 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูท่ี้เคยมีเพศสัมพนัธ์ต่อถุงยางอนามยัโดย

จ าแนกตามประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การใช้ถุงยาง
อนามยัมีความคิดเห็นว่ามีความสะดวกในการไดถุ้งยางอนามยัเม่ือตอ้งการใช้ถึง ร้อยละ 70.6 แต่ก็
พบวา่ ในกลุ่มน้ีเห็นดว้ยวา่ถุงยางอนามยัเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์ถึง ร้อยละ 56.5 ซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งถึงแมจ้ะใช้ถุงยางอนามยัแต่มีความคิดในเร่ืองถุงยางอนามยัเป็นการลด
ความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์จึงมีผลต่อการใช้ถุงยางอนามยัท่ีไม่สม ่าเสมอในอนาคตได้และใน
ขณะเดียวกนักลุ่มท่ีไม่เคยใชถุ้งยางอนามยัมีความคิดเห็นวา่มีความไม่สะดวกในการไดถุ้งยางอนามยั
เม่ือตอ้งการใช้ถึงร้อยละ 28.1 และเห็นดว้ยวา่ถุงยางอนามยัเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์
ถึง ร้อยละ 25.6 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้การไม่ใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีซ่ึงถือเป็น 1 
ใน 4 ของกลุ่มตวัอยา่ง ความคิดเห็นน้ีจึงมีผลต่อการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมมีแนวโนม้ท่ีจะ
มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ี

  การถือใบอนุญาตการท างานและบัตรประจ าตัวเพือ่การอยู่อาศัย 
  จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศ
ไทย ร้อยละ 85.3 โดยพบวา่ มีพาสปอร์ตมากท่ีสุด ร้อยละ 86.0 รองลงมาคือบตัรประจ าตวับุคคลบน
พื้นท่ีสูง ร้อยละ 7.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีใบอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย ร้อยละ 73.8 อาจ
อธิบายไดว้่าการมีบตัรประจ าตวัแสดงถึงการอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ตอ้งหลบซ่อน
และไม่ตอ้งกงัวลกบัการถูกจบักุมจึงท าให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมต่างๆ 
ท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัได ้

 สิทธิการรักษาพยาบาล 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลถึง ร้อยละ 58.8 สามารถ

อภิปรายไดว้่าการไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลท าให้เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถเขา้ถึงการบริการ
ดา้นการให้ค  าปรึกษาหรือให้ความรู้เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุรวมถึงการวางแผนครอบครัวได ้ถึงแม้
จะเป็นผูท่ี้มีสิทธิการักษาพยาบาลก็อาจยงัไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุได้ทั้งหมด
เน่ืองจากยงัมีอุปสรรคด้านความไม่เขา้ใจถึงสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพของตน มีปัญหาด้านการ
ส่ือสารภาษาไทยกบับุคคลากรการแพทย ์รวมทั้งความล าบากใจท่ีจะไดรั้บการตรวจรักษาจากแพทยท่ี์
เป็นผูช้าย มีความอายเพราะตอ้งเปิดเผยอวยัวะท่ีควรปกปิด (สุสัณหา ยิม้แยม้และคณะ, 2552) จากการ
ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลและอุปสรรคในการรับบริการสุขภาพอนามยัดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท าให้
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กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและท าให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติด
เช้ือเอชไอวไีด ้

 การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
 การเข้าถึงบริการสุขภาพอธิบายโดยการท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการตรวจเลือดหาเช้ือ          

เอชไอวี/เอดส์ ดว้ยความสมคัรใจมีเพียง ร้อยละ 17.2 โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชายและกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงเคยได้รับการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์ด้วยความสมคัรใจในจ านวนท่ีใกล้เคียงกนักลุ่ม
ตวัอย่างเพศชายเคยไดรั้บการตรวจเลือดร้อยละ 17.3 และกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ร้อยละ 17.1 สถานท่ี
คร้ังล่าสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับการตรวจเลือดมากท่ีสุดคือโรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 71.1รองลงมาคือ
โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 9.2 แสดงให้เห็นว่ายงัมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ียงัไม่ได้รับการตรวจ
เลือดหาเช้ือเอชไอวไีม่สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึงจึงมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได ้

 การได้รับความรู้และแหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน
ตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวใีนประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยไดรั้บความรู้เพียง ร้อยละ 33.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศ
ชายและกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงเคยได้รับความรู้ในจ านวนท่ีใกล้เคียงกนั กลุ่มตวัอย่างเพศชายเคย
ไดรั้บความรู้ ร้อยละ 32.3 และเพศหญิง ร้อยละ 33.8 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ
โรงเรียน ร้อยละ 43.8 รองลงมาคืออาสาสมคัรหรือเจา้หนา้ท่ีให้ความรู้จากภาคเอกชน ร้อยละ 19.9
และอาสาสมคัรหรือเจา้หน้าท่ีให้ความรู้จากภาครัฐ ร้อยละ 18.5 ตามล าดบั จากผลการศึกษาท าให้
ทราบว่ายงัมีเยาวชนขา้มชาติจ านวนกว่า 2 ใน 3 ของเยาวชนขา้มชาติทั้งหมดท่ียงัไม่ไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวซ่ึีงส่งผลต่อความรู้
ความเขา้ใจต่อการติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเพิ่มกลยุทธ์ใน
การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่ง เพิ่มช่องทางการรับความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ท าส่ือความรู้ท่ีมี
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และท าส่ือให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ถึงได้ง่ายเช่นกนั หากกลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้ท่ี
เพียงพอและมีความสม ่าเสมอจนเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี
ของตนเองไดก้็จะเป็นปัจจยัท่ีจะลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวไีด ้

 รายได้ต่อเดือน 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 5,000 - 10,000 บาท

ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมไดแ้ก่มีรายไดท่ี้สามารถแสวงหาถุงยาง
อนามัยหรือการมีพฤติกรรมเชิงป้องกันต่อการติดเช้ือเอชไอวี หรือการมีรายได้มีผลต่อการมี
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พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม คือ มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได้แก่ การใช้สารเสพติดก่อนการมี
เพศสัมพนัธ์ มีอ านาจการต่อรองในการไม่ใชถุ้งยางอนามยัซ่ึงมีผลต่อการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั
ได ้(K. Maler Htoo, 2552) 

การเข้าถึงส่ือลามกอนาจาร 
จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยดูส่ือลามกอนาจาร ร้อยละ 30.3 โดยกลุ่มตวัอย่างเพศ

ชายเคยดูส่ือลามกอนาจารมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งเพศชายเคยดูส่ือลามกอนาจาร ร้อยละ 48.2 
ชนิดของส่ือลามกอนาจารท่ีเคยได้ดูมากท่ีสุดคือ เวปไซต์หรือคลิปลามกอนาจาร ร้อยละ 80.2 
รองลงมาคือซีดีหรือดีวีดีโป๊ ร้อยละ 31.1  กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงเคยดูส่ือลามกอนาจาร ร้อยละ 12.6 
ชนิดของส่ือลามกอนาจารท่ีเคยได้ดูมากท่ีสุดคือ เวปไซต์หรือคลิปลามกอนาจาร ร้อยละ 46.2  
รองลงมาคือซีดีหรือดีวีดีโป๊ ร้อยละ 39.3 ส่ือต่างๆ รอบตวัวยัรุ่นถือเป็นปัจจยัทางสังคมท่ีมีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมทางเพศ ส่ือท าหน้าท่ีเป็นเสมือนตวัแทนในการสะทอ้นให้เห็นถึงภาพของ
พฤติกรรมทางเพศของผูห้ญิงและผูช้ายและเพศอ่ืนๆ การน าเสนอขอ้มูลผ่านส่ือจึงส่งผลกระทบต่อ
ความเขา้ใจของบุคคลในประเด็นเร่ืองเพศ โดยเฉพาะการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตนเองของวยัรุ่นท่ีอาจ
ส่งผลถึงการยอมรับและมีแนวโน้มในการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ (วารุณี ฟองแก้ว, 2554) อีกทั้ง
ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชน การเล่นแชทผ่านโปรแกรม
สนทนา มีความเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  เช่น การนดัเจอกบัเพศตรงขา้มหรือเพศเดียวกนั 
การถูกล่อลวงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเขา้ไปชกัชวนจีบกนัเพื่อหวงันดัหมายจากเพศตรงขา้ม การ
สนทนาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตดังกล่าวเอ้ือให้เกิดการกระท าผิดได้ง่ายข้ึนซ่ึงท าให้อนัตรายต่อวยัรุ่น
เยาวชนได ้(อคัรวธุ วุฒิสินธ์ุ, 2549) นอกจากน้ีดว้ยพฒันาการทางเพศของวยัรุ่นเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม
ชอบเลียนแบบ และมีแรงขบัทางเพศ การดูส่ือลามกอนาจารเหล่าน้ีจะยิง่เพิ่มอารมณ์ทางเพศ 
ท าใหเ้กิดการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวไีด ้

การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ 
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเคยใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ14.3 โดย

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง 
ชนิดของสารเสพติดท่ีมีการใชก่้อนการมีเพศสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ สุรา 
เบียร์ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งยวดกบัความเส่ียงทางเพศอีกหลาย
รูปแบบ แมว้า่กลไกความสัมพนัธ์มกัมีความซบัซ้อนและเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนดว้ย การด่ืมแอลกอฮอล์มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั การท าร้ายทางเพศ การเปล่ียนคู่นอน การติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมถึงกามโรคและการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ โดยเฉพาะจากการ 
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ไม่ใชถุ้งยางอนามยั การตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์การท าแทง้ และการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 
(ทกัษพล ธรรมรังสี, 2552) 

  ครอบครัว/บุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วย 
  จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างบางส่วนอาศยัอยู่กับคนรัก อยู่คนเดียว อยู่กบัเพื่อน 
ความอิสระในการด าเนินชีวิตเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวท่ีมีวยัใกลเ้คียงกนัไดพ้บปะกนั รวมทั้ง
ความเหงาความโดดเด่ียวท่ีจากครอบครัวมา การไม่ไดว้างแผนครอบครัวท าให้มีความเส่ียงต่อการมี
เพศสัมพนัธ์รวมทั้งการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานในกลุ่มแรงงานดว้ยกนั (ธนพร จรรยาศิริ, 2551) 

   บุคคลทีรู้่จักทีม่ีพฤติกรรมเส่ียง 
  จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรู้จกับุคคลท่ีท่ีติดเช้ือเอชไอวหีรือโรคเอดส์ ร้อยละ 17.6 
โดยในจ านวนดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างรู้จกับุคคลท่ีป่วยหรือเสียชีวิตดว้ยเอชไอวี/เอดส์ ร้อยละ 65.4 ตวั
วดัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัคือประสบการณ์ไดเ้ห็นผูป่้วยเอดส์(Kyaw Soe Nyunt และ
คณะ, 2552) แรงงานขา้มชาติท่ีรู้จกักบัผูท่ี้ติดเช้ือหรือผูท่ี้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์จะมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและจะมีความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวีมากวา่กลุ่มท่ีไม่รู้จกัผูท่ี้ติดเช้ือหรือผูท่ี้เสียชีวิตจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (Theodore 
D. Fuller และอภิชาต จ ารัสฤทธิรงค,์ 2552) 

 บุคคลทีบ่ังคับให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ยนิยอม 
 จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยถูกบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ยนิยอม ร้อยละ 5.6 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงเคยถูกบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยท่ีไม่ยินยอมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย 
โดยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงเคยถูกบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยท่ีไม่ยินยอม ร้อยละ 11.0 ผูบ้งัคบัให้มี
เพศสัมพนัธ์ดว้ยพบว่า เป็นคนรักมากท่ีสุด ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือคนรู้จกั ร้อยละ 33.3 เพศหญิง
โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติสตรีไทใหญ่พบว่า ขาดทกัษะการส่ือสารและการต่อรองทางเพศ ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศจากนายจา้งและเพื่อน ไม่เคยบอกถึงความตอ้งการทางเพศของตน ความรุนแรงในชีวิต
ท่ีสตรีข้ามชาติประสบอยู่นั้นท าให้แรงงานสตรีมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ได้แก่การมีเพศสัมพนัธ์
ตั้งแต่อายยุงันอ้ย การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน การไม่ใชว้ธีิป้องกนัการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์จึงท า
ให้มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ได ้(สุสัณหา ยิ้มแยม้ และคณะ, 2553) นอกจากน้ีแรงงานขา้ม
ชาติหญิงตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจกบัสามีกบัสามี/คู่ครอง ท าให้แรงงานหญิงมีอ านาจการตดัสินใจปัญหา
ส าคญัในครอบครัวค่อนขา้งน้อย อ านาจหลกัยงัคงเป็นสามี/คู่ครอง/คู่รักของแรงงานหญิง แรงงาน
หญิงจึงมีตวัตนอยูค่่อนขา้งนอ้ยและถูกกดทบัดว้ยมายาคติเชิงอ านาจต่างๆ ระหวา่งหญิงและชาย ซ่ึงยงั
มีอยูสู่งมากโดยเฉพาะมายาคติเก่ียวกบัความรุนแรงในระหวา่งสามีภรรยา นอกจากน้ีมายาคติเก่ียวกบั



 

88 

การเป็นลูกสาวท่ีดี และธาตุแท้ของความเป็นหญิงและเพศสัมพนัธ์ก็ยงัมีอยู่พอสมควร (นาถฤดี          
เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง, 2555) แรงงานขา้มชาติเพศหญิงจึงมีแนวโน้มท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์โดย
ความไม่ยนิยอม มีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัท าใหมี้ความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว ี

 ระยะเวลาทีอ่าศัยในประเทศไทยและจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในประเทศไทยและ

จงัหวดัเชียงใหม่คือ 1 - 4 ปี สามารถอธิบายได้ว่าระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและจงัหวดั
เชียงใหมย่าวนานมากข้ึนท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์รวมไปถึงความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวีจึงท าให้กลุ่มตวัอย่างสามารถประเมิน
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวขีองตนไดจึ้งมีความสัมพนัธ์ต่อการใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั   

3.  ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้าม
ชาติทีเ่ข้ามาท างานในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่       

ในการศึกษาน้ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติในการศึกษาน้ีคือ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายยุงันอ้ย การมีคู่
นอนหลายคนและการไม่ใชถุ้งยางอนามยั 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเมื่ออายุยงัน้อย 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงัน้อยในกลุ่มตวัอย่างอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศบา้นเกิด (p = 0.001)  
การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p = 0.008) ปัจจยัครอบครัว/บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย 
(p < 0.001) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย (p = 0.002) และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดั
เชียงใหม่ (p = 0.041) จากผลการศึกษาอภิปรายไดว้า่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ัง
แรกเม่ืออายุยงันอ้ย ไดแ้ก่ การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศบา้นเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ มี
ความจ ากดัของขอ้มูล จากผลการศึกษาการไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศบา้นเกิดเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายยุงันอ้ยแต่เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนของการไดรั้บการศึกษาพบวา่ 
มีสัดส่วนของผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษามากกวา่ อาจอภิปรายไดเ้ป็น 2 ทาง คือในกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา 
ท าให้ไม่ไดรั้บความรู้ในเร่ืองเพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ุพื้นฐาน รวมถึงการขาดความรู้ทกัษะการ
ด าเนินชีวิต จึงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและอาจส่งผลต่อการมีเพศสัมพนัธ์
คร้ังแรกเม่ืออายุยงันอ้ย หรืออาจอภิปรายไดใ้นกลุ่มท่ีไดรั้บการศึกษาช่วงอายุของวยัรุ่นท่ีมีพฒันาการ
ทางเพศและพฒันาการทางอารมณ์ มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่มีการจดัการควบคุมอารมณ์ มีความสนใจ
เพศตรงขา้ม มีการคลอ้ยตามเพื่อนท าให้มีแนวโนม้ท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ได ้ ปัจจยัดา้นการมีบตัรประจ าตวั
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เพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีความจ ากดัของขอ้มูลเช่นกนั อาจ
อธิบายไดว้่าการมีบตัรประจ าตวัแสดงถึงการอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ตอ้งหลบซ่อน
และไม่ตอ้งกงัวลกบัการถูกจบักุมจึงท าให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมต่างๆ 
ท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นบุคคลคือ ปัจจยัดา้นครอบครัวหรือบุคคลท่ีอาศยัดว้ย 
อภิปรายได้ว่าในการมาท างานในประเทศไทยและจังหวดัเชียงใหม่หากอยู่กับญาติหรือคนใน
ครอบครัว ความเป็นครอบครัวไดมี้หล่อหลอม การสั่งสอนคนในครอบครัวให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสม หากไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนก็ยงัอยูใ่นความดูแลของคนในครอบครัวหรือญาติท่ีอาจลด
โอกาสใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได ้หากกลุ่มตวัอยา่งพกัอาศยักบัเพื่อน คู่รัก หรืออยูค่นเดียวยอ่ม
มีความเส่ียงสูงท่ีจะมีเพศสัมพันธ์รวมทั้ งมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ด้วย
สังคมไทยในปัจจุบนัยงัมีปัจจยัภายนอกอีกหลายประการท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีเพศสัมพนัธ์เม่ืออายยุงั
นอ้ยไดแ้ต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในการศึกษาน้ีการศึกษาของ He N.และคณะ (2549) ท าการศึกษาใน
แรงงานวยัรุ่นชายอพยพท่ีมาท างานในเมืองเซ่ียงไฮป้ระเทศจีนพบว่า แรงงานอพยพมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนแต่งงาน ร้อยละ 31.0 โดยมีปัจจยัเส่ียงมาจากการมีเพศสัมพนัธ์เม่ืออายุยงันอ้ยและการดูส่ือลามก
อนาจาร ในประเทศไทยการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีใน 7 ประชากร
กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (2554) พบวา่ ในกลุ่มแรงงานต่างดา้วอายเุฉล่ียเม่ือมีเพศสัมพนัธ์
ในคร้ังแรกพบวา่ มีอายุเฉล่ียท่ีเท่ากนัทั้ง 3 ปี (ปีพ.ศ. 2548 2550 และ 2552) อายุเฉล่ียเม่ือมีเพศสัมพนัธ์
ในคร้ังแรกเท่ากบั 21 ปี โดยอายุท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีมีเพศสัมพนัธ์เท่ากบั 14 ปี ในปีพ.ศ. 2548 และ ปี 2550 
มีอายุน้อยท่ีสุดเท่ากบั 13 ปี ส าหรับปี พ.ศ. 2552 และ ปี 2554 มีอายุท่ีมีเพศสัมพนัธ์น้อยท่ีสุดเท่ากบั 
10 ปี จะเห็นไดช้ดัเจนวา่เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกของกลุ่มแรงงานต่างดา้วมีอายุโดยเฉล่ียน้อยลงในทุกๆ 
ปี และปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงกล่าวคือ
เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาท างานในประเทศไทย ออกจากบา้นเกิดมาท างาน ระยะเวลาท่ีห่างจากบา้น
เกิดยาวนานมากข้ึน มีอิสระในการด าเนินชีวิตเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวท่ีมีวยัใกล้เคียงกนัได้
พบปะกนั รวมทั้งความเหงา ความโดดเด่ียวท่ีจากครอบครัวมา การไม่ไดว้างแผนครอบครัวท าให้มี
ความเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์รวมทั้งการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานในกลุ่มแรงงานดว้ยกนั (ธนพร 
จรรยาศิริ, 2551) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงันอ้ยของแรงงานต่าง
ดา้วมีความสอดคลอ้งบางประการกบัวยัรุ่นไทยเน่ืองจากเยาวชน วยัรุ่นท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติมีการ
ปรับตวัเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอยูไ่ดใ้นสังคมไทย มีการรับวฒันธรรมไทยท่ีแตกต่างจากวฒันธรรม
จากบา้นเกิด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนเวลาอนัควรในวยัรุ่นไทยไดแ้ก่ อิทธิพลของ
วฒันธรรมชาติตะวนัตก อิทธิพลจากส่ือต่างๆ อิทธิพลจากเพื่อน การใช้สารเสพติด ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุตรและบิดามารดา การดูแลเอาใจใส่ของบิดามารดา การมีแฟนและคุณลกัษณะทางจิตสังคม 
ไดแ้ก่ การให้ความหมายบทบาทของเพศตนเอง การชอบความเส่ียง การคิดเขา้ขา้งตนเอง ความอยากรู้ 
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อยากลอง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีท าให้วยัรุ่นและเยาวชนมีโอกาสมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรอาจน ามาซ่ึง
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมไปถึงการติดเช้ือเอชไอว ี(สัจจา ทาโต, 2550) ซ่ึงปัจจยัเหล่าเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติต่อไป 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคน 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มตวัอย่าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ เพศ (p < 0.001) การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศไทย (p = 0.001) ปัจจยั
ดา้นความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ (p = 0.008) การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยู่ในประเทศไทย   
(p = 0.038) ปัจจยัดา้นการไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (p = 0.015) ปัจจยัดา้นการเขา้ถึง
ส่ือลามกอนาจาร (p < 0.001) ปัจจยัด้านการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ (p = 0.001) และ
ปัจจัยด้านครอบครัว/บุคคลท่ีอาศัยอยู่ด้วย (p < 0.001) จากผลการศึกษาอภิปรายได้ว่าปัจจัยท่ี มี
ความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนมีปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Elisabeth Nylander (2555) ท าการศึกษาความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมความ
ตระหนกัต่อการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวใีนแรงงานพม่าท่ีท างานในประเทศไทยพบวา่ แรงงานพม่า
เพศชายมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนมากว่า 1 คนมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อภิปรายได้
ตามลกัษณะทางเพศของเพศชายท่ีมีประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่เพศหญิง เพศชายเป็นเพศ
ท่ีชอบความเส่ียง และควบคุมอารมณ์ทางเพศไดค้่อนขา้งต ่า ชอบแสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมา
จึงท าใหเ้พศชายมีแนวโนม้ท่ีจะมีคู่นอนมากกวา่เพศหญิง ปัจจยัดา้นการไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศไทย
และปัจจยัการมีบตัรประจ าตวัเพื่อการศึกษาอยู่ในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมมีความ
จ ากดัทางขอ้มูลอาจอภิปรายได้ว่าการได้รับการศึกษาท่ีประเทศไทยอธิบายได้ 2 ทางคือการได้รับ
การศึกษาท่ีประเทศไทยท าให้แรงงานหนุ่มสาวไดพ้บปะ มีกลุ่มเพื่อน จนถึงการมีพฤติกรรมคลอ้ย
ตามเพื่อนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการมีคู่นอนหลายคนได้ แต่อีกทางหน่ึงอาจมองได้ว่าการได้รับ
การศึกษาในประเทศไทยท าไห้ไดรั้บความรู้ในดา้นเพศศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้ และมีการจัดการอารมณ์ทางเพศได้ซ่ึงส่งผลต่อการมีพฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัดังกล่าวเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคลท่ีจะควบคุมและจดัการพฤติกรรมทางเพศของตนต่อไปได ้ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรค
เอดส์พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคนแต่พบวา่ มีสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูท่ี้มีความรู้มากกวา่ (คะแนน 5 - 8 คะแนน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาแบบ systematic review ใน
เร่ืองแรงงานขา้มกบัความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวี โดย Steven M. Weine และ Adrianna B. Kashuba 
(2555) พบว่า การขาดความรู้เร่ืองเอชไอวีเป็นปัจจัยท่ีเพิ่มความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึง
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในการศึกษาน้ีคือการมีคู่นอนหลายคน ปัจจยัภายนอก
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ไดแ้ก่ การไดรั้บการตรวจเช้ือเอชไอวี/เอดส์ จากการทบทวนวรรณกรรมมีความจ ากดัทางขอ้มูลอาจ
อภิปรายไดว้่าการไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีแสดงถึงการเขา้ถึงบริการสุขภาพ แรงงานขา้ม
ชาติส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะในแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย
แบบไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ถึงแรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพแต่ยงัมีอุปสรรคใน
ดา้นความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพของตนเอง มีปัญหาการส่ือสารกบับุคลากรสาธารณสุข
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุสัณหา ยิม้แยม้และคณะ (2552) พบวา่ สตรีประมาณคร่ึงหน่ึงไม่มีความรู้
เก่ียวกบับริการสุขภาพอนามยัดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีมีอยูใ่นสถานบริการท่ีตนเลือกใช ้ไดแ้ก่ บริการ
เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ ์การคลอดและหลงัคลอด ภาวะแทง้และภาวะแทรกซ้อน 
การป้องกนัและการรักษาปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคเอดส์ และการตรวจรักษาเก่ียวกบั
มะเร็งระบบสืบพนัธ์ุ อุปสรรคในการรับบริการสุขภาพอนามยัดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีส าคญัท่ีสุด 
ได้แก่ ความล าบากใจท่ีจะได้รับการตรวจรักษาจากแพทยท่ี์เป็นผูช้าย รองลงมาคืออายเพราะตอ้ง
เปิดเผยอวยัวะท่ีควรปกปิด และไม่สะดวกในเร่ืองการเดินทางมารับบริการการตรวจรักษาในสถาน
บริการสุขภาพ จากการเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพท าให้แรงงานขา้มชาติมีแนวโนม้การมีพฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสมนั่นก็คือการมีคู่นอนหลายคนได้นั่นเอง ปัจจยัด้าน การเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร 
สอดคล้องการศึกษาของ M.Puri และ J. Cleland (2549) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ การรับรู้
ความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีในแรงงานอพยพหนุ่มสาวท่ีท างานในโรงงานประเทศเนปาลพบว่า
แรงงานอพยพโดยเฉพาะแรงงานอพยพเพศชายมีประสบการณ์รับชมส่ือลามกอนาจารซ่ึงเป็นปัจจยั
เส่ียงทีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีซ่ึงใน
การศึกษาดังกล่าวพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัยและความ
สม ่าเสมอในการใช้ และการมีคู่นอนหลายคน ปัจจยัดา้นการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ มี
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาของ Piombo และ Piles อา้งในสิริวรรณ ธัญญผล (2552) พบว่า การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 5 แก้วหรือมากกว่านั้ นต่อการด่ืม 1 คร้ังมกัมีคู่นอนมากกว่า 1 คน และการ
ส ารวจในทวีปยุโรปพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดด่ื้มแลว้ ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนคู่นอน การหลงลืมไม่ใช้ถุงยางอนามยั และความรู้สึกเสียใจหลงัมีเพศสัมพนัธ์
ภายใตค้วามมึนเมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ทกัษพล ธรรมรังสี, 2552) ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นบุคคล
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัวหรือบุคคลท่ีอาศยัดว้ย อภิปรายได้วา่การมาท างานในจงัประเทศไทยและ
จงัหวดัเชียงใหม่หากอยูก่บัญาติหรือคนในครอบครัว ความเป็นครอบครัวไดมี้การหล่อหลอม การสั่ง
สอนคนในครอบครัวให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม หากไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนก็ยงัอยู่ใน
ความดูแลของคนในครอบครัวหรือญาติท่ีอาจลดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได ้หากกลุ่ม
ตวัอย่างพกัอาศยักบัเพื่อน อยู่คนเดียวหรือการอยู่ตามล าพงักนัสองต่อสองยอ่มมีความเส่ียงสูงท่ีจะมี
เพศสัมพนัธ์และเปล่ียนคู่นอนได ้ 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามยัในกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้แก่ เพศ (p = 0.01) การได้รับการศึกษาท่ีประเทศไทย (p < 0.001) ปัจจยั
ดา้นความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ (p = 0.001) การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยู่ในประเทศไทย   
(p < 0.001) สิทธิในการรักษาพยาบาล (p  = 0.033) รายไดต่้อเดือน (p  = 0.009) ปัจจยัดา้นการไดรั้บ
การตรวจเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (p = 0.002) ปัจจยัดา้นการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย (p = 0.010)  ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงส่ือ
ลามกอนาจาร (p < 0.001) ปัจจยัดา้นการมีคนรู้จกัท่ีป่วยหรือเสียชีวิตดว้ยเอชไอวี/เอดส์ (p < 0.001)  
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p = 0.006) และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ (p < 0.001) 
จากผลการศึกษาอภิปรายไดว้่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามยัมีปัจจยัหลายด้าน
ประกอบกนั ปัจจยัภายในตวับุคคล ได้แก่ เพศ เพศเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยาง
อนามยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จากผลการศึกษาพบสัดส่วนการไม่ใชถุ้งยางอนามยัในกลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิงมากกวา่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุสัณหา ยิม้แยม้และคณะ (2552) พบวา่ สตรีไทใหญ่ 
ร้อยละ 73.1 ไม่ใชว้ิธีป้องกนัการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ ดว้ยเหตุผลหลกัท่ีไม่ป้องกนันั้นคือไวใ้จสามี 
สตรีไทใหญ่มากกว่าคร่ึงเห็นวา่การใช้ถุงยางอนามยัไม่เหมาะส าหรับสามีภรรยา นอกจากน้ีสตรีไท
ใหญ่ขาดการส่ือสารและการต่อรองทางเพศโดยประมาณ ร้อยละ 20.0 ไม่สามารถปฏิเสธการมี
เพศสัมพนัธ์เม่ือตนเองไม่ตอ้งการและไม่เคยบอกสามีหรือคู่รักถึงความตอ้งการทางเพศของตน และ
ไม่เคยคุยกบัสามีหรือคู่รักถึงการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ (2543) พบว่า แรงงานขา้มชาติเพศชายจะใช้ถุงยางอนามยัต่อเม่ือไปซ้ือ
บริการทางเพศจึงมีอิทธิพลต่อทศันคติในการใช้ถุงยางในแง่ท่ีวา่ไม่ควรใชถุ้งยางกบัคู่สมรสหรือใน
รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีถาวร จากผลการศึกษาพบว่า ในชีวิตท่ีผ่านมากลุ่มตวัอย่างใช้ถุงยางอนามยั
เพียง ร้อยละ 36.5 และพบวา่ใชถุ้งยางอนามยัไม่สม ่าเสมอ และเม่ือพิจารณาร่วมกบัการการใชถุ้งยาง
อนามยักบัคู่นอนประเภทต่างๆ จะพบวา่ มีการใช้ถุงยางอนามยัเพิ่มมากข้ึนในคู่นอนท่ีไม่ใช่คู่ครอง
และการใช้ถุงยางอนามยัอย่างสม ่าเสมอมากข้ึน ปัจจยัดา้นการไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศไทย ปัจจยั
ดา้นระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่และปัจจยัการมีบตัรประจ าตวัเพื่อการ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมมีความจ ากดัทางขอ้มูลจึงอาจอภิปรายไดว้า่การ
ไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศไทย ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่ยาวนานมาก
ข้ึนท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวม
ไปถึงความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวจึีงท าให้กลุ่มตวัอยา่งสามารถประเมินความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
เอชไอวีของตนไดจึ้งมีความสัมพนัธ์ต่อการใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองเอชไอวี/
โรคเอดส์ และปัจจยัการมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและดา้นสิทธิในการรักษาพยาบาล
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อาจอภิปรายไดว้่าในกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยู่ในประเทศไทยเปรียบเสมือน
กบัแรงงานท่ีเขา้ประเทศอยา่งไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การอาศยัอยูอ่ยา่งหลบซ่อน การกลวัถูกจบักุม
กลบัประเทศรวมไปถึงจากการท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท าให้ไม่สามารถ
เขา้ถึงบริการสุขภาพหรือไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลท าให ้ขาดโอกาสในการไดรั้บบริการทางสุขภาพ
ในเร่ืองความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว ความรู้ด้านอนามยัเจริญพนัธ์ุ หรือการได้รับแจกถุงยาง
อนามยัฟรีได้ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการไม่ใช้ถุงยางอนามยัได ้ปัจจยัการไดรั้บการตรวจ
เช้ือเอชไอว/ีเอดส์สามารถอภิปรายถึงปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการสุขภาพหากกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพ ไม่ทราบเก่ียวกับสถานท่ีบริการให้ค  าปรึกษาและการให้บริการด้านถุงยาง
อนามัย ไม่กล้าไปขอรับบริการ ไม่กล้าซ้ือหรือขอถุงยางอนามัยจึงเป็นเหตุให้วยัรุ่นส่วนใหญ่มี
เพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย (วารุณี ฟองแก้ว, 2554) ปัจจยัด้านการได้รับความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย สามารถ
อภิปรายไดว้่า หากกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ และไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ท าให้กลุ่มตวัอย่างสามารถประเมิน
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีของตนไดจึ้งมีความสัมพนัธ์ต่อการใชห้รือไม่ใชถุ้งยางอนามยั ปัจจยั
ดา้นรายไดต่้อเดือนพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ K 
Maler Htoo (2552) ท าการศึกษาในแรงงานประมงชาวพม่าในจงัหวดัระนองพบว่าแรงงานพม่าท่ีมี
รายไดท่ี้มากกว่า 5,000 บาท และระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติกบัการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยักบัผูท่ี้ท  างานขายบริการทางเพศ จากการผล
การศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ผูท่ี้มีรายไดสู้งอาจเสนอเพิ่มค่าบริการทางเพศให้คู่นอนท่ีเป็นพนกังาน
ขายบริการทางเพศไม่ให้ใชถุ้งยางอนามยั  ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร มีความสัมพนัธ์กบั
การไม่ใชถุ้งยางอนามยั แต่จากผลการศึกษาพบในสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยดูส่ือลามกอนาจาร
มากกว่าจึงไม่สอดคลอ้งการศึกษาของ M.Puri และ J. Cleland (2549) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมทาง
เพศ การรับรู้ความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีในแรงงานอพยพหนุ่มสาวท่ีท างานในโรงงานประเทศ
เนปาลพบว่า แรงงานอพยพโดยเฉพาะแรงงานอพยพเพศชายมีประสบการณ์รับชมส่ือลามกอนาจาร
ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงทีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี
ซ่ึงในการศึกษาดงักล่าวพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ การใช้ถุงยางอนามยัและความ
สม ่าเสมอในการใช้ และการมีคู่นอนหลายคน ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการมีคน
รู้จกัท่ีป่วยหรือเสียชีวิตด้วยเอชไอวี/เอดส์สอดคล้องกับการศึกษาของ Kyaw Soe Nyunt และคณะ
(2552) พบวา่ ตวัวดัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัประกอบดว้ย การงดเวน้มีเพศสัมพนัธ์กบั
คนท่ีไม่รู้จกั การซ่ือสัตยต่์อคู่ครอง การตั้งใจใชถุ้งยางอนามยั และใชทุ้กคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ นอกจากน้ี
ยงัพบว่า อายุ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ความรู้เร่ืองเอดส์ การรับรู้ความเส่ียงต่อการรับ
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เช้ือ ส่ือส่ิงพิมพ ์อิทธิพลของบุคคล และประสบการณ์ไดเ้ห็นผูป่้วยเอดส์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั บุคลากรด้านสุขภาพเป็นผูมี้อิทธิพลสูงสุดในกลุ่มอิทธิพลของบุคคล 
จากผลการศึกษาปัจจยัการใชส้ารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการไม่ใชถุ้งยาง
อนามยัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nan  Shwe Nwe Htun (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือเอชไอว ีในชาวพม่าท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครพบวา่ แรงงานพม่าเพศชายมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา
และใชส้ารเสพติด มากกวา่เพศหญิง แรงงานพม่าเพศชายประมาณคร่ึงหน่ึงมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขาย
บริการและด่ืมสุราหรือใช้ยาเสพติดและรายงานว่าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามยั และไม่สอดคล้องกบัการ
ส ารวจในทวีปยุโรปพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดด่ื้มแลว้ ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนคู่นอน การหลงลืมไม่ใช้ถุงยางอนามยั และความรู้สึกเสียใจหลงัมีเพศสัมพนัธ์
ภายใตค้วามมึนเมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ทกัษพล ธรรมรังสี, 2552) การใชส้ารเสพติดและการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพนัธ์เป็นสาเหตุทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม
เส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ เน่ืองจากการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบับุคคลอ่ืนนั้น
น าไปสู่การติดเช้ือเอชไอวีโดยตรงและการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดท าให้
ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้เป็นผลให้วยัรุ่นมี
เพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามยัและมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนัการตั้งครรภ์ (วารุณี ฟองแกว้, 
2554)  

5.2  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ Descriptive study เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนขา้ม
ชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ระยะเวลาในการรวบรวม
ขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งส้ิน 442 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีใน
กลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยปรับแนว
ค าถามจากแบบสอบถามตามแนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีใน
ประชากรกลุ่มต่าง ๆโดยส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามจาก
การส ารวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย 2 
(โครงการฟ้ามิตร 2) ดชันีช้ีวดัผลส าเร็จของโครงการตามแนวทางของ United Nations General Assembly 
Special Session on HIV/AIDS (UNGASS) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เท่ากบั 
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0.87 และความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbrach’s alpha 

coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.72 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  โดยการแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ (Chi-square) สถิติฟิชเชอร์(Fisher’s exact) 
และสถิติ Independent t-test  สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 50.2 และเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 49.8 กลุ่มตวัอยา่งมี
อายเุฉล่ียท่ี 20.4 ปี อายุของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วง 19 - 21 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.2 ชาติพนัธ์ุของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชาติพนัธ์ุไทใหญ่ ร้อยละ 87.8 สัญชาติของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า
ร้อยละ 98.4 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งเป็นโสดแบบไม่มีคู่รักมากท่ีสุด ร้อยละ 38.2 ระดบัการศึกษา
ในประเทศบา้นเกิดของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 69.5 โดยชั้นท่ีเรียนจบจ านวน
มากท่ีสุดคือชั้น 1 - ชั้น 4 ร้อยละ 43.7 ส าหรับระดบัการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 63.3 โดยส่วนมากศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ร้อยละ 86.8 
โดยส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาภาษาไทย ร้อยละ 69.6 สถานท่ีศึกษาไดแ้ก่ วดัป่าเป้า Migrant Learning Center 
(MLC) Burma Study Center (BSC) และศูนยเ์รียนรู้พฒันาทกัษะคุณภาพชีวิตแรงงาน (SEED) จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นตน้ ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา 1 - 4 ปี 
ร้อยละ 52.5 ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา 1 - 4 ปี 
ร้อยละ 52.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ร้อยละ 85.3 โดย
พบวา่ มีพาสปอร์ตมากท่ีสุด ร้อยละ 86.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีใบอนุญาตใหท้ างานในประเทศไทย 
ร้อยละ 73.8 กลุ่มตวัอย่างมีสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 41.2 โดยส่วนใหญ่มีสิทธิรักษาในระบบ
ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 84.1 การประกอบอาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งใน
สถานประกอบการ ร้อยละ 23.4 และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 
5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 87.3  

 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มตัวอย่าง 
  การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเมื่ออายุยงัน้อย 
  กลุ่มตวัอยา่งเคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้ ร้อยละ 57.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายเคยมีประสบการณ์
การมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่เพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 18 ปี โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย อายุเฉล่ียของการมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติ อายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเท่ากบั 18.2 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เม่ือมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกจะมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่รักหรือแฟน  

  การมีคู่นอนหลายคน 
  ในชีวติท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งมีคู่นอนมากกวา่ 1 คน ร้อยละ 36.9 ส่วนใหญ่มีจ านวนคู่นอน 2 
- 4 คน กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีจ านวนคู่นอนมากท่ีสุด 25 คน และเพศหญิงมีจ านวนคู่นอนมากท่ีสุด 4 
คน  

 การไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
 เม่ือมีเพศสัมพนัธ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยใชถุ้งยางอนามยั กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีการ

ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนมากกวา่เพศหญิง ความสม ่าเสมอของการใชถุ้งยางอนามยัของกลุ่มตวัอยา่ง
เม่ือมีเพศสัมพนัธ์ส่วนใหญ่คือใชบ้า้งบางคร้ัง ในการศึกษาน้ีมีการแบ่งการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอน 
4 ประเภท ไดแ้ก่ คู่ครอง คู่นอนประจ า คู่นอนชัว่คราว และคู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศ การ
ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ครองค่อนขา้งต ่าเพียง ร้อยละ 17.0 ความสม ่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามยัมาก
ท่ีสุดกบัคู่ครองคือใชบ้า้งบางคร้ัง การใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนประจ ามีการใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 
48.3 ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่นอนประจ าคือใช้ถุงยางอนามยัเป็นประจ า
ทุกคร้ัง การใช้ถุงยางอนามยักับคู่นอนชั่วคราวมีการใช้ถุงยางอนามยั ร้อยละ 66.7 จ านวนคู่นอน
ชัว่คราวของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี 1 คน ความสม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัคู่นอน
ชัว่คราวคือใช้ถุงยางอนามยัเป็นประจ าทุกคร้ัง การใช้ถุงยางอนามยักบัคู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการ
ทางเพศมีการใช้ถุงยางอนามยั ร้อยละ 100.0 ทั้งผูข้ายบริการทางเพศและผูซ้ื้อบริการทางเพศความ
สม ่าเสมอในการใชถุ้งยางอนามยัมากท่ีสุดกบัผูข้ายบริการทางเพศคือใช้ถุงยางอนามยัเป็นประจ าทุก
คร้ัง ความสม ่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามยัมากท่ีสุดกบัผูซ้ื้อบริการทางเพศคือใช้ถุงยางอนามยัเป็น
ประจ าทุกคร้ัง สรุปไดว้า่การไม่ใชถุ้งยางอนามยักบัคู่นอนประเภทต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัโดยพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งไม่ใช้ถุงยางอนามยักบัคู่ครองมากท่ีสุดรองลงมาคือคู่นอนประจ า คู่นอนชัว่คราวและคู่
นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการทางเพศตามล าดบั 

  ในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความ
สะดวกในการได้มาซ่ึงถุงยางอนามยัเม่ือตอ้งการใช้ และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการใช้ถุงยาง
อนามยัเป็นการลดความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์ แหล่งท่ีสามารถไดถุ้งยางอนามยัมาใช้มากท่ีสุดคือ
ร้านคา้สะดวกซ้ือรองลงมาคือคู่นอน  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกและปัจจยัอ่ืนๆ เป็นส่ิงชักน า สนับสนุน ส่งเสริม

กระตุน้ ใหเ้ยาวชนขา้มชาติมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอว ี

 ปัจจัยภายใน 
 เป็นปัจจยัภายในตวับุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ 

และความคิดเห็นท่ีมีต่อถุงยางอนามยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพนัธ์ โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศ
ชายเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์มากกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง ปัจจยัด้านอายุกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 18 ปี โดยมีสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงมากกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชาย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีไม่สูงมาก กลุ่ม
ตวัอยา่งยงัขาดความรู้และมีความเขา้ใจท่ีผิดเก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวี/โรคเอดส์ และมีความคิดเห็น
วา่ถุงยางอนามยัลดความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์จึงท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้การมีพฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสมและท าใหมี้พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวไีด ้

 ปัจจัยภายนอก 
 เป็นปัจจยัแวดลอ้มภายนอกเยาวชนขา้มชาติทั้งท่ีเป็นทรัพยากรและเป็นบุคคล ไดแ้ก่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีใบอนุญาตการท างานรวมถึงบตัรประจ าตวัเพื่อการอยูอ่าศยัในประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่ถึงบริการสุขภาพ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอว ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บความรู้และไม่
ทราบแหล่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอ
วีในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 5,000 - 10,000 บาท กลุ่มตวัอยา่ง
เคยดูส่ือลามกอนาจาร และมีการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีมาจาก
บุคคลโดยกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อเยาวชนขา้มชาติ ไดแ้ก่ ครอบครัว/บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย บุคคลท่ีรู้จกั
ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง บุคคลท่ีบังคบัให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ยินยอม ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีช่วย
ส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นแรงกระตุน้ให้เยาวชนขา้มชาติปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการ
ติดเช้ือเอชไอวซ่ึีงเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

 ปัจจัยด้านอืน่ ๆ 
 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือ

เป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติัหรือมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่  
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาน้ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี คือ 

ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายยุงันอ้ย การมีคู่นอนหลายคนและการไม่ใชถุ้งยาง
อนามยั 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเมื่ออายุยงัน้อย 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ืออายุยงัน้อยในกลุ่มตวัอย่างอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ ปัจจยัการไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศบา้นเกิด (p = 
0.001) การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p = 0.008) ปัจจยัดา้นครอบครัว/บุคคลท่ี
อาศยัอยูด่ว้ย (p < 0.001) ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p = 0.002) และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่น
จงัหวดัเชียงใหม่ (p = 0.041)   

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคน 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีคู่นอนหลายคนในกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ ปัจจยัในตวับุคคล คือ เพศ (p < 0.001) การไดรั้บการศึกษาท่ีประเทศ
ไทย (p = 0.001) ปัจจยัดา้นความรู้เร่ืองเอชไอว/ีโรคเอดส์ (p = 0.008) การมีบตัรประจ าตวัเพื่อการอาศยั
อยู่ในประเทศไทย (p = 0.038) ปัจจยัด้านการได้รับการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (p = 0.015)
ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร (p <0.001) ปัจจยัดา้นการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ 
(p = 0.001) และปัจจยัดา้นครอบครัว/บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย (p < 0.001)  

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไม่ใช้ถุงยางอนามยัในกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดแ้ก่ ปัจจยัในตวับุคคล คือ เพศ (p = 0.01)  ปัจจยัดา้นการไดรั้บการศึกษาท่ี
ประเทศไทย (p < 0.001) ปัจจยัด้านความรู้เร่ืองเอชไอวี/โรคเอดส์ (p = 0.001) ปัจจยัด้านการมีบตัร
ประจ าตวัเพื่อการอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (p <0.001) สิทธิในการรักษาพยาบาล (p = 0.033) รายไดต่้อ
เดือน (p = 0.009) ปัจจยัดา้นการไดรั้บการตรวจเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (p = 0.002) ปัจจยัการไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย    
(p = 0.010) ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงส่ือลามกอนาจาร (p <0.001) ปัจจยัดา้นการมีคนรู้จกัท่ีป่วยหรือเสียชีวิต
ด้วยเอชไอวี/เอดส์  (p <0.001) ปัจจัยด้านระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย (p = 0.006) และ 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ (p <0.001)    
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ทศันคติของผู้ทีไ่ม่เคยมีเพศสัมพนัธ์ต่อการมีเพศสัมพนัธ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาน้ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 43.0 โดย

สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งยงัไม่เคยมีประสบการณ์
การมีเพศสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งให้เหตุผลวา่รู้สึกยงัไม่พร้อมท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ รองลงมาคือ
มีความคิดวา่การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการแต่งงานเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง การวางแผนในการมีเพศสัมพนัธ์
ในอนาคตกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่วางแผนว่าจะมีเพศสัมพนัธ์เม่ือตอนแต่งงาน ในเร่ืองการวางแผน
เร่ืองการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใชถุ้งยางอนามยั ร้อยละ 42.6 โดย
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการใช้ถุงยางอนามยัวา่เป็นการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือโรค
ทางเพศสัมพนัธ์ได ้รองลงมาคือเป็นการป้องกนัการตั้งครรภ ์และพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งบางส่วนวางแผน
ท่ีจะไม่ใช้ถุงยางอนามยั โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเช่ือใจคู่นอนจึงไม่ใช้ถุงยาง
อนามยั รองลงมาคือมีความคิดเห็นวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งใชซ่ึ้งทศันคติการไม่ใชถุ้งยางอนามยัและการเห็น
ดว้ยวา่ถุงยางอนามยัลดความสุขในการมีเพศสัมพนัธ์อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมทางเพศท่ี
ไม่เหมาะสมท าใหมี้ความเส่ียงในการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมถึงการติดเช้ือเอชไอว ี

5.3  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานในอ าเภอเมืองจังหวดั
เชียงใหม่และควรขยายผลไปถึงยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์สู่
เป้าหมายท่ีเป็นศูนย ์3 ประการ ประกอบดว้ย1) เป้าหมายไม่มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ 2) เป้าหมายไม่
มีการเสียชีวิตเน่ืองจากเอดส์ และ 3) เป้าหมายไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบติั ผูศึ้กษาขอเสนอแนะการ
น าผลการศึกษาไปใชด้งัน้ี 
  1.  ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบการจดัท ายุทธศาสตร์ การวางแผนงาน 
ด าเนินการโครงการ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ของจงัหวดัเชียงใหม่ และอาจใชข้ยายผลในเชิง
นโยบายระดบัประเทศ ในแผนยทุธศาสตร์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
  2.  กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุมชนสามารถใช้
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศใน
เยาวชนขา้มชาติท่ีพบในการศึกษาน้ี มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้ 
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  3.  จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพได้
ดงันั้นกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชน องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลควรมีการ
จดัการ การด าเนินงาน การร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่าย รวมถึงการผลักดันบทบาทของพนักงาน
สาธารณสุขต่างดา้ว (พสต.) และ อาสาสมคัรสาธารณสุขต่างดา้ว (อสต.) ท่ีมีส่วนส าคญัในการเป็น
ตวักลางระหว่างหน่วยงานรัฐและแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีหน่วยงานบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุควรปรับแผนการด าเนินงานในแบบเชิงรุกมากข้ึน
โดยการออกหน่วยบริการนอกพื้นท่ีเพื่อให้เขา้ถึงประชากรแรงงานขา้มชาติอยา่งทัว่ถึงและมีมาตรฐาน
การบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
  4.  จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ขาดความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอ
ว/ีเอดส์ มีความเขา้ใจผดิถึงเส้นทางการติดเช้ือเอชไอวี ดงันั้นควรมีการรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการให้ความรู้นั้นถือเป็นการป้องกนัการเกิดพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีและมีความคุม้ทุนส าหรับการจดัการงบประมาณมากว่าท่ีจะมุ่งเน้น
งบประมาณในดา้นการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
  5.  ควรมีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาและอนามยัการเจริญพนัธ์ุแบบรอบ
ดา้น โดยให้มีความเหมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นท่ี และสถานศึกษาท่ีเยาวชนขา้มชาติศึกษาอยู ่
โดยอาจท าการพฒันาเป็นหลกัสูตรดา้นเพศศึกษารอบดา้นและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ ทกัษะชีวิตใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน 

5.4  ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติซ่ึงมีความจ ากัดทางข้อมูลในการ
ทบทวนวรรณกรรมอยา่งมากผูศึ้กษาพยายามลดขอ้จ ากดัโดยการเลือกการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป เพื่อท่ีจะสามารถเป็นตวัแทนในการอธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษาได ้
 2.  ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถท่ีจะคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติได ้เพราะกลุ่มตวัอยา่งอาศยักนัอยูอ่ยา่งกระจดักระจายทัว่อ าเภอเชียงใหม่ ผูศึ้กษา
ลดขอ้จ ากดัโดยพยายามเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อจะได้เป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมด 
 3.  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการการติดเช้ือเอชไอวี ซ่ึงเป็นประเด็น
ทีมีความละเอียดอ่อน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะรู้สึกอาย มีความอึดอดัหรือไม่อยากตอบค าถาม รวมทั้ง
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สถานท่ีในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างบางแห่งเป็นวดั เป็นโรงเรียนหรือเป็นสถานท่ีท างานของกลุ่ม
ตวัอยา่งจึงอาจมีผลต่อการตอบค าถาม อาจส่งผลต่อค าตอบท่ีอาจไม่ตรงตามความจริงทั้งหมด ผูศึ้กษา
พยายามลดขอ้จ ากดัโดยพยายามใช้บริเวณท่ีห่างจากผูค้น พยายามท าให้กลุ่มตวัอย่างพูดคุยไดด้้วย
ความสบายใจและใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ไม่ใหน้านจนเกินไปโดยใหอ้ยูใ่นช่วงเวลา 15-30 นาที 
  4.  การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยไดถึ้งแมก้ลุ่มตวัอยา่งจะเขา้ใจภาษาไทย
ไดใ้นระดบัหน่ึง แต่เม่ือมีการใชแ้บบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแลว้ค าถามในบางขอ้อาจท าให้
กลุ่มตวัอย่างมีความสับสนกบัค าถาม ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งใช้การอธิบายเพิ่มเติม ทั้งน้ีผูศึ้กษาพยายามลด
ขอ้จ ากดัโดยให้ผูส้ัมภาษณ์ท่ีสามารถพูดภาษาไทใหญ่หรือภาษาพม่าอธิบายให้กลุ่มตวัอย่างเขา้ใจ
ค าถามขอ้นั้นๆ เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจค าถามและตอบค าตอบไดต้รงวตัถุประสงคข์องค าถาม 
 5.  เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีใช้ผูส้ัมภาษณ์จ านวน 6 คนจึงอาจท าให้เกิดความแตกต่างในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลบา้ง อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาไดพ้ยายามลดขอ้จ ากดัโดยก่อนการสัมภาษณ์จริงผูศึ้กษา
จะอธิบายค าถามในทุกๆ ขอ้ให้มีความเขา้ใจตรงกนั และเขียนอธิบายความหมายของศพัท์ท่ียากต่อ
ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการสอบถามผูส้ัมภาษณ์ในแต่ละวนัถึงปัญหาท่ีพบในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการถามค าถามกับกลุ่มตวัอย่าง นอกจากน้ีในการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลใน
บางคร้ังผูส้ัมภาษณ์อาจเก็บขอ้มูลคนละสถานท่ีกนัอาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งซ ้ า
กนัดงันั้นก่อนการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะถามผูถู้กสัมภาษณ์ว่าเคยถูกสัมภาษณ์ด้วยเร่ืองน้ีมาก่อน
หรือไม่  

5.5  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้บริการสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุส าหรับแรงงาน
ขา้มชาติในมุมมองผูใ้ห้บริการ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ
รวมทั้งการพฒันาระบบบริการสุขภาพดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีเช่ือมโยงกบัการดูแลสุขภาพตนเองของ
แรงงานขา้มชาติ 
 2.  ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพท่ีเจาะลึกให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมมากข้ึนเพื่อเพิ่มความเขา้ใจใน
เร่ืองพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนแรงงานขา้มชาติท่ีชดัเจนและละเอียดลึกซ้ึง 
 3.  ควรมีการท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนแรงงานขา้ม
ชาติกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แรงงานท่ีไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยได ้แรงงานขา้มชาติท่ีมีอายมุากกวา่ 24 
ปี แรงงานเยาวชนขา้มชาติท่ีอยูใ่นอ าเภออ่ืนๆ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุง
ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 4. จากผลการศึกษาท่ีพบปัญหาการขาดความรู้เก่ียวกับการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ และกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในเร่ืองการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจจึงควรมีการ
ศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ร่วมกบัการให้บริการตรวจ
เลือดเอชไอวีเคล่ือนท่ี (mobile voluntary counseling and testing: MVCT) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะส่งเสริมให้
กลุ่มตวัอย่างสามารถประเมินโอกาสเส่ียงของตนเองต่อการรับเช้ือเอชไอวีให้กลุ่มตวัอย่างเข้าถึง
บริการปรึกษาและไดรั้บทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวีของตนตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรก หลงัจากนั้น
ติดตามว่าอุบติัการณ์การติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มแรงงานขา้มชาติว่าลดลงหรือไม่ และติดตามกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นระยะถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวี โดยเร่ิมจากการท าในชุมชนและ
ขยายวงกวา้งออกไป 


