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ปี	 พ.ศ.	 2552	 กองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์	 วัณโรค	 และมาลาเรีย	 ได้สนับสนุนโครงการการป้องกันการ							

ติดเช้ือเอชไอวี	 แบบผสมผสานส�าหรับประชากรท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อฯ	 โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุกและ

การสร้างเครือข่ายบริการที่บูรณาการ	 มีเป้าหมายเพ่ือขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมการป้องกันเอชไอวี	 ในกลุ่ม

พนักงานบริการหญิง	(Female	Sex	Worker:	FSW)	กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	have	Sex	with	

Men:	MSM)	กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด	 (Intravenous	Drug	User:	 IDU)	และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 (Migrant	

Worker:	 MW)	 และส�านักระบาดวิทยา	 ได้พัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอว	ี																

ร่วมกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติข้ึนเป็นคร้ังแรก	 เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหา																	

เอชไอวีและเอดส์	 ในประชากรกลุ่มนี้	 โดยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ					

เอชไอวี	และประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการดังกล่าว	และในปี	พ.ศ.2553	จึงได้เริ่มเฝ้าระวังฯ	เป็นครั้งแรก	

และการเฝ้าระวังฯ	ในรอบท่ี	2	ในปี	พ.ศ.2555	

ในรายงานฉบับนี้	ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์	ทั้ง	2	รอบ	ของการเฝ้าระวังแต่ยังขาดการวิเคราะห์

ในบางประเดน็	 เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รอบคลมุสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มแรงงานข้ามชาต	ิซึง่จะได้น�าเสนอในการเฝ้าระวงั														

ในรอบต่อไป	ส�านักระบาดวิทยา	ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังนี้

ด้วยดีมาตลอด	 และยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

	 สุรสักย์	ธไนศวรรยางกูร

	 	 	 	 	 	 	 	 วัชรพล	สีนอ

	 	 	 	 	 	 	 	 ศรินยา	พงศ์พันธุ์
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รายงานสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย

  สุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร
   วัชรพล สีนอ

ศรินยา พงศ์พันธุ์

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ประกอบกับประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 และภาคเกษตรกรรม	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 ทั้งน้ี

เน่ืองจากอัตราการเพิ่มของประชากรของคนไทยที่ลดลง	 ท�าให้ก�าลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน	

น้อยลงตามไปด้วย	 เกิดภาวะการว่างงานของประชากรเพ่ิมข้ึน	 แรงงานจากภาคเกษตรต่างอพยพเข้ามา

ท�างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ	 ส่งผลให้แรงงานในภาคการเกษตรท้องถิ่นซ่ึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ				

เป็นส่วนใหญ่เกิดการขาดแคลน	 จึงมีการแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานเคลื่อนย้ายจากประเทศเพื่อนบ้าน			

เข้ามาทดแทน	เนื่องจากยังมีงานบางประเภทท่ีคนไทยไม่นิยมท�า	เพราะเห็นว่าเป็นงานท่ีหนัก	สกปรก	และ

รายได้น้อย	เช่น	งานกรรมกรในเรือประมง	งานก่อสร้าง	งานกรีดยางพารา	ฯลฯ	รัฐบาลจึงมีนโยบายในการ

ผลักดันแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย	ให้เข้าสู่ระบบปกติ	 (regularization)	โดยท�าข้อตกลงร่วม

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 (Memorandum	of	Understanding	 –	MOU)	ทั้ง	 3	ประเทศ	คือ	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 กัมพูชา	 และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 (หรือเดิมเรียกว่าพม่า)	 เพื่อ											

เปิดโอกาสให้แรงงานท้ัง	3	ประเทศเข้าเมืองโดยกระบวนการที่เป็นทางการระหว่างทั้ง	2	ประเทศ	คือ	การ

มีหนังสือเดินทาง	 และมีใบอนุญาตท�างาน	 ตามเกณฑ์ของรัฐบาลท้ัง	 2	 ฝ่าย	 ในขณะเดียวกันเปิดโอกาส									

ให้แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนแล้ว	 เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาต	ิ				

โดยรัฐบาลต้นทางเป็นฝ่ายตรวจสอบ	และออกหนังสือเดินทาง	 ขณะที่รัฐบาลไทยยินยอมออกเอกสารการ

ท�างานในประเทศ	เมื่อเข้าเกณฑ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ	จึงเป็นประโยชน์ต่อการทดแทนการขาดแคลน

แรงงานในประเทศ	ปัจจุบันจ�านวนประชากรข้ามชาติที่เข้าเมืองในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถ

บอกจ�านวน	ท่ีแน่นอนได้ว่ามีจ�านวนเท่าใด	แต่จากการประมาณการของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประมาณว่า	 มีประชากรข้ามชาติท้ังท่ีมีเอกสารรับรองและไม่มีเอกสารรับรอง	 (Documented	 and	

Undocumented	 labour))	 ในภาพรวมประมาณ	 2.5	 ล้านคนเศษ	 (ข้อมูลจากเอกสารส�านักงานสภา					

ความมั่นคงแห่งชาติเมื่อสิงหาคม,	 2009)	 จากที่ได้กล่าวข้างต้น	 แรงงานข้ามชาติจึงเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง			

ในสังคมไทย	ที่นับวันจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	อาจท�าให้ปัญหาสุขภาพต่างๆ	เช่น	โรคเท้าช้าง	ไข้มาเลเรีย	และ

โรคเอดส์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย	และจะส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบบริการสาธารณสุข		

บทน�า
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ในปี	พ.ศ.	2552	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

โลก	(Global	Fund)	ในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	โดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่าย

การเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าถึงยาก	(Comprehensive	HIV-Prevention	Among	Most	at	

risk	population	by	Promoting	 Integrated	Outreach	and	Networking:	CHAMPION)	(โครงการ

ด้านเอดส์	รอบท่ี	8)	เพื่อช่วยเสริมการด�าเนินงาน	ในงบประมาณปกติ	ส�านักระบาดวิทยา	ได้รับมอบหมาย

ให้ด�าเนินการเฝ้าระวังเพื่อประเมินผลโครงการดังกล่าว	 ด้วยระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี	 โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	 และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ให้สามารถ		

ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานต่างชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึน	ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย	ซ่ึงการเฝ้าระวังดังกล่าว	เป็น

รูปแบบของการบูรณาการการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ร่วมกับพฤติกรรม												

ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	(IBBS)	โดยวิธีการตรวจเลือดหาการติดเช้ือ

เอชไอวี	 การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และการตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ซ่ึงผลจากการเฝ้าระวังจะอธิบาย

ได้ดีกว่าการด�าเนินการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์															

แต่เพียงวิธีเดียว	



ÊíÒ¹Ñ¡ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µỐ àª×éÍàÍªäÍÇÕ ã¹¡ÅØ‹Áá
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วัตถุประสงค์ท่ัวไป

เพื่อศึกษาข้อมูลความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และข้อมูลปัจจัยเส่ียงท่ีสัมพันธ์

กับการติดเช้ือเอชไอวี	 ในระดับประเทศ	และระดับจังหวัด	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบโครงการป้องกัน	การ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเอดส	์

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1.	 เพื่อติดตามความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	และ	การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในแรงงานข้ามชาติ

2.	 เพือ่ติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอว	ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	

ในประชากรกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

3.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีส่มัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอว	ีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

ประชากรท่ีเฝ้าระวัง

แรงงานข้ามชาติ	อายุระหว่าง	15	–	49	ปี	สัญชาติ	ลาว	กัมพูชา	และพม่า	ที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย		

เกณฑ์การคัดเลือกผู้จะเข้าร่วมในการเฝ้าระวัง	(Subject	selection)	มีดังนี้

1.	 ผู้จะเข้าร่วมในการเฝ้าระวังจะถูกตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่	ดังนี้

	 1.1	 เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง	(Inclusion	criteria)

	 	 1.1.1	 กลุม่แรงงานข้ามชาต	ิท้ังทีจ่ดทะเบยีน	และไม่ได้จดทะเบยีนเพือ่ขอรับใบอนุญาตท�างานภายใน

ประเทศ	รวมทั้ง	มีหรือไม่มีเอกสารรับรองใดๆ	จากทางราชการ

	 	 1.1.2	 กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มาจาก	3	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 	 1.1.3	 พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า	6	เดือน

	 	 1.1.4	 ประกอบอาชีพ	5	อาชีพ	ได้แก่	ประมง	ต่อเนื่องประมงกรรมกรก่อสร้าง	เกษตรกรรม	และ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 1.1.5	 ยินยอมให้เก็บข้อมูล

	 1.2	 เกณฑ์ในการคัดออก	(Exclusion	criteria)

	 	 1.2.1	 แรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพแบบเช้าไปเย็นกลับ	โดยไม่พักอาศัยในประเทศไทย

	 	 1.2.2	 กลุ่มคนไทยที่ไร้สัญชาติ	คนไทยไร้สิทธิ	กลุ่มชาติพันธุ์	และชนเผ่าต่างๆ	ในประเทศไทย

	 	 1.2.3	 ไม่ยินยอมให้ข้อมูล	

	 	 1.2.4	 ได้ยิน

พื้นท่ีเฝ้าระวัง

พื้นที่ที่ด�าเนินการเฝ้าระวัง	ได้แก่	พื้นท่ี	10	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงใหม่	ตาก	นครพนม	อุบลราชธานี	

สมุทรปราการ	กาญจนบุรี	ชลบุรี	ตราด	ตรัง	และจังหวัดสงขลา
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่างในระดับประเทศ	 ใช้ตัวอย่างจ�านวน	 2,400-2,800	 คนโดยเก็บตัวอย่างในพื้นท่ีเป้าหมาย																		

10	 จังหวัด	 จ�านวนตัวอย่างส�าหรับการเฝ้าระวังที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการติดตามข้อมูลในระดับจังหวัดนั้น	 สามารถ

ค�านวณได้จากสูตร

n
p
 = 

N	Z2	P(1	–	P)

Ne2	+	Z2	P	(1	–	P)

n			 =	จ�านวนตัวอย่าง

Za	 =	ค่ามาตรฐานจากตาราง	Z	ที่ระดับ	Type	I	Error	ที่	a	เมื่อ	a=	0.05	ค่า	Z	จะเท่ากับ	1.96

	P		 =	สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร	ในที่นี้หมายถึงความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของ

	 		แรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่	

N		 =	จ�านวนแรงงานข้ามชาติ3	สัญชาติ	ตามมติคณะรัฐมนตรี	ณ	เดือนเมษายน	2555	และการคาด

	 ประมาณจ�านวนแรงงานข้ามชาติในแต่ละจังหวัด

e		 =	 ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	(โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า	P)

วิธีการเลือกตัวอย่าง

ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอว	ี

(Integrated	 Biological	 and	 Behavioral	 Surveillance	 System:IBBS)	 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 อาศัยวิธีการ	

เลือกตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น	 (Probability	 Sampling)	 โดยขั้นตอนแรก	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

จัดท�าบัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการ	 ที่มีกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 โดยประสานงานกับส�านักงานจัดหางานจังหวัด	

ส�าหรับสถานประกอบกิจการ	 และประสานงานกับองค์กรเอกชนในพื้นที่	 ส�าหรับพื้นที่ชุมชนอาศัยของแรงงาน																	

ข้ามชาติ	 จากน้ันจัดส่งรายชื่อ	 สถานประกอบกิจการที่มีแรงงานข้ามชาติให้ส�านักระบาดวิทยาเพ่ือสุ ่มเลือก																					

สถานประกอบกิจการด�าเนินการเฝ้าระวังฯ	ท้ังนี้เพื่อลดอคติในการเลือกตัวอย่าง		

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล

1.	 แบบสอบถามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 จ�าแนกตามสัญชาติของกลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง	

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้	

		ส่วนที่	1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		 จ�านวน	 15	 ข้อ

		ส่วนที่	2	 พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย	 จ�านวน	 22	 ข้อ	

		ส่วนที่	3	 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	และแอลกอฮอล์				 จ�านวน	 6	 ข้อ	

		ส่วนที่	4	 การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการ	 จ�านวน	 22	 ข้อ

	 	 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์																												

		ส่วนที่	5	 ความครอบคลุมของบริการด้านเอช	ไอวี	/	เอดส์	 จ�านวน	 4	 ข้อ

		ส่วนที่	6	 ความรู้และการประเมินความเสี่ยงของตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์		 จ�านวน	 6	 ข้อ
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2.	 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางห้องปฎบิติัการตรวจหา	Chlamydia	trachomatis	และ	Neisseria	gonorrhoeae	

โดยวิธี	PCR

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เจ้าหน้าทีท่ี่ภาคสนามในการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	ประกอบด้วยบคุลากรภาครัฐ	และเอกชนทุกคน	ซ่ึงประกอบด้วย	

นกัวชิาการสาธารณสขุ	พยาบาล	 ผูใ้ห้การปรึกษา	พนกังานสาธารณสขุต่างด้าว	 (พสต.)	 อาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว		

(อสต.)	 ท�าหน้าทีล่่ามในการสมัภาษณ์ตามแบบสอบถาม	 จากนัน้เกบ็ตัวอย่างเลอืดและปัสสาวะจากกลุ่มตัวอย่างทกุราย																

โดยในรอบท่ีแรกด�าเนนิการในปี	พ.ศ.	2553	และรอบที	่2	ด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2555	

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามที่ได้จะถูกน�ามาตรวจความเรียบร้อย	 และท�าการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ข้อมลูทีไ่ด้จะถกูน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูในระดบัจงัหวดัและส่งต่อมายงัส�านกั

ระบาดวทิยาเพือ่ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูในระดบัประเทศต่อไป	การวเิคราะห์ข้อมลูจะเป็นการวเิคราะห์ข้อมูลตามตวั

ชี้วัด	โดยอาศัยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

ผลการเฝ้าระวัง

ข้อมูลทั่วไป

จ�านวนกลุม่ตวัอย่างในการเฝ้าระวัง	รวม	2,517	คน	จ�าแนกเป็นเพศหญงิ	ร้อยละ	52.9	อายรุะหว่าง	20	–	24	ปี	ร้อยละ	

21.8	รองลงมา	ได้แก่	อายรุะหว่าง	25	–	29	ปี	ร้อยละ	19.78	จ�านวนมากกว่าครึง่หนึง่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานข้ามชาติ	

สญัชาตพิม่า	ร้อยละ	55.9	และประกอบอาชีพเป็นลกูจ้างในโรงงานอตุสาหกรรมมากทีส่ดุ	ร้อยละ	54.3	ดงัตารางที	่1

ตารางท่ี	1	ลักษณะทางประชากรและสังคมของแรงงานข้ามชาติ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2555	

ลักษณะทางประชากรและสังคม จ�านวน ร้อยละ

เพศ

	 หญิง 	 1,187 	 52.9

	 ชาย 	 1,330 	 47.1

กลุ่มอายุ	(ปี)

	 15	-	19	 	 285 	 11.34

	 20	-	24	 	 553 	 21.85

	 25	-	29	 	 497 	 19.78

	 30	-	34	 	 435 	 17.31

	 35	-	39	 	 309 	 12.30

	 40	-	44	 	 214 	 8.52

	 45	-	49	 	 224 	 8.91

รวม 	2,517 	 100
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ตารางท่ี	1	(ต่อ)	ลักษณะทางประชากรและสังคม	ของแรงงานข้ามชาติ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2555 

ลักษณะทางประชากรและสังคม จ�านวน ร้อยละ

สัญชาติ

 พม่า  1,406  55.9

 ลาว  734  29.4

	 กัมพูชา 	 367 	 14.7

อาชีพ

 ประมง 	 130 	 5.17

 ต่อเนื่องประมง 	 369 	 14.67

 เกษตรกรรม 	 288 	 11.45

 ก่อสร้าง 	 292 	 11.61

 ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 	 1,366 	 54.31

 อื่นๆ 	 70 	 2.78

ส่วนใหญ่รายได้ของแรงงานข้ามชาติ	อยู่ในระดับ	5000-10000	บาท	ต่อเดือน	มากกว่าร้อยละ	80	อยู่ใน

จังหวัดสงขลา	กาญจนบุรี	ตรัง	และสมุทรปราการ	และจังหวัดที่มีรายได้	ต�่ากว่า	5000	บาทต่อเดือน	ได้แก่	จังหวัด

ตราด	ตาก	อุบลราชธานี	ดังแผนภูมิท่ี	1
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การติดเชื้อเอชไอวี

เม่ือเปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	ที่ด�าเนินการเฝ้าระวังฯ	ใน	ปี	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2555	

พบว่า	หลายจังหวัดมีแนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวีลดลง	มีบางจังหวัด	เช่น	นครพนม	ชลบุรี	ที่แนวโน้มเพิ่มสูงขี้น	จาก

ปี	พ.ศ.	2553	โดยจงัหวัดทีย่งัคงมีความชกุของการติดเชือ้เอชไอวสีงูอยู	่ได้แก่	จงัหวดัตราด	คอื	ร้อยละ	2.2	ดงัตารางท่ี	2

ตารางท่ี	2	ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	ที่ด�าเนินการเฝ้าระวังฯ	ในปี	พ.ศ.2553	และ	2555

จังหวัดที่เฝ้าระวัง
2553 2555

ติดเชื้อ จ�านวนตรวจ ร้อยละ ติดเชื้อ จ�านวนตรวจ ร้อยละ

สมุทรปราการ	 	 5 	 300 	 1.67 	 4 	 296 	 1.35

ชลบุรี	 	 2 	 300 	 0.67 	 3 	 248 	 1.21

ตราด	 	 15 	 300 	 5.0 	 6 	 268 	 2.24

อุบล	 	 1 	 300 	 0.33 	 0 	 157 	 0

นครพนม	 	 2 	 301 	 0.66 	 3 	 198 	 1.52

เชียงใหม่	 	 5 	 300 	 1.67 	 4 	 296 	 1.35

ตาก	 	 1 	 300 	 0.33 	 1 	 249 	 0.40

กาญจนบุร	ี 	 4 	 300 	 1.33 	 3 	 297 	 1.01

สงขลา	 		 2 	 300 	 0.67 	 0 	 250 	 0

ตรัง	 	 3 	 300 	 1.0 	 0 	 258 	 0

ค่ามัธยฐาน		 	 	 0.84 	 	 1.11

เม่ือจ�าแนกการติดเชื้อเอชไอวี	ตามสัญชาติของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	แรงงานสัญชาติพม่า	ยังคงมีการติดเชื้อ

ที่ใกล้เคียงกับการเฝ้าระวังในรอบท่ีผ่านมา	คือร้อยละ	1.0	ส่วนแรงงานสัญชาติ	ลาว	มีแนวโน้มการติดเชื้อเอชไอวี	

สูงขึ้น	เล็กน้อย	และแรงงานสัญชาติกัมพูชา	มีความชุกการติดเชื้อลดลง	ดังตารางที่		3

ตารางท่ี	3	จ�านวนและร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ที่ติดเช้ือเอชไอวี	จ�าแนกตามสัญชาติ		ปี	2553	และ	2555

สัญชาติ 2553 2555

พบบวก/ 

จ�านวนตรวจ

ร้อยละ

การติดเชื้อ

พบบวก/ 

จ�านวนตรวจ

ร้อยละ

การติดเชื้อ

สหภาพพม่า 22/1809 1.22 14/1405    1.0

กัมพูชา 15/592 2.53 7/741    0.94

สปป.ลาว 3/600 0.50 3/371    0.81

เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มอาชีพ	 แนวโน้มการติดเช้ือในกลุ่มอาชีพต่อเนื่องจากการประมง	 คงที่	 และกลุ่มอาชีพ

เกษตรกรรม	มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	ส่วนกลุ่มอาชีพอื่นๆ	มีแนวโน้มลดลง	(ตารางที่	4)	
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ตารางท่ี	4	จ�านวนและร้อยละของแรงงานข้ามชาต	ิทีต่ดิเชือ้เอชไอว	ีจ�าแนกตามอาชพี	ปี	พ.ศ.	2553	และพ.ศ.	2555

อาชีพ
2553 2555

จ�านวน
ตรวจ/พบบวก

ร้อยละ จ�านวน
ตรวจ/พบบวก

ร้อยละ

ประมง 4/204 1.96 0/130 		 	 0

ต่อเนื่องประมง 15/598 2.51 9/369 		 	 2.44

เกษตรกรรม 3/408 0.74 3/288 		 	 1.04

ก่อสร้าง 4/558 0.72 2/292 		 	 0.68

ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 13/1196 1.09 10/1,436 		 	 0.70

ไม่ระบุอาชีพ 1/37 2.7 - 		 	 -	

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด		พบว่า	กลุ่มอายุที่มีการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด	มากที่สุด		
ได้แก่	กลุ่มอายุ	ระหว่าง	15	–	19	ปี	และ	กลุ่มอายุระหว่าง	20	–	24	ปี	มีการใช้ถุงยางอนามัย	ร้อยละ	17	ทั้ง	2	
กลุ่มอายุ	ส่วนกลุ่มอายุท่ีมีการใช้ถุงยางอนามัย	น้อยที่สุด	ได้แก่	กลุ่มอายุ	40	–	44	ปี	มีการใช้ถุงยางอนามัย	ร้อยละ	
4.4		โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยกับพนักงานบริการสูงสุด	ร้อยละ	79.1	ในปี	2553	และ	ร้อยละ	75.6	ในปี	พ.ศ.	2555		

และใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน	หรือคู่รัก	น้อยท่ีสุด	ร้อยละ	8.5

ตารางท่ี	5		จ�านวนร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	และมีการใช้ถุงยางอนามัยจ�าแนก

ตามคู่นอน	ปี	พ.ศ.	2553	และ	2555

การใช้ถุงยางอนามัย 2553 2555

ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ ร้อยละ

สามี/ภรรยา 6.8 -

พนักงานบริการ	 79.1 75.6

แฟน	คนรัก	 37.5 8.5

ชาย/หญิงอื่น	ที่ไม่ใช่แฟน		 50 	50.0

คู่นอนอื่น	ๆ	 12.5 -

หมายเหตุ	ในปี	2555	ไม่ได้จ�าแนกคู่นอนที่เป็นสามีและภรรยา

ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์

จากการตอบค�าถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ของแรงงานข้ามชาติ		เปรียบเทียบการเฝ้าระวังฯ	ในปีพ.ศ.	2553	

และปีพ.ศ.	2555	พบว่า	บางข้อค�าถามตอบค�าถามได้ถูกต้องลดน้อยลง	 	 เช่น	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสามารถ	

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	หรือการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้	บางข้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง	

เช่น	 คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอาจจะเป็นคนท่ีมีเชื้อเอดส์ได้	 แต่ในภาพรวม	 เมื่อตอบค�าถาม												

ถูกต้องทั้ง	5	ข้อ	แรงงานข้ามชาติตอบค�าถามถูกทุกข้อได้มากขึ้น	คือ	จากร้อยละ	35	ในปีพ.ศ.	2553	เป็นร้อยละ	

39.5	ในปีพ.ศ.	2555	ดังตารางท่ี	6
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ตารางท่ี	6	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ตอบค�าถามความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์	ได้ถูกต้อง	ปี	พ.ศ.2553	และ	2555

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 2553 2555

ร้อยละ ร้อยละ

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ 95.0 	 86.4

การมีคู่นอนเพียงคนเดียวท่ีไม่มีเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกัน

การติดเช้ือเอดส์ได้		

82.5 	 83.2

ยุงสามารถเป็นพาหะน�าเชื้อเอดส์มาสู่คนได	้ 57.5 	 69.1

การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้	 87.5 	 83.4

คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์ได้	 72.5 	 72.5

ตอบถูกทั้ง	5	ข้อ 35.0 	 39.5

เม่ือจ�าแนกตามสัญชาติท่ี	 สามารถตอบค�าถามความรู้ได้อย่างถูกต้อง	 พบว่า	 ทุกสัญชาติมีแนวโน้มการตอบ

ข้อค�าถามได้สูงขึ้นจาก	ปี	พ.ศ.2553	โดยสัญชาติกัมพูชามีสัดส่วนสูงกว่า	สัญชาติพม่าและลาว	ดังแผนภูมิที่	2
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แผนภูมิที่	2  ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ตอบค�าถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง จ�าแนกตามสัญชาติ

 วิจารณ์

จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมและการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบบูรณาการ	 ในกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติ	3	สัญชาติ		5	กลุ่มอาชีพ	ได้แก่	ประมง	ต่อเนื่องประมง	กรรมกรก่อสร้าง	เกษตรกรรม	และพนักงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด�าเนินการมารวม	 2	 คร้ัง	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 และ	 2555	 เพ่ือติดตามข้อมูลความชุกของ							

การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีในระดับ
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ประเทศ	และระดับจังหวัด	ผลการเฝ้าระวัง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง	5,000	–	10,000	บาท	ต่อเดือน	
มากกว่าร้อยละ	 80	 ประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลา	 กาญจนบุรี	 ตรัง	 และสมุทรปราการ	 ส่วนจังหวัดที่มีรายได้													
ต�่ากว่า	5,000	บาทต่อเดือน	ได้แก่	จังหวัดตราด	ตาก	อุบลราชธานี		

การติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	มีแนวโน้มสูงขึ้น	ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	และผู้ที่ประกอบ
อาชีพต่อเน่ืองจากการประมง	โดยจังหวัดท่ีพบการติดเชื้อเอชไอวีสูงสุด	ได้แก่	จังหวัดตราด	

ส่วนพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย	 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	พบว่า	แรงงานข้ามชาติ	มีการใช้ถุงยาง
อนามัยกับแฟน	หรือคู่รัก	น้อยท่ีสุด		และใช้ถุงยางอนามัยกับชายอื่น	หรือหญิงอื่น	ร้อยละ	50	เมื่อพิจารณาความรู้
ที่เก่ียวข้องกับโรคเอดส์	พบว่า	มีแนวโน้มเพื่มข้ึนเล็กน้อย	ทั้ง	3	สัญชาติ	แต่ยังอยู่ในระดับต�่า	โดยแรงงานข้ามชาติ
ชาวพม่า	มีระดับความรู้สูงกว่า	สัญชาติ	อื่น

จากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี	ดังกล่าว	แสดงให้เห็นว่า	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ		ยังขาดการเข้าถึงบริการ
ด้านการป้องกัน	 ทั้งในเรื่องทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย	 การได้รับความรู้เร่ืองโรคเอดส์	 เป็นต้น	 แต่คาดว่า	
สถานการณ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2556	ได้อนุมัติให้กระทรวง
สาธารณสุข	 เป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม	 และผู้ติดตามท้ังหมด	 และก�าหนดนโยบายในการจ�าหน่ายบัตรประกันสุขภาพแก่คนต่างด้าว	 ตั้งแต่								
วันที่	12	สิงหาคม	2556	ที่ผ่านมา	แต่พบว่า	ระบบการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพดัวกล่าว	ยังมีอุปสรรคต่อตัวแรงงาน
ข้ามชาติ	เช่น	มีคนป่วยเท่านั้นมาซื้อบัตรประกันสุขภาพ	หรือกลุ่มชาวต่างชาตินอกเหนือจาก	3	สัญชาติ	หรือประชากร
ตามแนวชายแดน	แจ้งความประสงค์มาซื้อบัตรประกันสุขภาพเป็นจ�านวนมาก		และผู้ปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลยัง
ไม่เข้าใจในรายละเอียดของนโยบาย	เนื่องจากมีเพียงหนังสือสั่งการที่ขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ		

ข้อเสนอแนะ

1.	 การด�าเนินงานเฝ้าระวังการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	มีบริบท	ที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติ	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ขาดเอกสารรับรองการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย	 ไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ง่าย		ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ	เป็นอย่างดี	

2.	 ในอนาคตเมื่อการสนับสนุนจากกองทุนโลกในการด�าเนินงานเฝ้าระวังฯ	สิ้นสุดลง		กระทรวงสาธารณสุข	
ต้องแสวงหาวิธีการเฝ้าระวังฯ	ท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร	ซึ่งอาจต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเพียงพอ

3.	 การให้บริการป้องกันเอชไอวี	 และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ส�าหรับประชากรเคล่ือนย้าย	 ในปัจจุบัน	
ควรจะต้องพัฒนาระบบสุขภาพท้ังระบบ	 รวมถึงผู้ติดตาม	 เช่น	 การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับ										
สิทธิประโยชน์	 และรายได้ของแรงงานข้ามชาติ	 และการจัดบริการสุขภาพที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร	 การให้บริการ											
ถุงยางอนามัย	การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี	โดยไม่คิดมูลค่าหรือคิดในราคา
ท่ีถูก	 	 โดยภาครัฐควรพิจารณาจัดงบประมาณด้านสุขภาพ	 แก่ประชากรเคลื่อนย้าย	 โดยค�านวนจากภาษีรายได้ที	่									
ภาครัฐได้รับจากการเกิดผลผลิต	 ของอุตสาหกรรมและการค้าท่ีมีการใช้ประชากรเคลื่อนย้ายในสัดส่วนที่สูง	 เพราะ
ประชากรเคล่ือนย้ายเหล่านี้ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย	

4.	 	การพัฒนาศูนย์บริการแรงงานข้ามชาติ	(Drop-in	Center)	เพื่อประสานและเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ	
ในการมีถุงยาง	สื่อ	กีฬา	กิจกรรมวัฒนธรรม	เป็นทางเลือกในการลดโอกาสเสี่ยง	

5.	 การปรับทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติ	ของบุคลากรสาธารณสุขในบางพ้ืนที่	ยังมีความจ�าเป็นเพื่อสร้างการ
ยอมรับการด�ารงอยู่ของแรงงานข้ามชาต	ิ

6.	 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 กับการส่งเสริมสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ	 ให้สามารถเข้าถึง								
กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีความเปราะบางสูง	 ได้แก่	 เยาวชน	 หญิงตั้งครรภ์	 ชาวประมง	 หญิงบริการข้ามชาติ	 และ						
ชายนักเที่ยว	ในพื้นท่ีมีความชุกของการติดเชื้อสูง
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Ã§§Ò¹¢ ŒÒÁªÒ
µÔ ¢Í§»ÃÐà· Èä

·Â
12

ร้อ
ยล

ะข
อง

แร
งง

าน
ข้า

มช
าต

ิที่ต
ิดเ

ชื้อ
เอ

ชไ
อว

ี	ห
นอ

งใ
นเ

ทีย
ม	

แล
ะห

นอ
งใ

น	
จ�า

แน
กต

าม
	จ

ังห
วัด

	อ
าช

ีพ
	แ

ละ
สัญ

ชา
ติ



ÊíÒ¹Ñ¡ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µỐ àª×éÍàÍªäÍÇÕ ã¹¡ÅØ‹Áá
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ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่เคยตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี	ใน	12	เดือนที่ผ่านมา	และรู้ผลการตรวจ

จ�าแนกตามจังหวัด	และสัญชาติ
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ร้อยละการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี	แรงงานข้ามชาติจ�าแนกตามจังหวัดและสัญชาติ
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