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ยาน เนียง ออง : การประเมินสภาพแวดลอ้มของที่อยูอ่าศยั  สถานที่ท  างาน  และปัจจยัอื่น 
ๆที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ และสุขภาพ ของแรงงานอพยพต่างดา้วชาวพม่า อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัระนอง ประเทศไทย  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในภาพตดัขวาง ซ่ึงด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2553 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสภาพแวดลอ้มของที่อยูอ่าศยั  สถานที่ท  างาน แ ละปัจจยัอื่น ๆที่มีผลต่อพฤติก 
รรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์ และสุขภาพ  ของแรงงานอพยพต่างดา้วชาวพม่า อ  าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
ประเทศไทย  การเลือกตวัอยา่งโดยใชว้ิธีเจาะจงแบบหลายขั้นตอนถูกน ามาใชใ้นการศึกษาน้ี โดยคดัเลือกจ า  
นวนครัวเรือนทั้งส้ิน 406 ครัวเรือน และใช ้ Chi-square ในการวิเคราะห์ขอ้มูล การสัมภาษณ์  และแบบสอบถ 
ามที่ตอบดว้ยตนเอง ถูกใชก้บับุคคลในครัวเรือนซ่ึงมีอายรุะหว่าง 19-50 ปี   จากจ านวน 406 คนที่ถูกคดัเลือก 
ในการศึกษาน้ีเป็นเพศชาย 203 คน และ เพศหญิง 203 คน โดยเป็นคนโสด 41.4% และแต่งงาน 50.7% 
ในขณะที่มีจ  านวนผูห้ยา่ร้าง และคู่สมรสเสียชีวิตเป็นจ านวน 5.7% และ 2.2% ตามล าดบั  ชัว่โมง และ 77.5% 
มีบตัรอนุญาตท างาน  ในขณะที่  37.3%ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทั้งหมดตอ้งเดินทางไปท างานเน่ืองจากสถา 
นที่ท  างานอยูไ่กล  จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 384 คนที่รายงานมีเพศสัมพนัธ์  47.7%(183 คน)มีพฤติกร 
รมทางเพศสัมพนัธ์ไม่ดี  17.7%มีพฤติกรรมทางเพศพอใช ้ และ 34.6%มีพฤติกรรมทางเพศที่ดี  ในขณะที่ 
24.1%มีโรคท่ีเกิดข้ึนจากเพศสัมพนัธ์   ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นความมีนยัยะส าคญัทางสถิติของ เพศ   
ชนิดของงานที่ท  า  งานที่ตอ้งเดินทา ง  ช่วงระยะเวลาที่อยูใ่นประเทศไทยและพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภยั   
ในจ านวน 203 คนที่เป็นเพศชาย 109 (52.7%)มีเพศสัมพนัธ์ กบัหญิงขายบริการ และในจ านวนน้ีมีเพียง  
36.2%เท่านั้นท่ีใชถุ้งยางอ นามยักบัหญิงขายบริการกลุ่มน้ี  นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงใ  
หเ้ห็นความมีนยัยะส าคญัทางสถิติระหว่าง เพศ  สถานะสมรส  ระยะเวลาที่อยูใ่นเมืองไทย  จ านวนปีที่ท  างาน  
สถานที่ท  างาน ลกัษณะงานที่ตอ้งเดินทาง  และการติดโรคจากเพศสัมพนัธ ์        
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A cross-sectional descriptive study was conducted on March 2010 with the 

objective of assessing the living and working environment and factor associated with 

the safe sexual behavior and health status related to unsafe sexual behavior of 

Myanmar migrant workers in Muang District, Ranong Province, Thailand. Multi-

stage purposive sampling method was used for the study and 406 households were 

recruited in the survey. For data analysis, chi-square test was used. Respondents aged 

between 19 and 50 years from each household were selected and interviewed by using 

self-administered questionnaires. Female and male respondents are selected half by 

half (female 203 and male 203). Out of 406 respondents, 41.4% is single, 50.7% are 

married and 5.7% and 2.2% are divorced and widowed. Their major jobs are Factory 

worker and fisherman. Among the 406 respondents, half (51.0%) live in dawn town 

and over 50% (205) respondents live with roommates. For working environment, over 

half (224) respondents work 10-14 hours per day. There is significant relationship 

between gender (P-value 0.001), type of job (p-value 0.001), job needs to travel 

(0.001) duration of stay in Thailand (0.001) and safe sex behavior. In 203 male 

respondents, 109(52.7%) had sex with sex workers and only 36.2% use condom when 

have sex with sex worker. There is significant relationship between gender (p-value 

0.006), marital status(p-value 0.041), duration of stay in Thailand(p-value 0.001), 

working years(p-value 0.001), job location(pvalue-0.000), job needs to travel(p-value 

0.001) and sexually transmitted infection. Health education and condom promotion 

programs are necessary for the migrant workers especially in fishermen group 

because this group has poor sex behavior and high prevalence of STI. Also health 

education program for sexually transmitted infections and provide more STI clinics 

are needed. 16.9% of total respondents had STI. In further study, other indicators to 

elicit more about the safe sex behavior of the females should be used as females think 

some issues are especially concern with male only. For more information about safe 

sex behavior, further study should not only focus on descriptive study but also point 

out for action research for prevention and control of it.  
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