iv

เค. มาเลอร ตูห: ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ ที่ไมปลอดภัยในการปองกันการถายทอด
เชื้อเอช ไอ วี / เอดส ในชาวประมงแรงงานอพยพจากพมา ในจังหวัดระนอง ประเทศไทย (FACTORS
ASSOCIATED WITH UNSAFE SEX BEHAVIORS FOR PREVENTION OF HIV/AIDS
TRANSMISSION AMONG MYANMAR MIGRANT FISHERMEN IN RANONG, THAILAND)
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: เอเลสซิโอ แพนซา M.D., MPH, DTM. &H, 86 หนา
การศึกษานี้ไดทําขึ้นในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เพื่ออธิบายตัวแปรอิสระ (ลักษณะทาง
ประชากรและสังคม การเขาถึงถุงยางอนามัย และขอมูลขาวสารในเรื่องเอช ไอ วี และเอดส แรงกดดันจากเพื่อน
การใชยาและแอลกอฮอล ความรูเกี่ยวกับ เอช ไอ วี ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติตัวและการใชชีวิต) และเพื่อ
ประเมินหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระเหลานี้กับตัวแปรตาม(พฤติกรรมทางเพศที่ไมปลอดภัยกับผูที่ทํางาน
ขายบริการทางเพศ) ในกลุมชาวประมงที่เปนแรงงานอพยพจากพมาในจังหวัดระนอง ประเทศไทย โดยเก็บขอมูล
โดยการใชแบบสอบถามที่ใหตอบดวยตนเองและการอภิปรายกลุม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในกลุมอายุ 26 – 35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
เปนชาวพมา นับถือศาสนาพุทธ มีรายได 4,000 – 5,000 บาทตอเดือน อยูในประเทศไทยมาเปนเวลา 1 – 4 ป และ
ไมเคยกลับพมา ผูตอบทั้งหมดไดคะแนนความรู 0.6941 ผูตอบสวนใหญไดรับขาวสารเรื่อง เอชไอวี/เอดส และรู
สถานที่รับถุงยางอนามัย รอยละ 63 ของผูตอบเคยมีเพศสัมพันธกับผูที่ทํางานขายบริการทางเพศ และในจํานวนนี้
มีรอยละ 70.7 ที่ใชถุงยางอนามัยเปนประจําเมื่อมีเพศสัมพันธกับผูที่ขายบริการทางเพศ มีผูตอบรอยละ 18 ที่เคยมี
คูนอนชั่วคราว และในจํานวนนี้มีผูที่ใชถุงยางอนามัยเปนประจํารอยละ 40.1 ในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา
ในการวิเคราะหแบบตัวแปรคู แสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทยที่นานขึ้นกับรายไดที่
มากกวา 5,000 บาท การมีทัศนคติดานลบกับ เอช ไอ วี และเอดส รวมทั้งการใชถุงยางอนามัย และการฉีด
ยาเสพติด มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยกับผูที่ทํางานขายบริการทาง
เพศ (p-value <0.005) นอกจากนี้การไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับเอช ไอ วี และเอดส การรับทราบแหลงของถุงยาง
อนามัย และการมีทักษะในการใชชีวิต เชน การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธที่ไมพึงปรารถนา การปฏิเสธแรงกดดัน
ในการใชยาเสพติด การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธเมื่อไมมีถุงยางอนามัย และการตอรองใหมีการใชถุงยางอนามัย มี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยกับผูที่ทํางานขายบริการทางเพศอยางมีนัยสําคัญ (p-value <0.005)
ในการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร พบวา อายุ ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย การรูจักสถานที่รับถุงยาง
อนามัย การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธเมื่อไมมีถุงยางอนามัย และการตอรองใหมีการใชถุงยางอนามัย ยังคงมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยเมื่อมีการควบคุมตัวแปรอิสระอื่นๆ
จากการศึกษาที่พบพฤติกรรมเสี่ยงที่สูง จึงควรจัดใหมีการใหสุขศึกษารวมกับการจัดหาถุงยางอนามัย
พรอมกับการสงเสริมการใชทักษะชีวิตกับกลุมชาวประมงที่เปนแรงงานอพยพจากพมาในจังหวัดระนองดวย
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The study was conducted on late February 2009, to describe independent
variables (socio-demographic characteristics, condom availability, HIV/AIDS
information, peer pressure, drug and alcohol use, HIV related knowledge, attitudes &
skills), and to assess any association of these independent variables with the
dependent variable (unsafe sex with sex workers) among Myanmar migrant fishermen
in Ranong, Thailand. The data was collected using interviewer administrated
questionnaire and Focus Group Discussion.
The majority of the respondents was in the 26-35 years age group, single, had
attained middle school education, Barma, Buddhist, had an income of 4,000-5,000
Baht per month, stayed in Thailand for 1-4 years and never went back home. The
mean knowledge score for total respondents was 0.6941. Most of the respondents
received HIV/AIDS information and knew where they could get condoms. About
63% of the respondents have had sex with sex workers and 70.7% of them always
used a condom when having sex with sex worker. 18.0% of the respondents had
casual sexual partners. 40.1% of them always used condom when they had sex with
casual partners in the six months previous to the study.
In bivariate analysis, The results showed that longer duration of stay in
Thailand and earning of more than 5,000 Thai baht, negative attitude towards
HIV/AIDS and condom use, and injected narcotic drugs were statistically associated
with practice of unsafe sex with sex workers (p-value <0.005). Receiving HIV/AIDS
information, known sources of condom, life skills such as refusing undesired sex,
pressure to use drug, to have sex without condom and discussing to use a condom
were statically associated with safe sex practice in sex workers (p-value <0.005).
In multivariate, the results suggest that Age, Duration of stay Thailand, Knew
where to get condoms, Refusal to have sex without a condom, and Discussing
condom use maintained significant association with unsafe sex while controlling for
other independent variables.
Given the high prevalence of risk behavior, providing health education
together with condoms constantly to this group of Myanmar migrant fishermen in
Ranong is crucial. Health education should include teaching life skills such as refusal
to have sex without a condom, and discuss to use condoms. The 100% condom use
program should be promoted among Myanmar migrant fishermen.
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