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เมียว ซิน โอ  :  ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการมีเพศสัมพนัธ์ที่ไม่ไดป้้องกนัระหว่างชายและชาย ในเมืองมณัฑะเลย ์
ประเทศพม่า (FACTORS RELATED TO UNPROTECTED SEX IN MEN HAVING SEX WITH MEN 
(MSM) IN MANDALAY, MYANMAR) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : Alessio Panza, M.D., 
M.Com.H,D.T.M&H., 86 หนา้. 
เช้ือเอชไอวี หรือ เอดส์ไดก้ระจายตวัและเป็นโรคภยัไขเ้จ็บท่ีแพร่หลาย 

นอกจากนั้นยงัเป็นปัญหาท่ีส าคญัต่อสุขภาพของคนทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มรักร่วมเพศในเพศชาย 
การศึกษาภาคตดัขวางในคร้ังน้ีศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการไม่ไดป้้องกนัในการมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างชา
ยกบัชาย: กรณีศึกษา เมืองมณัฑะเลย ์ประเทศสหภาพเมียนมาร์  
เป็นการศึกษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพนัธ์ระหว่างกนัมีอายรุะหว่าง15-50ปี จ  านวนทั้งหมด 309 คน จาก 
7เขตการปกครองเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
ซ้ึงถูกเลือกมาเป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
โดยการวิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวัแปร เพื่อเลือกปัจจยัที่เป็นตวัแปรอิสระ ( p-value <0.25) 
และผลที่ไดเ้กิดจากการวิเคราะห์แบบ Backward : Wald เป็นเทคนิค Backward stepwise 
เทคนิคหน่ึงโดยท่ีการทดสอบตวัแปรของสมการถดถอยโลจิสติก จะข้ึนกบัค่าความน่าจะเป็นสถิติ Wald 
โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ 0.05 
 ผลการศึกษาจาก 309 คน พบว่า 17.5% เป็นเพศชายที่มีความเป็นชาย และ 62.1% 
เป็นเพศชายที่มีความเป็นหญิง ขณะที่ 20.4% เป็นเพศชายท่ีมีทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงในตวัเอง  55.7% 
ท างานเกี่ยวกบัดา้นแฟชัน่ 56.6% 
จะใชถุ้งยางอนามยัในการร่วมเพศทางทวารหนกักบัคู่นอนในระยะเวลา4เดือนท่ีผ่านมา  จากการวิเคราะห์ตวัแปรทั้ง 2 
นั้นแสดงใหเ้ห็นว่า การมีเพศสัมพนัธ์ทางทวารคร้ังแรกส่งผลต่อโรคเอดส์ในระยะเวลา 4 เดือนแรก (p < 0.001) 
และจะใชถุ้งยางกต่็อเม่ืออายมุากข้ึน ซ่ึงการถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์และการใชถุ้งยามีค่า p-value=0.010 
และในการวิเคราะห์พหุตวัแปรนั้นrพบว่าอายไุม่ไดมี้นยัยะส าคญัต่อการใชถุ้งยางอนามยั (p value <0.05) (p = 0.039) 
และการถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์นั้นค่านยัยะส าคญัอยูท่ี่ p = 0.009) 

ส าหรับความพึงพอใจต่อองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือนั้นพบว่า ค่อนขา้งพึงพอใจ 
เน่ืองจากองคก์รไดใ้หข้อ้มูลและทกัษะการฝึกอบรมนอกจากนั้นองคก์รยงัมีกลุ่มเพศชายท่ีมีความเป็นหญิงในตวัเองท่ีไ
ดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รซ่ึงจะช่วยสร้างช่องทางในการสนบัสนุนขอ้มูลที่ถูกตอ้งและการรณรงคใ์หใ้ชถุ้งยางอ
นามยัส าหรับกลุ่มชายรักชายไดข้อ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ยโดยใ
ชข้อ้มูลเชิงปริมาณเป็นฐานในการสร้างขอ้ค  าถามเพื่อจะไดท้ราบเหตุผลอื่นๆ ของการไม่ใชถุ้งยางอนามยั 
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            HIV/AIDS is the widely spread communicable disease and major public health 

problem of the world among MSM. The main aim of this study was to study the factors 

related to unprotected sex among MSM in Mandalay, Myanmar. 

            A cross-sectional survey was carried out in Mandalay, Myanmar. For this study 

MSM aged between 15 to 50 years of total 309 MSM from seven townships were studied. 

Mandalay was selected by using purposive sampling method and MSM were identified 

by using Snow ball sampling methods. Simple logistic regression analysis is adopted in 

the stage of bivariable analysis in order to select appropriate independent factors for 

further binary logistic analysis with p value <0.25 and for further indicate factors 

independently associated with the outcome and to identify the relative importance among 

determinants, binary logistic regression analysis using „backward Wald‟ stepwise method 

is used at significant level of 0.05. 

          Among three kinds of 309 of respondents, 17.5 % was Apone (Musculine MSM), 

62.1 % was Apwint (Feminine MSM) whereas 20.4 % was Tha Nge (Bisexual). 55.7% 

worked as Nat-Kadaw (Spirit medium) and worked in fashion sectors. Always condom 

use for anal sex with partner in the past 4 months was only 56.6%.  

           In bivariate analysis, the results showed that age at first anal sex with a man was 

positively associated with condom use for anal sex with partner in the past 4 months (p < 

0.001) and used condom more as age older. There was strongly and positively association 

between forced to have sexual intercourse against will and condom use having p-value 

0.010. In multivariate analysis, Current age was that was not significant at p value of 

<0.05 associated in bi-variate become to be positively associated with the use of condoms 

with sexual partner (p = 0.039). Forced to have sex against will and condom use 

maintained significant (p = 0.009).  

          For the service satisfaction given by the organization is highly satisfied by the 

respondents but there is still need to provide focused information and life skills training. 

MSM organizations should involve Apwint (Feminine MSM) in their work more 

extensively because they are the best channel to convey information and distribute 

condom to other kind of MSM. For further study, investigate the reasons for non condom 

use among MSM by using qualitative research and specific questions in questionnaire 

based quantitative research. It is necessary to update published information about the 

reasons for no condom use because these reasons keep change over time. 
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