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SỬ DỤNG ĐA CHẤT GÂY NGHIỆN Ở NAM BÁN DÂM ĐỒNG GIỚI:
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Sử dụng chất cùng với các hành vi tình dục nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/STIs trong nhóm nam
quan hệ tình dục đồng giới. Bài viết mô tả phân nhóm sử dụng chất ở nhóm nam bán dâm đồng giới và yếu
tố mối liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 590 đối tượng từ 01/ 2013 đến 05/2014 tại Hà
Nội. Thu thập thông tin về 11 loại chất và đường sử dụng trong vòng 3 tháng qua. Phương pháp phân tích
lớp ẩn (LCA) giúp phân loại đối tượng vào phân nhóm sử dụng chất dựa trên 13 biến số nhị thức. Mô hình
với 3 lớp ẩn: (1) Sử dụng rượu và sử dụng chất khác ít (27,1%); (2) Sử dụng rượu, thuốc lá và chất khác
trung bình (56,1%); (3) Sử dụng đa chất cao (16,8%). Nhóm sử dụng đa chất cao và nhóm 2 có mối liên
quan thuận với địa điểm bán dâm nơi công cộng, tình trạng ngừng học, chỉ hấp dẫn tình dục phụ nữ. Ngoài
ra, nhóm sử dụng đa chất cao có mối liên quan chặt với mức độ thu nhập và thu nhập chủ yếu qua bán dâm.
Cần đặc biệt quan tâm hơn về ảnh hưởng của sử dụng đa chất cao lên hành vi tình dục nguy cơ làm gia
tăng tỷ lệ nhiễm HIV/STIs trong tương lai.

Từ khóa: Nam bán dâm đồng giới; sử dụng đa chất; Phân tích lớp ẩn (LCA)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, tỷ lệ nhiễm HIV
có xu hướng gia tăng trong nhóm nam quan
hệ tình dục đồng giới [1]. Nhóm nguy cơ cao
cần quan tâm đặc biệt trong nhóm nam quan
hệ tình dục đồng giới là nam bán dâm đồng
giới. Đây là nhóm có tỷ lệ nhiễm HIV và bệnh
lây truyền qua đường tình dục cao bởi họ có
nhiều hành vi tình dục nguy cơ với nam quan
hệ tình dục đồng giới (là khách hàng hoặc bạn
tình), người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán
dâm [2; 3]. Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên
quan giữa việc sử dụng chất cồn (rượu/bia) và
chất gây nghiện với quan hệ tình dục không
an toàn. Việc lạm dụng sử dụng chất đang nổi

bật lên như là một nhân tố đóng góp quan
trọng cùng với các hành vi tình dục nguy cơ
trong việc làm gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/ lây
truyền qua đường tình dục trong quần thể này
[4; 5]. Tại Việt Nam, báo cáo từ nghiên cứu
giám sat kết hợp hành vi và các chỉ số sinh
học HIV/STI (IBBS) cho thấy tại Hà Nội tỷ lệ
sử dụng chất gây nghiện tăng từ 23% (2006)
lên 31,8% (2009); tại thành phố Hồ Chí Minh
từ 21% (2006) lến đến 25,3% (2009). Hiện
nay còn ít các nghiên cứu mô tả và đánh giá
các vấn đề sức khỏe ở mức độ phân nhóm
theo đặc điểm sử dụng các chất. Phương
pháp phân tích lớp ẩn (Latent Class Analysis)
là kỹ thuật phân tích giúp phân loại đối tượng
có những đặc điểm giống nhau về việc sử
dụng chất dựa trên thông tin sử dụng chất của
từng cá nhân [6]. Từ đó giúp so sánh và đánh
giá sâu hơn các hành vi nguy cơ, các vấn đề
sức khỏe liên quan ở từng phân nhóm sử
dụng chất.

mailto:leminhgiang@hmu.edu
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Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả phân
nhóm sử dụng chất và mối liên quan với một
số yếu tố ở nam bán dâm đồng giới, tại Hà
Nội năm 2014 - 2015 thông qua áp dụng
phương pháp phân tích lớp ẩn.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng

Nam giới tuổi từ 16 - 29 tuổi; tự nhận có
hoạt động bán dâm với nam giới khác trong
90 ngày trước điều tra và đang sinh sống tại
Hà Nội.

2. Thời gian: từ tháng 01/2013 đến tháng
05/2014.

3. Địa điểm nghiên cứu

Những địa điểm ở Hà Nội thường xuyên có
sự xuất hiện của nhóm nam bán dâm đồng
giới. Nghiên cứu chia hai nhóm địa điểm
chính: (1) nhóm công cộng: Công viên, quán
nước; (2) Cơ sở dịch vụ: Các dịch vụ xông
hơi, massage, tầm quất.

4. Thiết kế: thiết kế nghiên cứu mô tả cắt
ngang.

5. Cỡ mẫu

Nghiên cứu sử dụng công thức tính cỡ
mẫu quần thể hữu hạn để tính toán cỡ mẫu
nghiên cứu cho quần thể nam bán dâm đồng
giới tại Hà Nội [7].

Trong đó các tham số là: N = 800a là quần
thể nghiên cứu (nhóm nam bán dâm đồng giới
ước tính tại Hà Nội); p = 0,169b là tỷ lệ sử
dụng Amphetamine/Metamphetamine trong

nhóm nam bán dâm đồng giới; ME = 0,03 là
khoảng sai lệch cho phép giữa tỷ lệ sử dụng
chất thu được từ mẫu nghiên cứu so với quần
thể. α = 0,05 =>z (z1-α/2) = 1,96. Cỡ mẫu
nghiên cứu tính theo công thức là bao gồm dự
phòng 20% bỏ nghiên cứu là 590. a: Dựa trên
con số ước tính của Donn Colby và cộng sự
năm 2003 [8].b: Dựa trên nghiên cứu của Gary
Yu  và cộng sự năm 2014 [9].

Việc chọn mẫu được thực hiện theo
phương pháp chọn mẫu thời gian - địa điểm -
là một hình thức chọn mẫu theo cụm mà trong
đó các đơn vị mẫu là các cụm địa điểm - thời
gian. Phương pháp này giúp chọn mẫu tỷ lệ
thuận với đối tượng theo đơn vị địa điểm -
thời gian để đảm bảo tính đa dạng và tính đại
diện của mẫu nghiên cứu theo phân cụm đối
tượng, địa điểm và thời gian hoạt động.

6. Biến số và chỉ số

- Đặc điểm nhân khẩu học về tuổi, nơi
sinh, học vấn, tình trạng hôn nhân, đặc điểm
giới tự nhận và khuynh hướng tình dục, nơi ở
trong 30 ngày qua, trung bình thu nhập/ tháng,
phần trăm thu nhập từ hoạt động bám dâm.

- Tỷ lệ đã từng sử dụng các chất và tỷ lệ
sử dụng các chất trong 90 ngày trước điều tra
của rượu/bia, thuốc lá/thuốc lào, cần sa/tài
mà/ bồ đà, thuốc lắc, amphetamine, ketamine,
cocaine, dolargant/morphine, seduxen/valium,
thuốc phiện/ma túy (có/không có tiêm chích),
heroin (có/không có tiêm chích).

7. Phương pháp và công cụ thu thập số
liệu

Việc thu thập số liệu được tiến hành tại các
tụ điểm nóng, tất cả các đối tượng được sàng
lọc bằng bộ câu hỏi ngắn. Phỏng vấn trực tiếp
đối tượng bằng bộ câu hỏi định lượng được

n =
(Z2).p. (1 - p).N

(ME2).(N - 1) + (Z2).p.(1 - p)
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thiết kế sẵn sử dụng dịch vụ của website http://
formhub.org/ truy cập từ các máy tính bảng.

8. Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu được được xử lý bằng phần mềm
Mplus 7.1 và STATA 13.0. Phân tích thống kê
mô tả được thực hiện trên các biến số đặc
điểm nhân khẩu - xã hội học và tỷ lệ sử dụng
từng chất. Phân nhóm sử dụng chất bằng
phương pháp phân tích lớp ẩn (LCA). Nghiên
cứu sử dụng một tập hợp thông tin về việc sử
dụng 11 chất trong 90 ngày qua với 13 biến số
(bao gồm tiêm chích hay không tiêm chích với
thuốc phiện/heroin). Các thông tin dưới dạng
biến nhị thức (0: ‘Không sử dụng’; 1: ‘Có sử
dụng’). Các mô hình với số lượng phân lớp
tăng dần được ước lượng. Các chỉ số AIC
(Akaike Information Criterion) và BIC
(Bayesian Information Criterion) có giá trị càng
thấp và  chỉ số Entropy đạt giá trị càng cao
giúp đánh giá mức độ đầy đủ và đơn giản của
mô hình[8]. Kiểm định Khi bình phương được
áp dụng để so sánh phân nhóm sử dụng chất
với các đặc điểm nhân khẩu học. Sử dụng
phân tích hồi quy logicstic đa bậc
(multinominal regression) để xác định mối
giữa các đặc điểm nhân khẩu - xã hội học,
đặc điểm tự nhận về giới và hấp dẫn tình dục
với các phân nhóm của sử dụng chất.

9. Đạo đức nghiên cứu

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh
học, Trường Đại học Y Hà Nội  đã xem xét và
thông qua (số 120/HĐĐĐ - ĐHYHN).

III. KẾT QUẢ

1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Trong 590 đối tượng có 51,5% thu nhận từ
các địa điểm công cộng và 48,5% từ các cơ

sở dịch vụ trên địa bàn Hà Nội. Độ tuổi trung
bình là 22 và đa phần sinh ra tại địa phương
khác (81,0%) nhưng hiện đang sinh sống tại
Hà Nội. 86,8% đối tượng đã ngừng học hoặc
nghỉ học. Tỷ lệ thu nhập trên mức thu nhập
trung bình (3,500,000 VNĐ) là 75,4%. Trên
63% đối tượng báo cáo hơn 50 % thu nhập
của họ đến từ hoạt động bán dâm. Về đặc
điểm giới tự nhận, hơn 78,1% đối tượng mình
là đàn ông, có xu hướng hấp dẫn tình dục với
nữ là 41%, thích cả đàn ông và phụ nữ là
41,7%; và có 17,3% chỉ thích đàn ông.

Tỷ lệ đã từng và hiện đang sử dụng rượu/
bia là phổ biến ở quần thể nam bán dâm đồng
giới với tỷ lệ hơn 90%. Tỷ lệ hiện đang sử
dụng thuốc lá/thuốc lào khá cao là 70,5%. Ba
chất ma túy tổng hợp được sử dụng khá phổ
biến là thuốc lắc, Metamphetamine và
ketamine với các tỷ lệ hiện dung tương xứng
là: 12,9%, 25,9% và 4,4%. Ngoài ra, tỷ lệ hiện
đang sử dụng cần sa là 13,4%.

2. Phân tích lớp ẩn đặc điểm sử dụng
đa chất

Kết quả phân tích lớp (bảng 2) cho thấy
quần thể nam bán dâm đồng giới phân làm
ba lớp: Lớp 1 (Nhóm sử dụng rượu và sử
dụng chất khác ít) chiếm ¼ số mẫu (27,1%)
trong đó 89,2% đối tượng sử dụng rượu/bia,
ngoài ra hầu như không sử dụng các chất
khác. Lớp 2 (Nhóm sử dụng rượu, thuốc lá và
chất khác trung bình) chiếm đa số (56,1%)
trong đó toàn bộ đều hút thuốc và có tỷ lệ cao
(90,4%) sử dụng rượu/bia. Lớp 3 (Nhóm sử
dụng đa chất cao) chiếm tỷ lệ đáng kể (16,8%)
và ngoài việc đa số đều sử dụng rượu/bia
(99,1%), thuốc lá/lào (86,3%) và Amphetamine
(82,3%) thì họ còn sử dụng các chất khác như
thuốc lắc (52,2%), cần sa/bồ đà (46,3%),
ketamine (21,2%), heroin (4,1%).
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Bảng 1. Phân tích lớp ẩn (LCA) với các chất sử dụng

Amphetamine 33,8% 25,9% 3,9% 14,8% 82,3%

Ketamine 8% 4,4% 0% 0% 21,2%

Cocaine 1% 0,5% 0% 0% 2,4%

Dolargant/morphine 0,5% 0,3% 0% 0% 1,6%

Seduxen/valium 0,8% 0,7% 1,3% 0% 1,6%

Thuốc phiện/ ma túy (không tiêm chích) 2,4% 0,7% 0% 0% 3,3%

Heroin (không tiêm chích) 4,2% 0,9% 0% 0% 4,1%

Thuốc phiện/ ma túy
(tiêm chích)

0,8% 0,5% 0% 0% 2,4%

Heroin (tiêm chích) 1,4% 0,5% 0% 0% 2,4%

Trung bình số chất 1,03 0,98 2,14 4,05

*Ô bôi đậm có tỷ lệ % sử dụng các chất ở từng lớp > 10% - dùng để đặt tên lớp.

3. Phân tích các yếu tố liên quan đến phân lớp sử dụng chất

Bảng 2. Đặc điểm nhân khâu xã hội học theo 3 phân nhóm sử dụng chất

Đặc điểm

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Tổng số

pn = 160 n = 331 n = 99 n = 590

n (%) n (%) n (%) n (%)

Địa điêm thu nhận

Cơ sở dịch vụ 93 (58,1) 144(43,5) 49(49,5) 286(48,5)
0,01

Công cộng 67 (41,9) 187(56,5) 50(50,5) 304(51,5)

Đã từng
90 ngày

qua
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3

n 590 590 160 331 99

Tỷ lệ giữa các lớp 100% 27,1% 56,1% 16,8%

Phần trăm các lớp ẩn % % % % %

Rượu/ bia 97,1% 91,9% 89,2% 90,4% 99,1%

Thuốc lá/ thuốc lào 73,7% 70,5% 0% 100% 86,3%

Cần sa/ tài mà/ bồ đà 26,3% 13,4% 0,4% 7% 46,3%

Thuốc lắc 20,8% 12,9% 3% 2,3% 52,2%
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Đặc điểm

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Tổng số

pn = 160 n = 331 n = 99 n = 590

n (%) n (%) n (%) n (%)

Nhóm tuổi

Từ dưới 21 tuổi 61 (38,1) 123(37,2) 37(37,4) 221(37,5)
0,98

Trên 21 tuổi 99 (61,9) 208(62,8) 62(62,6) 369(62,5)

Nơi sinh

Hà Nội 21 (13,1) 73(22,1) 18(18,2) 112(19,0)
0,06

Nơi khác 139 (86,9) 258(77,9) 81(81,8) 478(81,0)

Tình trạng giáo dục

Vẫn tiếp tục đi học 47 (29,4) 29(8,8) 2(2,0) 78(13,2)
0,001

Ngừng học 113 (70,6) 302(91,2) 97(98,0) 512(86,8)

Bậc học cao nhất

Phổ thông trung học trở lên 136 (85,0) 223(67,4) 64(64,7) 423(71,7)
< 0,001

Dưới phổ thông trung học 24 (15,0) 108(32,6) 35(35,3) 167(28,3)

Nơi ở trong 30 ngày qua

Nơi ở ổn định 128 (80,0) 240(72,5) 65(65,7) 433(73,4)
0,034

Nơi ở không ổn định 32 (20,0) 91(27,5) 34(34,3) 157(26,6)

Mức độ thu  nhập

Dưới 3,5 triệu VND 42 (26,3) 91(27,5) 12(12,1) 145(24,6)

0,008Từ 3,5 – 7 triệu VND 69 (43,1) 133(40,2) 40(40,4) 242(41,0)

Trên 7 triệu VND 49 (30,6) 107(32,3) 47(47,5) 203(34,4)

Thu nhập từ hoạt động bán dâm

Dưới 50 % thu nhâp 63 (39,4) 129(39,0) 24(24,2) 216(36,6)
0,02

Từ trên 50% thu nhập 97 (60,6) 202(61,0) 75(75,8) 374(63,4)

Đặc điểm giới tự nhận

Đàn bà và khác 53 (33,1) 57(17,2) 19(19,2) 129(21,9)
0,001

Đàn ông 107 (66,9) 274(82,8) 80(80,8) 461(78,1)

Hấp dẫn tình dục

Chỉ đàn ông 46 (28,8) 44(13,3) 12(12,1) 102(17,3)

0,001Cả đàn ông và phụ nữ 74 (46,3) 135(40,8) 37(37,4) 246(41,7)

Chỉ phụ nữ 40 (25,0) 152(45,9) 50(50,5) 242(41,0)
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Đặc điểm

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Tổng số

pn = 160 n = 331 n = 99 n = 590

n (%) n (%) n (%) n (%)

Tình trạng hộn nhân

Độc thân 153 (95,6) 295(89,1) 84(84,9) 532(90,2)
0,011

Đã kết hôn/ ly dị 7 (4,4) 36(10,9) 15(15,1) 58(9,8)

Bảng 3 thể hiện sự khác biệt ở nhiều đặc điểm nhân khẩu xã hội học, đặc điểm giới tự nhận
và khung hướng tình dục giữa các phân lớp sử dụng chất. Nhóm sử dụng đa chất cao chiếm tỷ lệ
cao hơn so với hai lớp còn lại ở nhiều đặc điểm, p < 0,05.

Bảng 3. Một số đặc điêm liên quan với các phân lớp sử dụng chất

Đặc điểm

Sử dụng rượu, thuốc lá
và các chất trung bình

Sử dụng đa chất cao

OR Hiệu chỉnh  (95%CI) OR Hiệu chỉnh  (95%CI)

Địa điêm thu nhận

Cơ sở dịch vụ 1 1

Công cộng 2,17 (1,33 - 3,56)** 2,74 (1,44 - 5,2)**

Nơi sinh

Hà Nội 1 1

Nơi khác 0,43 (0,24 - 0,78)** 0,51 (0,23 - 1,11)

Tình trạng giáo dục

Vẫn tiếp tục đi học 1 1

Ngừng học 3,41 (1,89 - 6,16)*** 9,82 (2,21 - 43,61)***

Bậc học cao nhất

Phổ thông trung học trở lên 1 1

Dưới phổ thông trung học 1,82 (1,05 - 3,13)* 2,13 (1,1 - 4,12)*

Mức độ thu  nhập

Dưới 3.500.000 VND 1 1

Từ 3.500.000 - 7.000.000 0,86 (0,5 - 1,47) 1,86 (0,81 - 4,25)

Trên 7.000.000 1,09 (0,58 - 2,02) 3,4 (1,4 - 8,23)**
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Đặc điểm

Sử dụng rượu, thuốc lá
và các chất trung bình

Sử dụng đa chất cao

OR Hiệu chỉnh  (95%CI) OR Hiệu chỉnh  (95%CI)

Thu nhập từ hoạt động bán dâm

Dưới 50 % thu nhâp 1 1

Từ trên 50% thu nhập 1,19 (0,74 - 1,91) 2,22 (1,1 - 4,12)*

Hấp dẫn tình dục

Chỉ đàn ông 1 1

Cả đàn ông và phụ nữ 1,63 (0,95 - 2,78) 1,63 (0,73 - 3,62)

Chỉ phụ nữ 3,55 (1,98 - 6,36)*** 4,28(1,9 - 9,63)***

Tình trạng hộn nhân

Độc thân/ chưa kết hôn 1 1

Đã kết hôn/ ly dị/ ly thân 2,61 (1,08 - 6,32)* 3,91 (1,44 - 10,61)**

Phân tích sử dụng nhóm sử dụng rượu và chất khác ít làm tham khảo trong phân tích hồi qui
logistic đa bậc (Multinomial logistic regression);
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Kết quả phân tích hồi qui logistic đa bậc cho thấy một số yếu tố như địa điểm thu nhận tại
công cộng, tình trạng ngừng học, trình độ học vấn dưới phổ thông trung học, chỉ thích phụ nữ và
tình trạng đã từng kết hôn làm tăng nguy cơ sử dụng ở 2 nhóm: nhóm sử dụng rượu, thuốc lá và
chất khác trung bình và nhóm sử dụng đa chất cao. Đặc biệt mức độ thu nhập trên 7 triệu, thu
nhập chủ yếu từ hoạt động bán dâm (> 50%) có mối liên quan thuận với sử dụng đa chất cao.

IV. BÀN LUẬN

Thực trạng sử dụng đa chất trên nhóm
nam quan hệ tình dục đồng giới /nam bán
dâm đồng giới là một nhân tố quan trọng cùng
với các yếu tố khác như hành vi tình dục nguy
cơ, trầm cảm và lo âu, kì thị, và hạn chế khả
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc làm gia tăng
tỷ lệ nhiễm HIV/ lây truyền qua đường tình
dục trong quần thể này [5]. Nghiên cứu này
cho thấy tình trạng phổ biến sử dụng các chất
ma túy tổng hợp (ATS) trong nam bán dâm
đồng giới ở Hà Nội: 25,9% đối tượng báo cáo

có sử dụng Amphetamine, 12,9% sử dụng
thuốc lắc, 13,4% sử dụng cần sa và 4,4% sử
dụng ketamine trong 90 ngày qua. Tỷ lệ sử
dụng các chất này cao hơn so với những tỷ lệ
sử dụng đã được báo cáo trong các nghiên
cứu trước cũng trên quần thể nam bán dâm
đồng giới tại Hà Nội năm 2007 và 2011 [9; 10]
gần tương đồng với tỷ lệ sử dụng ATS của
quần thể này tại thành phố Hồ Chí Minh [3].

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân
tích lớp ẩn (LCA) là một kĩ thuật phân tích
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thống kê phù hợp trong việc tận dụng tối đa
các thông tin liên quan đến việc sử dụng các
chất nhằm phân loại quần thể nghiên cứu
thành các nhóm khác nhau liên quan đến đặc
điểm sử dụng chất. Phương pháp phân tích
lớp ẩn đề xuất phân nhóm nam bán dâm đồng
giới thành 3 lớp sử dụng chất. Trong đó lớp 3
– Nhóm sử dụng đa chất cao (4,05 chất)
chiếm gần 17% cộng đồng, phổ biến với rượu,
thuốc lá, Amphetamin/metamphetamin, thuốc
lắc, cần sa và ketamine. Đây là một con số
đáng quan ngại bởi sự tương tác và cộng
hưởng giữa rượu, ma túy tổng hợp và các
chất khác lên các vấn đề sức khỏe đã được
chứng minh. Sử dụng đa chất ảnh hưởng gần
nhất đến về việc mất kiểm soát các hành vi
tình dục an toàn, đẩy mạnh lây nhiễm HIV/
STIs và xa nhất là các rối loạn hành vi dẫn
đến ảnh hướng đến trật tự xã hội và vi phạm
pháp luật [11].

Phân tích đa biến hồi quy logistic đa bậc
cho thấy những đối tượng bán dâm tại địa
điểm công cộng có nguy cơ thuộc nhóm sử
dụng đa chất cao gấp 2,74 lần (aOR 95%CI:
1,44 - 5,2) và nhóm sử dụng rượu, thuốc lá và
các chất trung bình gấp 2,17 lần (aOR 95%CI:
1,33 - 3,56) so với đối tượng bán dâm ở cơ sở
dịch vụ. Đây là một kết quả phù hợp thực tế
về  khả năng tiếp cận và sử dụng các chất tại
cộng đồng, nhưng chỉ ra  một thách thức rất
lớn trong việc hỗ trợ và can thiệp liên quan
đến nghiện chất tại địa điểm cộng đồng vì tính
di biến động mạnh của nam bán dâm đồng
giới. Tình trạng ngừng học cũng là một yếu tố
nguy cơ thúc đẩy việc sử dụng chất. Những
đối tượng đã ngừng học có nguy cơ thuộc
nhóm sử dụng đa chất cao gần 10 lần (9,82;
aOR 95%CI: 2,21 - 43,61) và nhóm sử dụng
rượu, thuốc lá và các chất trung bình cao gấp

3,41 lần (aOR 95%CI: 1,89-6,16) so với đối
tượng vẫn còn tiếp tục đi học. Trong khi đó,
nam bán dâm đồng giới có xu hướng hấp dẫn
tình dục chỉ với nữ giới cũng có nguy cơ thuộc
nhóm sử dụng đa chất cao gấp gần 4,28 lần
(aOR 95%CI: 1,9-9,63) và nhóm sử dụng
rượu, thuốc lá và các chất trung bình cao hơn
3,55 lần (aOR 95%CI: 1,98-6,36) so với nhóm
chỉ thích đàn ông. Có thể giải thích là việc sử
dụng chất đặc biệt là ATS giúp cho các đối
tượng này (đa số họ tự nhận mình là nam
giới) vượt qua được những rào cản liên quan
đến vấn đề giới tính để tiếp tục quan hệ tình
dục với người đồng giới.

Chỉ nhóm sử dụng đa chất cao là có mối
liên quan với đặc điểm thu nhập và thu thập từ
hoạt động bán dâm. Những đối tượng có mức
thu nhập trên 7 triệu VNĐ/ tháng hoặc nguồn
thu chính từ hoạt động bán dâm (trên 50%) có
nguy cơ sử dụng đa chất cao gấp 2,13 lần so
với nhóm thu nhập dưới 3,5 triệu và 3,4 lần so
với nhóm thu nhập từ hoạt động bán dâm
dưới 50%. Thực tế những người có thu nhập
chính từ bán dâm thường là những đối tượng
có lịch sử bán dâm lâu, số lượng khách hàng
và bạn tình nhiều. Họ có cơ hội tiếp xúc nhiều
với các chất ATS cũng như sử dụng các chất
như là một phần trong hoạt động bán dâm của
họ. Họ sử dụng các chất trước, trong, sau khi
quan hệ tình dục nhằm giảm đau, tăng hưng
phấn, kéo dài thời gian quan hệ hoặc là cách
thức giúp họ giải tỏa [11]. Ngoài ra việc có thu
nhập cao cũng giúp cho họ có khả năng chi
trả cho việc sở hữu và mua chất sử dụng.

Hạn chế của nghiên cứu là mới chỉ áp
dụng phân tích lớp ẩn trong việc phân nhóm
sử dụng chất mà chưa kết hợp phân tích lớp
ẩn với các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV/STIs
khác để xác định nhóm nguy cơ cao trong
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cộng đồng và tìm hiểu mối liên quan của
nhóm này với các yếu tố nguy cơ và các vấn
đề sức khỏe.

V. KẾT LUẬN

Phương pháp phân tích lớp ẩn giúp phân
nhóm sử dụng chất bằng cách sử dụng tối đa
thông tin liên quan đến sử dụng chất. Quần
thể nam bán dâm đồng giới tại Hà Nội phân
làm 3 nhóm sử dụng chất. Nhóm sử dụng đa
chất cao chiếm tỷ lệ đáng kể ở quần thể nam
bán dâm đồng giới (gần 17%). Một số đặc
điểm nhân khẩu xã hội học của nam bán dâm
đồng giới được xác định làm gia tăng nguy
cơ sử dụng đa chất cao. Nhóm sử dụng đa
chất cao trong tương lai cần quan tâm đặc
biệt bởi đây chính là nhóm có nguy cơ cao
gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/STIs cũng như các
vấn đề sức khỏe.

Lời cám ơn

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự tài trợ
của Viện Quốc gia Sức khỏe Hoa Kỳ. Tác giả
cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả
nghiên cứu.
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Summary
DRUG USES AMONG MEN WHO SELL SEX TO MEN:

APPLICATION OF LATENT CLASS ANALYSIS

Substance usages and related sexual risk behavior of HIV/STIs infection has increased sub-
stantially among men who have sex with men. This article describes the underlying group of
substance use and associated characteristics among male sex workers (MSW). A cross-sectional
survey of 590 young male sex workers was conducted from January 2013 to May 2014 in Hanoi,
Vietnam. Interviewing questionnaires included 11 different drugs used and route of administration
within the last three-month period. Latent class analysis (LCA) was used to identify participants
into underlying groups of drug use based on a list of 13 dichotomous items of drug use.
Demographic covariates were compared across LCA drug use class and used as predictors in
multinomial logistic regression. A three-class solution LCA model demonstrated a statistically fit
model. The three distinct drug use classes were (1) alcohol and low drug use (27.1%); (2) Alco-
hol, tobacco and moderate drug use (56.1%); (3) high poly-drug use (16.8%). The second and
high poly-drug use classes were positively associated with street-based venues, neither in school
nor in men attracted only with women. The high poly-drug use class was strongly associated with
high level of income (above $350 per month) and who got their income above 50% from selling
sex to other men. In conclusion, there is a need for more information on the impact of high
poly-drug usages and on risk behavior of HIV/STIs infections in the future.

Keywords: MSW; Poly-drug use; Latent class analysis (LCA)
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