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บทคัดย่อ
เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการยอมรับ ทำความเข้าใจทัศนคติ วัฒนธรรมความชอบ
ในการศัลยกรรมและผลข้างเคียงทางด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายเพือ่ เป็นวิธกี ารในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ใช้การสนทนากลุม่ ในผูเ้ ข้าร่วม 41 คน เกีย่ วกับภูมหิ ลัง สถานะการขลิบ
ความพึงพอใจและสุขอนามัยทางเพศ ผูเ้ ข้าร่วมต้องมีสญ
ั ชาติไทย และอายุ 18 ปีขน้ึ ไป ในการศึกษานี้ ใช้โปรแกรม
Atlas.ti 4.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการยอมรับการขลิบเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มี 6 สาเหตุด้วยกัน คือ 1) เกิดความไม่มั่นใจว่าการขลิบ จะสามารถ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ และอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีให้มากขึ้น 2) เชื่อว่าการขลิบ
มีผลกระทบทางลบมากกว่าทางบวก 3) เห็นว่าการขลิบจะสามารถป้องกันเฉพาะผู้ที่มีบทบาทเป็นฝ่ายรุกเท่านั้น
4) มองว่าการขลิบมีความสำคัญทางด้านศาสนา มีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล และ
การรักษาความผิดปกติตา่ งๆ 5) เชือ่ ว่าตนเองมีทางเลือกอืน่ ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และ 6) ไม่มคี วามรู้
เรือ่ ง ความหลากหลายของรูปแบบของการขลิบ ข้อเสนอแนะคือควรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการขลิบมากยิง่ ขึน้ สนับสนุน
ให้ผปู้ กครองเห็นถึงประโยชน์ของการขลิบหากทำในกลุม่ เด็กแรกเกิดไม่เพียงเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี แต่เพือ่
สุขอนามัยส่วนบุคคลและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในคูน่ อน รวมถึงย้ำความสำคัญของการใช้ถงุ ยางอนามัย
ไม่ว่าจะขลิบหรือไม่ก็ตาม
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การยอมรับการขลิบเพือ่ เป็นวิธกี ารในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี

Abstract
This study investigated the acceptability of male circumcision (MC) as a measure to prevent HIV
infection among men who have sex with men (MSM) in Thailand. Six focus group discussions were conducted during November 2007 to February 2008. All 41 participants were recruited. Socio-demographic
and sexual behavioral data were collected using a short-questionnaire. Atlas.ti version 4.2 was used in data
analysis. It was found that there were 6 barriers to the acceptability of MC as a measure to prevent HIV
infection among MSM in Thailand as follows: 1. Participants are concerned about efficacy of MC for HIV
prevention, 2. Participants think that benefits of MC might not be worth going through post surgical pain, 3.
Participants believe that MC can prevent HIV among MSM who perform insertive role ("top") only during
anal sex intercourse, 4. Participants think of MC as a minor surgery for people with phimosis or paraphimosis, as a religious rite, or for personal hygiene, 5. Participants believe that they have other ways to
protect themselves from HIV, and 6. Participants are not aware of different circumcision styles. We suggested that appropiate and accurate information of MC should be given to public. MC should be recommended
to parents for newborns not only as a HIV preventive tool, but as a general hygienic matter. Condom use
campaign should be promoted consistently.
ประเด็นสำคัญ
Keywords
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บทนำ
การขลิบหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศชาย คือ การตัด
หนั ง หุ ้ ม ปลายอวั ย วะเพศชายบางส่ ว นหรื อ ทั ้ ง หมด
ออกไปอย่างถาวร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถรูด
อวัยวะเพศออก เพือ่ ทำความสะอาดบริเวณส่วนปลายได้
ซึง่ ผิวหนังบริเวณนีจ้ ะเป็นแหล่งสะสมของเชือ้ แบคทีเรีย
เมื่อผสมกับน้ำเมือกจากต่อมต่างๆ รวมกับเหงื่อไคล
จะสร้างสารที่เรียกว่า Smegma หรือขี้เปียก มีลักษณะ
เป็นขุยๆ ขาวๆ การทีไ่ ม่สามารถเปิดล้างออกได้ จะทำ
ให้สารดังกล่าวคั่งซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็นและเกิดการ
ติดเชื้อ รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งที่องคชาติ
และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งองคชาติส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
รูดหนังออกเพื่อทำความสะอาดได้ การขลิบนั้นเป็นที่
รู้จักกันทั่วโลกด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือ
ทางการแพทย์ จากรายงานสถิติพบว่าทั่วโลกมีผู้ชาย
ที่อายุมากกว่า 15 ปี ประมาณ 665 ล้านคน ที่ขลิบ

อวั ย วะเพศแล้ ว หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของผู ้ ช าย
ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ชาวยิว และชาวอเมริกนั โดยทัว่ ไป
แพทย์จะทำการขลิบให้เฉพาะคนไข้ที่มีความลำบาก
ในการรูดเปิดหรือปิดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จาก
รายงานทางการแพทย์ ระบุว่า การขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชายช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้เนื่อง
จากผิวด้านในของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเป็น
บริเวณที่มีจำนวนเซลส์รับเชื้อเอชไอวีอยู่มาก และอยู่ใน
ตำแหน่งที่ตื้น สามารถฉีกขาด ถลอก ทำให้ติดเชื้อโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ได้ง่าย การขลิบจะเป็น
การลดบริเวณผิวด้านในของหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศชาย
ทำให้ลดพื้นที่รับเชื้อเอชไอวีลงได้ การทำให้ผิวหนังใน
ส่วนทีไ่ ม่โดนหุม้ ไว้นน้ั หนาตัวขึน้ และแห้งเร็วขึน้ หลังการ
มีเพศสัมพันธ์ทำให้โอกาสเกิดแผลน้อย และโอกาส
ติดเชือ้ ต่างๆลดลงเช่นกัน (1)
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ผล
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การศึกษาเรื่องการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
ชายรักต่างเพศ จึงทำให้การขลิบกลายเป็นประเด็นหนึ่ง
ที ่ ถ กเถี ย งกั น เป็ น อย่ า งมากในหมู ่ น ั ก วิ ช าการ และ
บุคลากรทางการแพทย์ ผลจากการศึกษา เชิงทดลอง
ซึง่ มีกลุม่ ควบคุมใน 3 ประเทศ พบว่า การขลิบให้ผลการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ประมาณ ร้อยละ 50-60
กล่าวคือ ในประเทศแอฟริกาใต้ศึกษาในกลุ่มผู้ชาย
จำนวน 3,274 คน ได้ผลในการป้องกันเชื้อเอชไอวี
ร้อยละ 61(2 3) ในประเทศเคนยา ศึกษาผู้ชาย จำนวน
2,784 คน และในประเทศอูกานดา ศึกษาผูช้ าย จำนวน
4,996 คน พบว่า สามารถป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้
ร้อยละ 53(4 5) และร้อยละ 48(6 7) ตามลำดับ ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จากการศึกษานั้น แสดงให้เห็นว่าการขลิบสามารถลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนในระดับปานกลางถึงสูง(8-13)
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่าการ
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการเกิ ด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ เช่ น ซิ ฟ ิ ล ิ ส
แผลริมอ่อน ทั้งในชายที่ขลิบและหญิงที่เป็นคู่นอน
ลดความเสี ่ ย งของมะเร็ ง องคชาติ และหากขลิ บ ใน
เด็กทารก ก็จะลดโอกาสการติดเชือ้ ของทางเดินปัสสาวะ
ในเด็ก และลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ในผูห้ ญิงทีเ่ ป็นคูข่ องผูช้ ายทีข่ ลิบ (14-16)
ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการขลิบในกลุ่ม
ชายรักต่างเพศในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกา แต่ยัง
ไม่มีการศึกษาเรื่องการขลิบในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก
เพี ย งพอในกลุ ่ ม ชายที ่ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชาย ดั ง นั ้ น
ในอนาคตหากประเทศไทยจะมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื ่ อ ง
การขลิ บ หนั ง หุ ้ ม ปลายอวั ย วะเพศในกลุ ่ ม ชายที ่ ม ี
เพศสัมพันธ์กับชายต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา
การยอมรับการขลิบ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ ปัจจัย
ทางวัฒนธรรม และความชอบในการศัลยกรรมเกีย่ วกับ
การขลิบให้มากยิง่ ขึน้ และผลข้างเคียงทางด้านพฤติกรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้น
34

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา
แบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร
(The Bangkok MSM Cohort Study) ซึง่ ดำเนินการโดย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข เริม่ การศึกษาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548
ในสถานที่วิจัยคลินิกชุมชนสีลม โรงพยาบาลกรุงเทพ
คริสเตียน นอกจากการประเมินความชุก อุบัติการณ์
และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว โครงการฯ
ได้ทำการประเมินอัตราการกลับมาติดตาม (follow-up
rate) และความสนใจในการเข้าร่วมการวิจัยเชิงป้องกัน
เอชไอวีในกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย โดยในระหว่าง
ที ่ อ าสาสมั ค รกลั บ มาตามนั ด จะมี ก ารศึ ก ษาย่ อ ยใน
รูปแบบต่างๆ (รวมทั้งการสนทนา กลุ่มนี้) เพื่อดูการ
ยอมรับและความสนใจที่จะเข้าร่วมการศึกษาทดลองใน
อนาคต เช่น การขลิบ การใช้สารป้องกันการติดเชื้อ
(Microbicide gel) หรือการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ
ก่อนการสัมผัสเชือ้ (Pre-exposure Prophylaxis) รายงาน
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมุมมอง ทัศนคติ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขลิบ เพื่อเป็นวิธีการ
ในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้ อ เอชไอวี ใ นกลุ ่ ม ชายที ่ ม ี
เพศสัมพันธ์กบั ชายชาวไทย

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธี
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แนวคำถามที่สร้างขึ้น มีการระดมสมอง
และอภิ ป ราย แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ หั ว ข้ อ ใด
หัวข้อหนึ่ง ผู้เข้าร่วมสามารถสนทนาตามความคิดเห็น
ของตนเองได้อย่างเปิดเผย(17-19) การเก็บข้อมูลดำเนิน
การในกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายทั่วไปที่มาใช้บริการที่คลินิกชุมชนสีลม และ
กลุม่ ตัวแทนชุมชนชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย คุณสมบัติ
ของผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม คือ ชายไทย อายุ 18
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ปีขึ้นไป เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน และ/หรือ
เป็นผู้แทนองค์กรที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา
ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย และยินดีเข้าร่วมการสนทนา
โดยพยาบาลวิจัยของคลินิกชุมชนสีลม จะเป็นผู้แนะนำ
โครงการให้แก่อาสาสมัครที่สนใจ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอความยิ น ยอมด้ ว ยวาจา และขอให้ ต อบข้ อ มู ล ลง
ในแบบสอบถามสั้นๆ เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม เช่น อายุ การศึกษา ศาสนา บทบาททางเพศ
ประสบการณ์การขลิบ ทั้งนี้เพื่อให้องค์ประกอบของ
แต่ละกลุ่มมีความหลากหลาย เช่น มีทั้งผู้ที่ขลิบแล้ว
และยังไม่ขลิบ มีผทู้ ม่ี บี ทบาทเป็น ฝ่ายรับ ฝ่ายรุก และ
ทั้งฝ่ายรับและรุก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการจะทำ
การนัดหมายและให้บตั รนัด ทีร่ ะบุวนั เวลาและสถานที่
ในการร่วมสนทนากลุม่
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม สนทนาจะประกอบไปด้ ว ย
ผู้เข้าร่วมสนทนาประมาณกลุ่มละ 6-8 คน ผู้ดำเนิน
การสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึกการสนทนา
(Note-taker) และมีการบันทึกเสียงการสนทนา การ
สนทนากลุ่มดำเนินการในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว
และไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก เช่น ในห้องประชุม
และให้มกี ารใช้ชอ่ื สมมุตหิ รือชือ่ เล่นแทนการเรียกชือ่ จริง
ผู้ดำเนินการสนทนาจะเน้นย้ำเรื่อง การรักษาความลับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้อภิปรายในกลุ่ม และทำให้ผู้เข้าร่วม
สนทนามั่นใจว่าข้อมูลทั้งหลายจะไม่สามารถโยงไปสู่
ตนได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาให้ข้อมูลที่แท้จริง
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ตรงไป
ตรงมา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถหยุดการตอบ
คำถาม และออกจากการสนทนากลุ่มได้เมื่อต้องการ
และหากไม่ต้องการให้มีการบันทึกเทปในสิ่งที่สนทนา
สามารถขอให้หยุดการบันทึกเสียงได้ ประเด็นในการ
สนทนากลุม่ แบ่งออกได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ 4 ประเด็น
คือ 1) ความคิดเห็นเรื่องปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย และวิธกี ารลดการติดเชือ้
รายใหม่ 2) ประสบการณ์เรือ่ งการขลิบในกรณีทเ่ี คยขลิบ
หรือกรณีรจู้ กั ผูท้ เ่ี คยขลิบ 3) ความคิดเห็นเรือ่ งการขลิบ
ในแง่การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี 4) ความคิดเห็นและ

การยอมรับการขลิบเพือ่ เป็นวิธกี ารในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี

ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคตเรื่องการขลิบเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (รวมถึงความสนใจในการ
เข้าร่วมโครงการฯ)
การศึกษาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้งสิ้น
41 คน ใน 6 กลุม่ แต่ละกลุม่ ใช้เวลาในการสนทนา เฉลีย่
ประมาณ 2 ชั่วโมง การเก็บข้อมูลดำเนินการระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551 เทปบันทึกบทสนทนาประกอบกับบันทึก
ลายมือจากผู้จดบันทึกการประชุมจะถูกนำมาถอดเป็น
ข้อความจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป Atlas.ti version 4.2 (Scientific Software
Development, Berlin) ช่วยในการวิเคราะห์ในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
โดยการแจกแจงข้ อ มู ล ตามเนื ้ อ หา และจั ด กลุ ่ ม
ความหมาย หาแบบแผนเพื ่ อ ให้ เ ชื ่ อ มโยงกั บ แนว
คำถามในการสนทนา

ผลการศึกษา
ผลจากการเก็บข้อมูลการสนทนากลุม่ 6 กลุม่
และมีผู้เข้าร่วมสนทนาจำนวนทั้งสิ้น 41 คน ประกอบ
ด้วยกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 5 กลุ่ม และกลุ่ม
ตัวแทนชุมชน 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่
ขลิ บ หนั ง หุ ้ ม ปลายอวั ย วะเพศแล้ ว และยั ง ไม่ ข ลิ บ
ผู้ที่มีบทบาทเป็นฝ่ายรับ ฝ่ายรุก และทั้งฝ่ายรับและรุก
กระจายไปทุกกลุ่ม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม และพฤติกรรม พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการสนทนากลุม่ มีอายุตง้ั แต่ 19 ปี
ถึง 50 ปี อายุเฉลีย่ 25.9 ปี ส่วนใหญ่ทำงานอย่างเดียว
ร้อยละ 73 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ร้อยละ 82.9 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90.2 ระบุ
ตนเองเป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 87.8 จั ด ตนเองอยู ่ ใ น
ประเภทรักร่วมเพศ ร้อยละ 82.9 เคยมีเพศสัมพันธ์ทาง
ปากและทางทวารหนัก ร้อยละ 73.2 เมือ่ มีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนักมีบทบาทเป็นทัง้ ฝ่ายรุก และฝ่ายรับ ร้อยละ
41.5 และส่วนใหญ่ไม่เคยขลิบ หนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศ
ร้อยละ 68.3
35

Disease Control Journal Vol 36 No.1 Jan - Mar 2010 Acceptability of Male Circumcision as a Measure to Prevent HIV Infection

สำหรับผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุม่ ทีข่ ลิบหนังหุม้
ปลายอวัยวะเพศแล้วมีทง้ั สิน้ 13 คน จาก 41 คน ร้อยละ
31.7 ส่วนใหญ่ขลิบเมือ่ มีอายุระหว่าง 5-12 ปี ร้อยละ
69.2 โดยพ่อหรือแม่เป็นผูต้ ดั สินใจในการขลิบ ร้อยละ
53.8 และด้วยสาเหตุที่มีปัญหาไม่สามารถรูดหนังหุ้ม
ปลายได้และเส้นสองสลึงสัน้ เกินไป ร้อยละ 53.8
ผลการสนทนากลุ่ม
1. ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย
จากการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการ
ศึกษา เรื่องปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย พบว่า ส่วนใหญ่เชือ่ ว่าโรคเอดส์เป็น
ปัญหาใหญ่ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย แต่ไม่
อยากให้มองกลุ่มของตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะโอกาส
ทีก่ ลุม่ ประชากรอืน่ ๆจะติดเชือ้ เอชไอวีนน้ั มีเท่าๆ กัน
“ก็แบบว่ามันก็กระจายได้หมดแหละครับไม่วา่
จะเป็นชายรักชาย หญิงรักชาย หรือว่าหญิงรักหญิงมัน
ก็จะมีการแพร่กระจายของเชื้อได้หมดเท่ากันครับ ”
(กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 5)
“แล้วก็มองอีกมุมด้วยว่า หลายๆ องค์กรก็ทำ
กันเยอะแยะไปหมดแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมเต็มที่เพราะ
บางส่วนไม่ได้อยูใ่ นการทำงานของเราอีกเยอะ โดยส่วนตัว
ทีไ่ ด้ยนิ มาว่า กลุม่ ชายรักชาย อายุนอ้ ยลงๆ ติดเชือ้ มากขึน้
ก็นา่ จะมีแนวโน้มอะไรบางอย่างทีท่ ำให้เห็นชัดว่า ยังเป็น
ปัญหาอยู”่ (กลุม่ ตัวแทนชุมชน)
2. ความคิดเห็นต่อการขลิบในฐานะรูปแบบ
หนึ่งในวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผลจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็น
เรื ่ อ งการขลิ บ ในฐานะที ่ เ ป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ในวิ ธ ี ก าร
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พบประเด็นสำคัญๆ 6 ประเด็นดังนี้
2.1 ชายที ่ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชายส่ ว น
ใหญ่ ย ั ง ไม่ ม ั ่ น ใจ ว่ า การขลิ บ จะสามารถป้ อ งกั น การ
ติดเชือ้ เอชไอวีได้ ในขณะเดียวกันอาจเป็นการเพิม่ ความ
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เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีให้มากขึ้น
“ไม่ เพราะอัตราการเสี่ยงก็สูงเพราะว่า ขลิบ
หรือไม่ขลิบ มันก็เหมือนเดิมเพราะโรคนีไ้ ม่ใช้ถงุ ยาง ติด
(เอชไอวี) ได้เหมือนกัน คนขลิบมีแผลคนไม่ขลิบมีแผล
มันก็ติดได้เหมือนกัน มันน่าจะอยู่ที่แผล อัตราความ
เสี่ยงเท่ากันทุกคน” (กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
กลุม่ ที่ 1)
“ไม่น่าจะเกี่ยว เชื้อโรคก็สามารถเข้าไปแต่ว่า
ส่วนหนังหุ้มข้างนอกอีกส่วนแค่มากั้นไว้ มันก็มีส่วน
ที่มันเข้าไปได้ ถ้าไม่ใส่ถุงยางโอกาสของคนที่ขลิบแล้ว
น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดมากกว่าเพราะส่วนปลายเปิด
แล้ว” (กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 3)
“คิดคล้ายกันน่ะ ว่าเปิดแล้วมันน่าจะด้านขึ้น
คือเพิม่ สมรรถนะในการป้องกัน (เอชไอวี) มากขึน้ แต่คง
จะไม่ ร ้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ เ พราะเคยเจอน้ อ งที ่ เ ป็ น หั ว
(อวัยวะเพศ) ปิดและหัวเค้าเปียกตลอดเวลา ตรงนัน้ น่า
จะเป็นเยื่อบุอ่อนที่เชื้อสามารถเข้าไปในเยื่อบุอ่อนได้
ตลอดเวลา”
2.2 ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่า การขลิบจะส่งผลกระทบทางลบให้กับ
ตนเองมากกว่าทางบวก เช่น สร้างความเจ็บปวด ทำให้
ความต้องการทางเพศลดลง และทำให้อวัยวะเพศเสีย
รูปทรง ผู้เข้าร่วมการสนทนาส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าตนเอง
ไม่จำเป็นต้องขลิบเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
“บางคนโรคจิต กลัวอวัยวะจะไม่สวย กลัวทรง
มันจะเปลี่ยนรูปไป ตอนโตเราไม่รู้ไงไม่เคยเห็นที่เคย
ขลิบเป็นอย่างไร ความคิดของคนที่ไม่เคยขลิบจะไม่รู้ไง
ไม่รู้ว่าขลิบแล้วของเราจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไร คิดมาก”
(กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 1)
“มันจะเสียรูปเสียทรงรึเปล่า คือบางทีทรงมัน
อาจจะดีอยูแ่ ล้ว” (กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่
2)
“ฉะนั ้ น ถ้ า คุ ณ อยากจะให้ ท ำก็ ต ้ อ งบอกคน
ที่เป็นพ่อกับแม่ที่มีลูก แต่จะให้คนที่โตแล้วให้เขาเข้า
ไปโรงพยาบาล แล้วไปตัดเหมือนไส้ตง่ิ น่ะ ถ้าจะแตกแล้ว
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ค่อยตัด” (กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 3)
2.3 กลุ ่ ม ชายที ่ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชาย
บางส่วน เห็นว่า การขลิบจะสามารถป้องกันเฉพาะ
ผู้ที่มีบทบาทเป็นฝ่ายรุกเท่านั้น หากผู้ที่มีบทบาทเป็น
ฝ่ายรับ หรือทั้งรุกและรับ การขลิบไม่สามารถป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีได้
“แสดงว่าคนที่เป็นท๊อป (ฝ่ายรุก) สิไม่ติด
คนที่มาคร่อมน่ะ คนที่โดนขี่ (ฝ่ายรับ) ก็ติดอยู่ดี
เพราะเขาหลัง่ ข้างในนี่ แต่คนทีไ่ ปทำเขาสิ แล้วคุณขลิบ
คุณไปเสียบเขา คุณจะติดน้อย คุณก็สนับสนุนให้เกย์
กลุ่มนี้ไปเสียบสด (ไม่ใช้ถุงยางอนามัย) นะสิยังไง
ก็ต้องเซฟเซ็กซ์อยู่ดีแหละ” (กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายกลุม่ ที่ 3)
“ถ้าไปขลิบคงไม่ เพราะจะเสียงบประมาณ
เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ ก็ชน้ั ไม่ได้ใช้น่ี (เพราะเป็นฝ่ายรับ)
เดีย๋ วฝ่ายรุกเขาก็ถามว่า แกทำผม (ขลิบ) ทำไม” (กลุม่
ตัวแทนชุมชน)
2.4 ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายส่วนใหญ่
มองว่าการขลิบนั้นมีความสำคัญทางด้านศาสนา และมี
ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล
หรือการรักษาความผิดปกติต่างๆ เช่น หนังหุ้มปลาย
ไม่เปิด (Phimosis) การรูดหนังหุ้มปลายแล้วติด ไม่
สามารถรูดกลับได้ (Paraphimosis) ฯลฯ มากกว่า
การขลิบเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
“บางคนอาจเป็นโรค ก็ตอ้ งขลิบหนังหุม้ ปลาย
เยอะเกินไป ต้องถอกออกมา ไม่ใช่ฉี่ไม่ออกคือมันไม่
สามารถถลกหนังหุ้มปลาย เพื่อทำความสะอาดได้”
(กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 1)
“เป็นคนที่ขลิบมาเองค่ะ ไม่รู้มันเป็นระบบ
อะไรหรือเปล่าคะ คือ หนังมันหนาขึ้นเองแล้วมันก็ปิด
แล้วปัสสาวะไม่ได้ก็เลยต้องไปหาหมอ” (กลุ่มตัวแทน
ชุมชน)
2.5 ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายส่วนใหญ่
เชือ่ ว่าตนเองมีทางเลือกอืน่ ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
โดยการใช้ ถ ุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ์
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และเห็นว่าหากตนเองใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป ก็สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้
จึงคิดว่า การขลิบหนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศนัน้ ไม่จำเป็นใน
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
“พอดี ม ั น มี อ ย่ า งอื ่ น ที ่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้
เหมือนกันที่ดีกว่า ผมว่าเจ็บตัว ถ้าใส่ถุงมันก็ป้องกัน
ก็ใส่ถุงก็ได้นี่ ไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราสามารถเลือกได้
หลายทาง” (กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 1)
“ไม่ๆ เพราะผมใส่ถงุ ยาง ผมจะขลิบทำไม ก็ผม
เซฟเซ็กซ์นะ่ ”
“เหมือนผ่าตัดไส้ตง่ิ นะครับ มันยังไม่เกิดอะไร
ขึ้นกับร่างกายตรงนั้น เซฟเซ็กซ์ก็ยังเป็นสิ่งที่ป้องกัน
ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องจ่ายเงินผมแสน
นึงถึงจะทำ” (กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 3)
ผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่อง
ความหลากหลายของรูปแบบของการขลิบ (Circumcision
style) การขลิบในต่างประเทศจะมีหลากหลายรูปแบบ
ทีส่ ามารถเลือกได้ เช่น แบบ tight / loose แบบ high / low
แบบมีเส้นสองสลึงหรือไม่มี แบบรูป ตัว V ฯลฯ รูปแบบ
ของการขลิบที่หลากหลายสามารถสร้างความสวยงาม
ของอวัยวะเพศที่แตกต่างกัน
“เราไม่รู้ว่าลักษณะของการขลิบไปแล้วรูปร่าง
หน้าตามันเป็นอย่างไร มันมีหลายอย่างเหรอ” (กลุม่ ชาย
ทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 2)
“ไม่รู้ว่าวิธีตัดสายของเขาเป็นอย่างไร มันต้อง
เอาออกทั้งเส้นหรือเปล่า ไม่รู้วิธีเขาว่าทำยังไงครับไม่
รูเ้ รือ่ ง กลัวตัดออกมาแล้วมันล็อคแล้วอะไร หรือเปล่า”
(กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 3)
“จะให้เลือกอะไร ก็หมอเขาทำให้เขาเลือก
อะไรก็เอาอย่างนัน้ จะไปรูเ้ กินหมอทำไม” (กลุม่ ชายทีม่ ี
เพศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 4)
“ตอนแรกคิดไม่ออกเลย แต่พอพูดแล้วเนีย่ พี่
เห็นภาพเลยเพราะพีเ่ คยเจอ สองสีนา่ เกลียดมากเลย มัน
ปึก...ปึก...ปึก...ภาพออกเลยเพราะเคยเจอ” (กลุ่มตัว
แทนชุมชน)
3. ความคิดเห็นต่อการศึกษาในอนาคต เรือ่ ง
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การขลิบในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการสนทนากลุ ่ ม ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความเห็นว่า การศึกษาเรือ่ งการขลิบในกลุม่ ชายทีม่ เี พศ
สัมพันธ์กบั ชายจะมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือ
3.1 หากผลการศึกษายืนยันว่า การขลิบ
สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้จริง จะทำให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
มีการขลิบเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
“ก็ต้องมีสิครับ เพราะเป็นการให้ความรู้กับ
เค้ า ว่ า ถ้ า ขลิ บ เสร็ จ แล้ ว เป็ น การป้ อ งกั น อี ก วิ ธ ี ห นึ ่ ง
นอกเหนือจากการใช้ถุงยาง ถ้าสมมุติว่ามันป้องกันได้
100 เปอร์เซ็นต์กย็ ง่ิ ต้องมีการให้ขา่ วสารข้อมูล แค่ปล่อย
ข่าวว่า หรือข่าวที่สามารถอ้างอิงได้จากแพทย์อย่างนี้
ครับว่า มันสามารถป้องกันเอชไอวีได้ในชายรักชาย แค่น้ี
ปริมาณการขลิบก็น่าจะเยอะขึ้นแล้วครับ” (กลุ่มชาย
ทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 4)
“ทีส่ ำคัญก็คอื พองานนีอ้ อกมาเราก็มที างเลือก
ทีห่ ลากหลายมากขึน้ การป้องกันไม่มที างเยอะ ถ้าทำให้
มีเยอะขึ้นจะทำให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน
ได้” (กลุม่ ตัวแทนชุมชน)
3.2 ผลการวิจยั จะทำให้ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กั บ ชายมี ค วามรู ้ ท างด้ า นโรคเอดส์ โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสั ม พั น ธ์ การป้ อ งกั น ตนเองทางด้ า นการแพทย์
สุขศึกษา และเพศศึกษามากยิ่งขึ้น
“เราได้ ร ู ้ ด ้ ว ยว่ า การขลิ บ มั น เป็ น อย่ า งนี ้ ๆ
มันช่วยอะไรเราได้บ้าง บางทีเราอาจจะไม่รู้ลึกลงไปถึง
ขนาดนัน้ ”
“มาทีน่ เ่ี ราก็จะได้ความรูว้ า่ ต่อไปมีอะไรกับใคร
เราต้องระวังแล้ว ไม่ใช่ว่าเหมือนเมื่อก่อน จะจึ๊กๆๆ
กับใครก็ไม่ใช่”
“ตอนนี้เชื้อในกลุ่มเรากี่เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพ
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ เวลาไปเทีย่ วต้องระวังตัวอย่างไร ไปมีอะไร
กับใครควรป้องกันตัวอย่างไร มันได้รับความรู้มากๆ”
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(ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 2)
3.3 การศึ ก ษาเรื ่ อ งการขลิ บ เป็ น การ
สะท้ อ นให้ ก ลุ ่ ม ชายที ่ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชายพึ ง ระวั ง
และย้อนคิดถึงพฤติกรรมทางเพศของตนเอง รวมถึง
มีการประเมินความเสี่ยงทางเพศของตนเองมากขึ้น
“มั น ก็ เ หมื อ นโครงการที ่ เ ข้ า อยู ่ ต อนนี ้ ก็
เข้าไปแล้วส่วนใหญ่บอกได้ว่าที่ผ่านมา 4 เดือน เราทำ
อะไรไปบ้าง มองย้อนกลับไปว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า ใน
อดีตเราไม่เคย มองย้อนกลับไป เราได้ประโยชน์ด้วย”
(ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 1)
3.4 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้เข้า
ร่วมการศึกษาจะรู้สึกมีส่วนร่วม และมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ของตนเอง และชุมชนชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย
“อย่างน้อย เราก็เป็นกรณีศกึ ษากรณีหนึง่ ทีท่ ำ
ให้ศึกษาว่าเราก็เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า เกี่ยวกับโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นโรคเอดส์นะ
เป็นซิฟิลิส หนองใน อะไรก็ตามอย่างน้อยก็ได้ศึกษา
ไม่ใช่แค่เอดส์” (ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายกลุม่ ที่ 1)
3.5 การศึกษาเรือ่ งการขลิบจะเป็นประโยชน์
ต่อวงการเอดส์เพื่อค้นหาคำตอบที่ชัดเจน และคำตอบ
นั้นสามารถนำไปพัฒนาและค้นคว้าหาวิธีการป้องกัน
อืน่ ๆ ต่อไปในอนาคต
“การศึ ก ษานั ้ น ก็ จ ะทำให้ ม ี ผ ลการศึ ก ษาใน
เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น แต่ทัศนคติของคนเพศเดียวกัน
กับการใช้ถุงยางมันก็เหมือนเดิม ยังดีที่เอามาตีแผ่
แต่คงไม่ได้เปลีย่ นทัศนคติมากนัก” (ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชายกลุม่ ที่ 3)
“ก็คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดการ
วิจัยนั้นมันน่าเชื่อถือและใช้อ้างอิงได้เฉพาะในกลุ่มนั้น
พอเราทำในกลุ่มนี้ มันอาจจะมีตัวชี้วัดหรือทำให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในการที่จะเปรียบเทียบในเรื่องเอชไอวี
เพิ่มเติมขึ้น นอกจากเรื่องขลิบด้วยซ้ำ” (กลุ่มตัวแทน
ชุมชน)
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วิจารณ์
จากผลการสนทนากลุ ่ ม ในกลุ ่ ม ชายที ่ ม ี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย พบว่า ปัญหาในการยอมรับการขลิบ
หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย มี 6 ประการ
ด้วยกัน คือ 1) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายส่วนใหญ่
ยังไม่มั่นใจว่าการขลิบจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีได้ ในขณะเดียวกันอาจเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีให้มากขึ้น 2) ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กั บ ชายส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การขลิ บ จะส่ ง ผล
กระทบทางลบให้กับตนเองมากกว่าทางบวก 3) กลุ่ม
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางส่วน เห็นว่าการขลิบ
จะสามารถป้องกันเฉพาะผูท้ ม่ี บี ทบาทเป็นฝ่ายรุกเท่านัน้
4) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ส่วนใหญ่มองว่าการ
ขลิบนั้น มีความสำคัญทางด้านศาสนา และมีประโยชน์
ในเรื่องของการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล หรือการ
รักษาความผิดปกติตา่ งๆ 5) ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย
ส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเองมีทางเลือกอื่นในการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ และ 6) ผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้เรื่องความหลากหลายของรูปแบบของการขลิบ
จากผลการศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ กลุ ่ ม ชายที ่ ม ี
เพศสัมพันธ์กับชาย เห็นว่าการขลิบจะช่วยป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะในกลุ่มชายที่มีบทบาทเป็นฝ่ายรุก
เท่านั้น ซึ่งทั้งสอดคล้องและแตกต่างจากผลการศึกษา
อื่นๆ โดยการศึกษาในประเทศออสเตรเลียมีการศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการขลิ บ และบทบาททางเพศ
กับการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย
จำนวน 63 คน ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่
ป้ อ งกั น พบว่ า ไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสถิ ต ิ ร ะหว่ า ง
การขลิบกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่มีความ
สัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศกับการติดเชือ้ เอชไอวี(20)
และการศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในกลุ ่ ม ชาย
ที ่ ม ี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชายเชื ้ อ สายนิ ก รอยด์ แ ละละติ น
จำนวน 2,245 คน ในพื้นที่ 3 รัฐ พบว่า ไม่มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างสถิ ต ิ ร ะหว่ า งบทบาททางเพศกั บ การ
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ติ ด เชื ้ อ เอชไอวี (21) ซึ ่ ง ผลที ่ ไ ด้ ท ั ้ ง หลายนั ้ น ยั ง เป็ น
ข้ อ ถกเถี ย งในวงการวิ จ ั ย และเป็ น ที ่ ถ กเถี ย งในการ
สนทนากลุ ่ ม ของกลุ่ ม ชายที ่ม ีเพศสัม พั นธ์ก ั บ ชายใน
การศึกษานี้เช่นเดียวกัน
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของชายที ่ ม ี
เพศสัมพันธ์กับชายในงาน Gay Pride ปี พ.ศ. 2549
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 780 คน พบว่า 133
คน ร้อยละ 17 ไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
และจาก 133 คน มี 71 คน ร้อยละ 53 ทีย่ นิ ยอมขลิบ
หากสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ แต่มีความ
กั ง วลในเรื ่ อ งของความเจ็ บ ปวดและการอั ก เสบของ
แผลหลังจากการขลิบ(22)
ในขณะนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการขลิบยัง
ไม่ เ ป็ น ที ่ ย ื น ยั น อย่ า งแน่ น อนว่ า สามารถป้ อ งกั น
การติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยว่าการ
ขลิบยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถป้องกันการแพร่
เชื้อเอชไอวีให้กับคู่นอน จึงควรมีการรณรงค์การใช้
ถุ ง ยางอนามั ย ต่ อ ไป ดั ง เช่ น ผลการศึ ก ษาประเทศ
อูกานดา ในกลุ่มชายรักต่างเพศที่มีเชื้อเอชไอวีจำนวน
922 คน พบว่า การขลิบไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อ
เอชไอวีที่มีต่อคู่นอนเพศหญิง และแนะนำว่าการใช้
ถุ ง ยางอนามั ย กั บ คู ่ น อนเป็ น สิ ่ ง จำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง
ในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้ อ เอชไอวี ถ ึ ง แม้ ฝ ่ า ยชายจะ
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแล้วก็ตาม(23)
ข้อจำกัดของการศึกษานี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ได้คัดเลือกมาจากผู้ที่
มาใช้บริการที่คลินิกชุมชนสีลม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มที่ค่อนข้างมีความรู้และสนใจในสุขภาพของตนเอง
มากกว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทั่วๆ ไป ข้อมูล
ทีไ่ ด้อาจจะมีแนวโน้มไปในทางสนับสนุนให้มี การศึกษา
เรื่องการขลิบมากกว่าความเป็นจริง การทำการสนทนา
กลุ่มสามารถก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางของข้อมูล
ไปตามอิทธิพลของกลุ่มได้ คำถามบางคำถามเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และบทบาททางเพศ
จึ ง อาจไม่ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ความจริ ง และการสนทนา
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กลุ ่ ม เป็ น การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลพฤติกรรมจริงของผู้เข้า
ร่วมสนทนา
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ เรือ่ ง
การขลิบในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจยั ไปเปรียบเทียบกับประเทศแอฟริกา
รวมถึงการวิจัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อ
ให้การศึกษาขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้ ควรสร้าง
รูปแบบการศึกษาที่มีการเปรียบเทียบทั้งกลุ่มที่ขลิบ
แล้วและไม่ขลิบ บทบาททางเพศเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารหนัก ติดตามพฤติกรรมของคู่ชายทีมีเพศสัมพันธ์
กับชาย และเปรียบเทียบผลเลือดของกลุม่ ทีข่ ลิบแล้วกับ
กลุม่ ทีไ่ ม่ขลิบ
4.2 การศึกษาในอนาคต ควรจะเน้นการ
ขลิ บ ในแง่ ข องสุ ข อนามั ย มากกว่ า ประโยชน์ ใ นการ
ป้องกันโรคเอดส์ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงทาง
ด้านพฤติกรรม เช่น อาจทำให้อตั ราการใช้ถงุ ยางอนามัย
ลดน้ อ ยลงและการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น ในกลุ ่ ม
ชายที่ขลิบ
4.3 ควรมี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ก่ เ ด็ ก หรื อ
ผูป้ กครอง ถึงประโยชน์ของการขลิบ โดยการใส่เนือ้ หาลง
ในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น สุขศึกษา เพศศึกษา
รวมถึงอาจมีบริการขลิบฟรีในระบบประกันสุขภาพของรัฐ
4.4 หากต้องการส่งเสริมให้กลุม่ ชายทีม่ ี
เพศสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชายขลิ บ มากขึ ้ น จะต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล
ที่เพียงพอ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม โดยมีการ
อธิบายให้แน่ชัดว่าบทบาททางเพศใดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
จะสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี
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