DDC Poll เผย วาเลนไทนนี้ คนเห็นพอง ครอบครัวสอนเด็ก พก “ถุงยาง”
วันนี้ (12 กุมภาพันธ 2557) เวลา 14.00 น. นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ไดแถลง
ขาวแกสื่อมวลชน ถึงผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใชถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมปองกัน
โรค” หรือ DDC Poll ณ หองประชุมชั้น4 อาคารอํานวยการกลุมบางรักโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
กรุงเทพมหานคร ผลสํารวจคนสวนใหญเห็นดวยใหผูปกครองหรือคนในครอบครัวสอนใหบุตรหลานตั้งแต
ม.ตนขึ้นไป รูจักวิธีใชและพกถุงยางอนามัย และคนสวนใหญคิดวาการแจกถุงยางอนามัยแกนักเรียนระดับ
ม.ตนขึ้นไป ในชวงเทศกาลวาเลนไทน จะชวยปองกันทองกอนวัยอันควร โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
โรคเอดสได
ผลการสํารวจ พบวา ประชาชนรอยละ 86.2 เห็นวาการใชถุงยางอนามัยสามารถปองกันการตั้งครรภ
และปองกันโรคตางๆ จากการมีเพศสัมพันธได อีกทั้งประชาชนสวนใหญ มีความเห็นวา ชายและหญิงวัย
ทํางานที่พ กถุ งยางอนามัย เปน คนที่ปองกันตนเองและผูอื่น ร อยละ 78.4 และ 70.0 ตามลําดับ สํา หรับ
ประชาชน รอยละ 22.7 มีความคิดเห็นวา ชายที่พกถุงยางอนามัยเปนนักเที่ยว สวนรอยละ 18.5 มีความ
คิดเห็นวา หญิงที่พกถุงยางอนามัย เปนผูมีอาชีพขายบริการทางเพศ
ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่ง เห็นดวยที่จะใหมีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในหองน้ํานักเรียนหญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป รอยละ 47.6 แตมี จํานวนกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวย และกลุมตัวอยางที่ไมแนใจ
มีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รอยละ 31.0 และ 20.2 ตามลําดับ และรอยละ 53.4
ของประชาชน มีความคิดเห็นวา การแจกถุงยางอนามัยแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปในชวง
เทศกาลวาเลนไทน จะเปนการกระตุนใหมีเพศสัมพันธกันในชวงเทศกาลดังกลาว สวนประชาชนรอยละ 73.7
ของ ประชาชน คิดวาการแจกถุงยางอนามัยแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป ในชวงเทศกาลวาเลน
ไทน จะชวยปองกันการทองกอนวัยอันควร โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดสได
ประชาชนรอยละ 72.7 เห็นดวยที่จะใหผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวสอนใหบุตรหลานตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป รูจักวิธีใชและพกถุงยางอนามัย ประชาชนที่ไมมีความรูสึกอายถาตองซื้อ
ถุงยางอนามัยในรานสะดวกซื้อหรือรานขายยา มีจํานวนมากกวา กลุมตัวอยางที่รูสึกอายเล็กนอย รอยละ 44.3
และ 41.2 ตามลําดับ สําหรับคําถามวาถามีการแจกถุงอนามัยฟรี กลุมตัวอยางสวนใหญ สะดวกที่จะไปรับ ที่
รานขายยา คลินิก โรงพยาบาล รอยละ 43.3 รองลงมาคือ เครื่องแจกฟรีอัตโนมัติ รอยละ34.7
นอกจากนี้ จากการวิเคราะหเพิ่มเติม ยังพบวา กลุมประชาชนที่อายุ 60 ปขึ้นไป คิดวาชายวัยทํางานที่
พกถุงยางอนามัยเปนคนสําสอน และประชาชนอายุ 15-30 ปและ 60 ปขึ้นไป คิดวาหญิงวัยทํางานที่พกถุงยาง
อนามัยเปนคนเซ็กสจัด เพศชาย คิดวาหญิงวัยทํางานที่พกถุงยางอนามัยเปนคนขายบริการทางเพศ สําหรับ
ประชาชนกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาประถมและต่ํากวา คิดวาหญิงวัยทํางานที่พกถุงยางอนามัยเปน

คนขายบริการทางเพศ มี ประชาชนเห็น ควรดว ยที่จะมีการติ ด ตั้ งเครื่อ งแจกถุงยางอนามั ย ฟรี ใ นห องน้ํ า
นั ก เรีย นหญิ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ประชาชนทุ ก ชว งอายุ คิด ว า การแจกถุ ง ยางอนามั ย แก นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปในชวงเทศกาลวันวาเลนไทนจะเปนการกระตุนใหมีเพศสัมพันธในชวงดังกลาว
และประชาชนกลุมตัวอยางทีเ่ คยใชถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ เห็นควรดวยทีจ่ ะมีการติดตั้งเครื่อง
แจกถุงยางอนามัยฟรีในหองน้ํานักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 15-30 ป และ60 ปขึ้นไป รูสึกอายถาตองซื้อถุงยางอนามัยในรานสะดวก
ซื้อหรือรานขายยา และกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ รูสึกอายถาตองซื้อถุงยาง
อนามัยในรานสะดวกซื้อ
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งนี้ จัดทําขึ้นเปนครั้งที่ 3/ 2557 ดวยการใชแบบสอบถาม
จํานวน 14 ขอ ในกลุมตัวอยาง จํานวน 2,921 ราย ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ รวมทั้งหมด 25 จังหวัด
ในชวงระหวางวันที่ 1-7 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งในครั้งแรกไดทําการสํารวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน
ในเรื่อง การตีตราและกีดกันผูติดเชื้อเอช ไอ วี และผูปวยเอดส ในสังคมไทย และไดจัดแถลงขาวเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556 สําหรับครั้งที่ 2 ไดจัดทําเรื่อง การดื่มเครื่องแอลกอฮอล (เหลา เบียร ไวน เปนตน) แถลง
ขาวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งดําเนินการโดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่1-12 และสํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้ยังรวมมือในการเก็บขอมูลรวมกับ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา และสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดรับ
รายงานผูปวยเอดสจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต พ.ศ.2527 จนถึงเดือนกันยายน
2555 พบวา กลุมอายุ 15-19 ป มีจํานวนผูปวยรวม 3,272 ราย กลุมอายุ 20-24 ป จํานวนผูปวยรวมทั้งหมด
29,183ราย และตั้งแตพ.ศ. 2550 – 2554 พบวากลุมอายุ 15-19 ป และกลุมอายุ 20 – 24 ป มีความชุกของ
การปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีแนวโนมสูงกวาทุกชวงอายุของทุก ๆ ปที่ผานมา
และพบวาในกลุมเยาวชนอายุ 15 – 24 ป เกือบ 80 คน(79.8) ในทุก ๆ หนึ่งแสนคนมีอัตราปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป 2548 – 2553 แสดงใหเห็นวากลุมวัยรุนเปนกลุมที่มี
เพศสัมพันธที่มีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด ผลการเฝาระวังพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ พบวา
กลุมเยาวชน มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธอายุเฉลี่ยนอยลงเรื่อยๆ อายุนอยที่สุด คือ 12 ป พบวาอัตราการใช
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธในรอบปที่ผานมายังต่ําอยู เพียงรอยละ 46.9 เทานั้น

