สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
หนังสือพิมพ
บานเมือง
10 ก.พ. 2558

โคราชรณรงคสอนเด็กพกถุงรับวันแหงความรัก
โคราชหวงวาเลนไทน เด็กมีเซ็กสไมปองกัน สคร.5 เตือน สวมถุงยาง
อนามัย ลดเอดส ลดโรค ไมทอง เผยรณรงคตองสอนเด็กพกถุงยางรับ
วันแหงความรัก ย้ําติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในหองน้ํานักเรียน
หญิง ม.ตน

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเพิ่มความถี่ในการ
สื่อสารความเสี่ยงเรื่องการ
ปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและตั้งครรภ
ในวัยเรียนดวยการใช
ถุงยางอนามัย โดยจัดทํา
ขาวแจกเผยแพรแก
สื่อมวลชน และจัดทํา Info
graphic ทางเฟสบุคกลุม
สื่อสารความเสี่ยง สคร.5
https://www.facebook.com/
prdpck5?fref=ts

นครราชสีม า/ น.พ.ธีร วัฒ น วลัย เสถีย ร ผูอํา นวยการสํา นัก งาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปดเผยถึงงานเทศกาลแหงความ
รัก หรือวันวาเลนไทน วันที่ 14 กุมภาพันธ ซึ่งเปนวันแหงความรักวา ป
นี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกําหนดประเด็นในการรณรงค
วา "SEX รอบคอบตอบ OK" ซึ่งหมายถึงตองรูวิธีปฏิเสธหรือตอรองเมื่อ
ไมพรอมจะมีเพศสัมพันธ พกถุงยางอนามัยไวเสมอ และสามารถใชได
อยางถูกวิธี มีความรับผิดชอบตอตนเองและคูเพศสัมพันธ โดยใชถุงยาง
อนามัย ทุก ครั ้ง ทั ้ง นี ้เ พื ่อ สง เสริม ภาพลัก ษณถ ุง ยางอนามัย ใหเ ปน
อุปกรณสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะทางเพศ โดยเฉพาะ
วัยรุนใหความสําคัญกับวันวาเลนไทนมาก หลายคูเพศสัมพันธกันโดย -ไดแจงผูบริหารและ
ไมไ ดปอ งกัน ทําใหเ กิดปญหา เชน การตั้ง ครรภในวัย เรีย น โรคติดตอ เครือขายสื่อมวลชนแลว
ทางเพศสัมพันธ เชน หนองใน ซิฟลิส ไปจนถึงติด เชื้อ เอดส ซึ่งอัตรา
การใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ ในคนกลุมนี้ต่ํากวา 60% หรือ
แมแต กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย ก็พบวา มีการใชถุงยางอนามัยเพียง
50.8% เทานั้นที่มีเพศสัมพันธกับคูรัก ดังนั้น เมื่อจะมีเพศสัมพันธ ตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและคูรัก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้ง
น.พ.ธีรวัฒน กลาว

สําหรับผลสํารวจ เรื่อง "การใชถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมปองกัน
โรค" ในกลุมตัวอยาง จํานวน 2,921 รายในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ
รวมทั้งหมด 25 จังหวัด ในชวงระหวางวันที่ 1-7 กุมภาพันธ 2557 ผล
การสํารวจพบวาประชาชนรอยละ 86.2 เห็นวาการใชถุงยางอนามัย
สามารถปอ งกัน การตั ้ง ครรภแ ละปอ งกัน โรคตา งๆ จากการมี
เพศสัมพันธได อีกทั้งประชาชนสวนใหญ มีความเห็นวา ชายและหญิง
วัย ทํา งานที่พ กถุง ยางอนามัย เปน คนที่ปอ งกัน ตนเองและผูอื่น รอ ยละ
78.4 ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่ง เห็นดวยที่จะใหมีการติดตั้งเครื่องแจก
ถุงยางอนามัยฟรีในหองน้ํานักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้น
ไป รอยละ 47.6 ประชาชน มีความคิดเห็นวา การแจกถุงยางอนามัยแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปในชวงเทศกาลวาเลนไทน จะ
เปนการกระตุนใหมีเพศสัมพันธกันในชวงเทศกาลดังกลาว รอยละ 53.4
สวนประชาชนรอยละ 73.7 คิดวา การแจกถุงยางอนามัยแกนักเรียน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนตน ขึ ้น ไป ในชว งเทศกาลวาเลนไทน จะชว ย
ปอ งกัน การทอ งกอ นวัย อัน ควร โรคติด ตอ ทางเพศสัม พัน ธ และโรค
เอดสได สวนประชาชนรอยละ 72.7 เห็นดวยที่จะใหผูปกครองหรือ
บุคคลในครอบครัวสอนใหบุตรหลานตั้งแต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขึ้นไป รูจักวิธีใชและพกถุงยางอนามัย ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา และ
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธพบวา ในกลุม
เยาวชนอายุ 15-24 ป เปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด ผล
การเฝา ระวัง พฤติก รรมการมีเ พศสัม พัน ธ พบวา กลุ ม เยาวชน มี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธอายุเฉลี่ยนอยลงเรื่อยๆ อายุนอยที่สุด คือ 12
ป พบ วา อัต ราการใชถุง ยางอนามัย เมื่อ มีเ พศสัม พัน ธใ นรอบปที่ผา น
มายังต่ําอยู เพียงรอยละ 46.9 เทานั้น
ทั้งนี้ปจจุบันประเทศไทยมีผูติดเชื้อเอดสกวาหนึ่งลานหนึ่งแสน
คน สาเหตุสวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันถึงรอยละ
90 อีกทั้งผูปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป สวนทางกับการใชถุงยางอนามัย
ซึ่งมีพียงรอยละ 60 เทานั้น วันวาเลนไทนปนี้ฝากเตือนวัยใส หากมี
เพศสัม พัน ธต อ งสวมถุง ยางอนามัย ทุก ครั ้ง เพื ่อ ปอ งกัน ปญ หาที ่อ าจ
เกิดขึ้น ทั้งการตั้งครรภในวัยเรียน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน หนอง
ใน ซิฟลิส กามโรค และที่รายแรงที่สุดคือ ติดเชื้อเอดส

