สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
ASTVผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันที่
12 ก.พ. 2558

ตั้ง ตูถุงยาง ในโรงเรียนปองกันหรือสงเสริมเยาวชน
มาตรการการปองกันตั้งตูขายถุงยางอนามัยในโรงเรียน มาตรการนี้เปน
ประโยชนตอเด็กจริงหรือ? เพราะหากมองอีกดานถือเปนดาบ 2 คม ที่
อาจกระตุ น ใหเ ด็ก หัน มาสนใจการมีเ พศสัม พัน ธก อ นวัย อัน ควรยิ ่ง
กวาเดิมหรือไม?
เ พ ศ ส ัม พ ัน ธ  เ รื ่อ ง ล ะ เ อ ีย ด อ อ น ที ่ใ ก ล ต ัว !
หลังจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดมีมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการติดเชื้อ HIV โดยเปนการรณรงคเพื่อใหความรูเรื่องการ
ปอ งกัน โรค และยัง มีแ นวคิด ไปถึง การติด ตั้ง ตูข ายถุง ยางอนามัย แบบ
หยอดเหรีย ญในสถานศึก ษา โดยใหก ระทรวงศึก ษาธิก าร (ศธ.) ดูแ ล
เรื่องนี้ โดยจะเริ่มดําเนินการในสถานศึกษาที่มีความพรอมกอน

แนวทางการดําเนินงาน
หลังจากไดเผยแพรขาว
แจกเรื่องดีดีซีโพล เผย ตอง
สอนเด็กพก “ถุงยาง” รับ
วันวาเลนไทน
ซึ่งเปนผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนสวน
ใหญที่มีตอการติดตั้งตูขาย
ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ
ก็ไดมีเสียงวิพากษวิจารณ
ถึงความเหมาะสมหรือไม
เหมาะสม ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของกําลังหารือใน
เรื่องนี้

เมื ่อ มีม าตรการดัง กลา วออกมา ทางดา น "กมล รอดคลา ย"
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน (กพฐ.) เปด เผยกับ
หนัง สือ พิม พสํา นัก หนึ่ง วา ไมเ ห็น ดว ย หากสธ.จะทํา เรื่อ งขอติด ตั้ง ตู -ไดแจงผูบริหารและ
ถุงยางมาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม เครือขายสื่อมวลชนแลว
อนุญ าตแนน อน เพราะที่ผา นมายัง ไมเ คย มีโ รงเรีย นไหนทํา เรื่อ งขอ
ติดตั้งตูถุงยางใน สถานศึกษาเลย
ทั้งนี้ การติดตั้งตูถุงยางสวนใหญจะอยูในหองน้ําสาธารณะหรือ
สถานบันเทิง หากตองมาติดตั้งในโรงเรียน เกรงวาจะเปนการสนับสนุน
ใหเด็กสนใจเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เพราะฉะนั้น จึงเห็น
วาไมใชเรื่องถูกตองหากจะดําเนินการในลักษณะนี้

ลาสุด พญ.ปยธิดา สมุทระประภูต ผูอํานวยการกองควบคุมโรค
เอดสว ัณ โรค และโรคติด ตอ ทางเพศสัม พัน ธ สํ า นัก อนามัย (สนอ.)
กรุง เทพมหานคร (กทม.) ไดเ ปด เผยวา เรื ่อ งการติด ตั ้ง ตู ข ายถุง ยาง
อนามัยในโรงเรียนถือเปนเรื่องละเอียดออนตองพิจารณาอยางรอบคอบ
ในสวนของสถานศึกษาสังกัด กทม.นั้น ผูบริหาร กทม.สามารถพิจารณา
ไดเองวาจะดําเนินการอยางไร จะยึดแนวทาง ของ ศธ.ที่ขณะนี้ยังไมเห็น
ดวยกับนโยบายดังกลาวหรือพิจารณาแนวทางเอง
ในความคิดเห็นสวนตัว การตั้งตูขาย ถุงยางอนามัยในสถานศึกษา
คอนขางเปนประโยชน โดยมองจากสถานการณปญหาการตั้งครรภไม
พรอมของเยาวชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และราคาถุงยางอนามัยในปจจุบันมี
ราคาคอนขางสูงและเด็กเองอาจจะเกิดความอายหากตองซื้อถุงยางจาก
รานสะดวกซื้อ เหตุนี้เองจึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเยาวชนไมปองกัน
เพราะฉะนั้น คิดวาการติดตั้งตูถุงยางอนามัยในหองน้ําที่โรงเรียน จะทํา
ใหเยาวชนมีการปองกันมากขึ้น
ไ ม ไ ด ก ร ะ ตุ น แ ต ห า ม ธ ร ร ม ช า ต ิไ ม ไ ด !
จากประเด็นดังกลาวนี้เอง "ธวัชชัยพาชื่น" เจาหนาที่องคการแพธ
ประเทศไทย (ผูทําหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน) จึงใหความคิดเห็น
กับทีมขาวASTV ผูจัดการLive วา การตั้งตูถุงยางอนามัยในโรงเรียนถือ
วา เปน ประโยชนอ ยา งยิ่ง เขาไมไ ดม องวา จะเปน ตัว กระตุ น ใหเ ด็ก มี
เพศสัมพันธมากขึ้น เพราะเมื่อไหรที่เด็กมีประจําเดือนหรือผลิตอสุจิได
นั่นถือวาเปนเรื่องธรรมชาติ
"จริง ๆ โครงการนี้มัน ไมไ ดเ พิ่ง เริ่ม นะ มัน เคยมีโ ครงการนี้เ กิด
ขึ ้น มากอ นหนา นี ้แ ลว แลว ก็ท างกระทรวงสาธาณสุข เองก็พ ยายาม
ผลักดันมาตั้งนานแลว คิดวาไมใชเรื่องใหม สวนมันจะเปนประโยชน
หรือไมเปนประโยชนถามองในมุมผม ยังไงก็แลวแตมันก็เปนประโยชน
คือถาการตั้งตูถุงยางแลวจะมาเปนตัวกระตุนใหเด็กมีเพศสัมพันธ
มากขึ ้น อัน นี ้ไ มน า จะเกี ่ย วขอ งกัน เพราะวา เรื ่อ งเพศกับ เรื ่อ งเด็ก
เมื่อไหรที่เด็กมีประจําเดือนหรือผลิตอสุจิไดมันมากับอารมณทางเพศอัน
นี ้ค ือ ตัว ชี ้ว ัด แตค ุณ ไปหา มธรรมชาติข องเด็ก ไมไ ด อัน นี ้ไ มใ ชเ รื ่อ ง
กระตุ น แตถ า อารมณท างเพศมัน มาแลว คุณ จะจัด การกับ มัน ยัง ไง"
หากไมใหตั้งตูถุงยางอนามัยในโรงเรียน ก็ไมไดหมายความวาเด็ก
จะไมมีเ พศสัม พัน ธ เพราะเรื่อ งแบบนี้เ กิด ขึ้น ไดแ มจ ะอยูใ นโรงเรีย น

หรือนอกโรงเรียนก็ตาม
"ถึงแมวาไมใหเอาตูถุงยางอยูในโรงเรียน ไมไดแปลวาเด็กจะไมมี
เพศสัมพันธ มันคนละเรื่องกัน มันไมเกี่ยวกันเลย มันเกิดขึ้นไดไมวาจะ
อยูในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน แตประเด็นคือคุณกลัวตางหากที่คนจะ
มอง กลัวสังคมมอง แตวาจะชวยเด็กจริง ในขาวบอกวาอัตราการติดเชื้อ
ของเด็ก มัน ก็เ พิ ่ม มากขึ ้น สว นหนึ ่ง ก็ค ือ อยา งที ่ผ มบอกถุง ยางคือ
เครื่องมือทางการแพทยชนิดเดียวที่ปองกันทั้งโรคและทอง"
ยุคสมัยในปจจุบัน ถือ วาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เพราะฉะนั้น
ผูใหญบางทานตองยอมรับและอยาปดกั้น ปลอยใหทุกอยางเปนไปตาม
ธรรมชาติจะดีกวา เพราะเรื่องเพศศึกษากับวัยรุนถือเปนเรื่องปกติ
"คุณไมรูวาเด็กมีเพศสัมพันธเมื่อไหร คุณจะไปบอกวาไมควรเอา
ถุงยางใหเด็กหรือ ไมควรที่จะใหเด็กยุงเรื่องนี้มันเปนเรื่องผูใหญเขาใจ
ผิด ซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากนะผมวาคนคิดแบบนี้มันไมเทาทันขอมูล
นะครับ แลว ถา เอาไปติด ในโรงเรีย นก็ก ลัว จะโดนมองวา ทํ า ไมไป
สงเสริม ผมคิดวาเรื่องตูถุงยางมันเปนแคเรื่องเดียวเองนะ สวนใหญมัน
เปนเรื่องวิธีคิดจะตั้งไดหรือตั้งไมได ผมคิดวาการตั้งมันเปนประโยชน
แนๆ แตประเด็นคือคนจะกลาตั้งหรือเปลาเทานั้นเอง"

