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อนามัยการเจริญพันธุภาคใต
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการวางแผนครอบครัว
ของประชากรภาคใตขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2537 และในป พ.ศ. 2546 ไดจัดทําโครงการสํารวจอนามัยการเจริญพันธุภาค
ใตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2546 เพื่อศึกษาดูความเปลี่ยนแปลงดานการวางแผนครอบครัว การสมรส
และภาวะเจริญพันธุ พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็ก มะเร็งของระบบสืบพันธุ โรคเอดส เพศศึกษา และ
อนามัยวัยรุนของประชากร เพื่อใชเปนตัวชี้วัดทางอนามัยการเจริญพันธุของประชากรภาคใต โดยเฉพาะกลุมชาวไทยมุสลิม
อายุ
จากการสํารวจพบวา ประชากรไทยพุทธและประชากรไทยมุสลิม มีอายุโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน (30.9 ป และ 29.7 ป
ตามลําดับ) ประชากรไทยมุสลิมอายุ 15-24 ป มีสัดสวนสูงกวาประชากรไทยพุทธ (รอยละ 35.5 และรอยละ 31.4 ตามลําดับ)
แตประชากรไทยมุสลิมอายุ 40 ปขึ้นไปกลับมีสัดสวนต่ํากวาประชากรไทยพุทธ (รอยละ 20.2 และรอยละ 24.3 ตามลําดับ)
แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมแลวประชากรไทยมุสลิมมีการสมรสเร็วกวาประชากรไทยพุทธ และอาจมีการตายและการยายถิ่น
ของประชากรอายุ 40 ปขึ้นไป สูงกวาประชากรไทยพุทธ จึงสงผลใหประชากรวัย 40 ปขึ้นไปของประชากรไทยมุสลิม ต่ํากวา
ประชากรไทยพุทธอยางเห็นไดชัด

ความรูเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด
จากผลการสํารวจในตารางที่ 2 พบวา ผูที่มีอายุ 15-49 ป ที่ตอบสัมภาษณดวยตนเอง จํานวน 2,385,655 คน รูจักวิธี
การคุมกําเนิดโดยไมตองซักถามมากที่สุดคือ ยาเม็ด (รอยละ 72.7) รองลงมาคือ ถุงยางอนามัย (รอยละ 57.2) และยาฉีด
(รอยละ 53.4) วิธีคุมกําเนิดที่รูจักนอยที่สุดคือ วิธีการคุมกําเนิดดวยวิธีอื่น ๆ (รอยละ 13.5) ซึ่งไดแก การหลั่งนอกชองคลอด
ลางชองคลอด ใชสมุนไพร เปนตน เมื่อเปรียบเทียบวิธีคุมกําเนิดที่รูจักโดยไมตองซักถามระหวางประชากรไทยพุทธและ
ประชากรไทยมุสลิม พบวา ประชากรไทยมุสลิม รูจักวิธีกา รคุมกําเนิดโดยไมตองซักถามนอยกวาประชากรไทยพุทธทุกวิธี

ทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกําเนิด
ผลจากการสํารวจในตารางที่ 3 พบวา รอยละ 67.0 ของประชากรไทยมุสลิมเห็นดวยกับการคุมกําเนิด โดยเฉพาะสตรี
ไทยมุสลิมเห็นดวย รอยละ 68.1 สวนชายไทยมุสลิมเห็นดวยนอยกวาสตรีไทยมุสลิมคือ รอยละ 65.1 ไมเห็นดวย รอยละ
34.9
เมื่อถามถึงทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกําเนิดจากประชากรไทยมุสลิมโดยการถามวา "ความคิดของ……(ชื่อ)……คิดวาการ
กําหนดจํานวนบุตรหรือปองกันไมใหมีบุตรถี่เกินไป โดยการคุมกําเนิดดวยวิธีตาง ๆ ขัดตอคําสอนทางศาสนาหรือไม" พบวา
ครึ่งหนึ่งเห็นวาการคุมกําเนิดเปนการขัดตอคําสอนทางศาสนาแตจําเปน รองลงมารอยละ 39.7 เห็นวาขัดตอคําสอนทาง
ศาสนา และมีเพียงรอยละ 1.7 เห็นวา การคุมกําเนิดไมเกี่ยวของกับศาสนา
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกําเนิดระหวางชายไทยมุสลิมกับสตรีไทยมุสลิมพบวา ทัศนคติของชายไทย
มุสลิมที่เห็นวาการคุมกําเนิดเปนการขัดตอคําสอนทางศาสนาแตจําเปน และการคุมกําเนิดเปนการขัดตอคําสอนทางศาสนา
นั้นมีสัดสวนใกลเคียงกันคือ รอยละ 45.3 และรอยละ 44.8 ตามลําดับ แตทัศนคติของสตรีไทยมุสลิมจะแตกตางกันคือ
ทัศนคติที่เห็นวาการคุมกําเนิดเปนการขัดตอคําสอนทางศาสนาแตจําเปน มีถึงรอยละ 53.4 ขณะที่ทัศนคติที่เห็นวาการคุม
กําเนิด เปนการขัดตอคําสอนทางศาสนามีรอยละ 36.7

การคุมกําเนิดของสตรีสมรส
จากตารางที่ 4 พบวา สตรีภาคใตที่สมรสจํานวน 1,387,966 คนนั้น ปจจุบันกําลังคุมกําเนิดจํานวน 851,004 คน หรือ
รอยละ 61.3 และเมื่อเปรียบเทียบการคุมกําเนิดระหวางสตรีไทยพุทธ และสตรีไทยมุสลิม จะเห็นความแตกตางกันอยางเดน
ชัด คือ สตรีไทยพุทธมีการคุมกําเนิดถึงรอยละ 71.3 ในขณะที่สตรีไทยมุสลิมมีการคุมกําเนิดเพียงรอยละ 37.2 เทานั้น
วิธีคุมกําเนิดที่สตรีสมรสกําลังใชในปจจุบันพบวา สวนใหญ รอยละ 48.4 นิยมกินยาเม็ดคุมกําเนิด รองลงมาคือทํา
หมันหญิง (รอยละ 24.3) และยาฉีด (รอยละ 15.2) เมื่อเปรียบเทียบวิธีคุมกําเนิดที่กําลังใชในปจจุบันของสตรีไทยพุทธและ
สตรีไทยมุสลิมพบวา ทั้งสตรีไทยพุทธและสตรีไทยมุสลิมสวนใหญยอมรับวิธีคุมกําเนิดแบบไมถาวรโดยการกินยาเม็ดคุม

กําเนิด (รอยละ 46.7 และรอยละ 56.3 ตามลําดับ) นอกเหนือจากนิยมกินยาเม็ดคุมกําเนิดแลว สตรีไทยพุทธและสตรีไทย
มุสลิมมีความนิยมคุมกําเนิดบางวิธีแตกตางกันคอนขางมาก กลาวคือ สตรีไทยพุทธมีสัดสวนของการคุมกําเนิดโดยวิธีใสหวง
อนามัยสูงกวาสตรีไทยมุสลิม (รอยละ 4.0 และรอยละ 1.3 ตามลําดับ) ในขณะที่สตรีไทยมุสลิมมีสัดสวนของการคุมกําเนิด
โดยวิธีฉีดยาสูงกวาสตรีไทยพุทธ (รอยละ 25.5 และรอยละ 12.9 ตามลําดับ)
สําหรับวิธีคุมกําเนิดแบบถาวร (ทําหมันหญิงและทําหมันชาย) พบวา สตรีไทยพุทธใชวิธี ทําหมันหญิงสูงกวาสตรีไทย
มุสลิม (รอยละ 28.4 และรอยละ 5.4 ตามลําดับ) ในขณะที่สตรีไทยพุทธใชวิธีทําหมันชายนอยกวาสตรีไทยมุสลิม (รอยละ
0.6 และรอยละ 1.1 ตามลําดับ)
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