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คํานํา 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาเพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น รหัสวิชาทช02006 ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ
ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนและพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือ
เรียนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลองค์ความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นําเน้ือหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํามาเรียบเรียงอย่าง
มีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านเข้าใจง่าย สามารถอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้อย่างสะดวก 

 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือเรียนสาระเพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น รหัสวิชา    
ทช02006 เล่มน้ีจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ทุกประการ 
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บทท่ี 1ความหมายของ “เพศ”  และ “เพศวิถี” 

สาระสําคัญ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะเก่ียวกับความหมายของ เพศ และ เพศวิถี ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือในเรื่องเพศศึกษาความแตกต่างของเพศและเพศวิถี การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น วิถี
ชีวิตของวัยรุ่นแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น การคุมกําเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสารเรื่อง
เพศและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเร่ืองเพศ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของ “เพศ” และ “เพศวิถี” ได้ 
2. ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือในเรื่องเพศ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1.  ความหมายของเพศ  และเพศวิถี  วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศของตนเอง 

 2.  วิเคราะห์ความรู้สึกต่อการสื่อสารเรื่องเพศและอุปสรรค 
 3.  เพศศึกษากับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทํากิจกรรมตามใบงาน 

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ใบงานท้ายบท 
3. การสืบค้นทาง Internet 

 

ประเมินผล 
ประเมินผลจากกิจกรรมตามใบงาน 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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1.1ความหมายของเพศ  และเพศวิถี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า “เพศ”  หมายถึง  รูปแบบที่แสดงให้รู้
ว่าหญิงหรือชาย  ซึ่งหากจะตีความกันแต่เพียงว่า  เพศ  คือ  ลักษณะบอกให้ใครๆ  รู้ว่าบุคคลน้ันๆ  เป็นผู้หญิง
หรือชาย  เป็นการยากที่จะเข้าใจความหมายเรื่องเพศได้อย่างสมบูรณ์  สําหรับความหมายของเพศในรูป
นามธรรมน้ัน  เพศ  หมายถึง  ความรู้สึกและความต้องการทางเพศ  หรือ  กามารมณ์  ในทรรศนะของคน
ทั่วไป  คําว่า  เรื่องเพศ  หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า  เซ็กส์(Sex)หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพที่บอกว่าเป็น
เพศชายหรือหญิง  บางครั้งหมายถึงแรงขับหรือสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงออกเป็น
พฤติกรรมบางคร้ังหมายถึง  พฤติกรรมทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

 ความหมายของคําว่าเพศมี  2  นัยยะ  คือ (1)  เพศ  ในแง่สรีระวิทยา(biological/physical)เป็น
ความแตกต่างของร่างกายที่ติดตัวมาแต่กําเนิด  เช่น  ความแตกต่างของระบบอวัยวะสืบพันธ์ุเรื่องของฮอร์โมน
เพศหญิงและเพศชาย  เรื่องรูปร่าง  สิ่งเหล่าน้ีได้มาโดยกําเนิด  โดยท่ัวไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้  ยกเว้นการ
ผ่าตัดทางการแพทย์สมัยใหม่  ส่วนความหมายของคําว่าเพศในนัยยะท่ี  (2)  คือ  วัฒนธรรมความเป็นเพศ  
(gender)ซึ่งหมายถึง  บทบาทหน้าที่  ที่ถูกกําหนดตามเง่ือนไขความ
แตกต่างทางเพศ  ในแง่สรีระวิทยา  เช่น  ผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงลูก  หรือ
ผู้ชายมีหน้าที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งเป็นการกําหนดโดย
วัฒนธรรม  ทํานองเดียวกับการคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อเพศหญิงที่ว่า  
ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือน  ต้องสวยงาม  เรียบร้อย  ทํากับข้าว
เก่ง  มีหน้าที่ปรนนิบัติ  ดูแลสามี  ซึ่งค่านิยมเหล่าน้ี  ทําให้ผู้หญิงที่ไม่
มีคู่ครองจะอยู่ยาก  เพราะสังคมมักเห็นว่าไม่มีคนปกป้องดูแล 

เพศวิถี  หมายถึง   ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีติด วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความปารถนาการ
แสดงออกทางเพศ ความคิดเก่ียวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่เป็นการสร้าง
ความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กําหนดและสร้าง
ความหมายให้กับเร่ืองเพศทุกแง่มุม เช่น ความปรกติของการเป็นคนรักต่างเพศ ความผิดปรกติของคนรักเพศ
เดียวกัน หรือ ผู้หญิงดีคือผู้ที่อ่อนประสบการณ์หรือเป็นฝ่ายรับในเรื่องเพศ (passive) เพศสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพียงคนเดียวหรือหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย รัก
ต่างวัย รักนอกสมรส ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของเพศวิถี ซึ่งมีความหลากหลาย เพศวิถีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละวัฒนธรรม ชนช้ัน และกาลเวลา เช่น ในสมัยก่อนผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบไม่ถือว่าโป๊แต่อย่างใด 

ตอนท่ี 1  ความหมาย  เพศ  และเพศวิถี วเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศของตนเอง 
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“สุขภาพทางเพศ”หมายความว่า สภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจของบุคคลที่เป็น
ผลสัมฤทธ์ิอันเกิดจากการมีเจตคติที่ดีต่อเรื่องเพศ มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับความคุ้มครองสิทธิและ
สุขภาพทางเพศ 

“เพศ”หมายความว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ถูกกําหนดโดยสรีระหรือความประสงค์ของ
เจ้าของสรีระน้ัน และยังหมายรวมถึงเพศภาวะและเพศวิถีด้วย 

“เพศภาวะ”หมายความว่า ภาวะความเป็นหญิงความเป็นชายที่ถูกกําหนดโดยปัจจัยแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรมในช่วงเวลาหน่ึง 

“เพศวิถี”หมายความว่า ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความปรารถนาและ
การแสดงออกทางเพศ 

“เพศศึกษา”หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยทั้งชายและ
หญิงเก่ียวกับเจตคติ ความรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพศ 

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ” หมายความว่า 
การกระทําหรือไม่กระทําการใดอันเป็นการแบ่งแยก การกีดกัน การไม่ยอมรับ 
การจํากัดหรือทําให้เสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วยเหตุ
แห่งเพศ 

“การวางแผนครอบครัว”หมายความว่า การวางแผนเตรียมตัวก่อนการใช้ชีวิตคู่และ/หรือการที่คู่ชีวิต
ตัดสินใจร่วมกันในการมีหรือไม่มีบุตร การเว้นระยะในการมีบุตรโดยคํานึงถึงสุขภาพมารดาและบุตร ตลอดจน
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

“การยุติการต้ังครรภ์”หมายความว่า การทําให้การต้ังครรภ์สิ้นสุดลง 
“การคุมกําเนิด” หมายความว่า การป้องกันการต้ังครรภ์โดยการปฏิสนธิระหว่างเช้ืออสุจิของชายและ

ไข่ของหญิง หรือป้องกันการฝังตัวอ่อนในโพรงมดลูก  
“คนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน”หมายความว่า ผู้ที่มีลักษณะเพศที่ไม่สามารถระบุได้

อย่างชัดเจนว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย อาจมีลักษณะที่เข้าข่ายทั้งหญิงและชาย หรือไม่เข้าข่ายทั้งหญิงหรือชาย 
ปรากฏได้ต้ังแต่รูปแบบเพศสรีระที่เห็นได้ด้วยตา เช่น อวัยวะเพศ หรือที่เรียกว่า กะเทยแท้ไปจนถึงการตรวจ
พบด้วยกระบวนการทางการแพทย์ เช่น โครโมโซม หรือโฮโมน ทั้งน้ีอาจปรากฏต้ังแต่แรกเกิด หรือภายหลังก็
ได้ 

“การแปลงเพศ”หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์โดยวิธีการผ่าตัดเพ่ือเปลี่ยนเพศชายให้
เป็นเพศหญิงหรือเปลี่ยนเพศหญิงให้เป็นเพศชาย ทั้งน้ีให้รวมถึงการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีการอ่ืน ที่หวังผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสรีระของร่างกายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศอย่างถาวร เช่น การตัด
อัณฑะออกทั้งหมด เป็นต้น 

“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี 
“วัยทอง”หมายความว่า บุคคลท่ีเริ่มเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเพศลดลงยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายและอารมณ์ จิตใจ จําต้องให้การบําบัดรักษาและดูแลเป็นพิเศษ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุและ

สุขภาพทางเพศ  
“สํานักงาน”หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ

และสุขภาพทางเพศ 
“เลขาธิการ”หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการ

เจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ  
“บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  หมายถึง บุคคลที่มี

รสนิยมทางเพศ หรือมีความพึงพอใจทางเพศและหรือมีลักษณะการแสดงออกทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ คนข้ามเพศ คนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน และกลุ่มคนที่มีลักษณะทาง
เพศที่อาจทําให้ได้รับผลกระทบทางสังคม 

“บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขที่
เก่ียวกับการคุมกําเนิดที่ปลอดภัย การดูแลเกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการคลอดที่ปลอดภัย การยุติการต้ังครรภ์ที่
ปลอดภัย การรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก การป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์ุและการเจริญพันธ์ุ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสไอวี การดูแลรักษาเกี่ยวกับการแปลงเพศ 
 

1.2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยม  ความเช่ือในเรื่องเพศ 
พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทํา  หรือ  การปฏิบัติตนที่เก่ียวข้องกับเร่ืองเพศโดยครอบคลุมทั้ง

พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก  คือ  พฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพล  ต่อพฤติการณ์รมทางเพศ  จะสามารถแบ่งออกได้  3  ปัจจัย  คือ  ครอบครัว  เพ่ือน  สังคม  และ
วัฒนธรรม 

1. อิทธิพลของครอบครัว  ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจ  และปลูกฝัง 
พฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็กครอบครัวจึงมี  อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
ด้วย 

1. อิทธิพลของเพ่ือน  การคบเพ่ือนมีความสําคัญและจําเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพ่ือนจะมี 
อิทธิพลในเรื่องความคิด  ความเช่ือตลอดจนให้คําปรึกษา  หรือแนะนําในเร่ืองต่างๆ  รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ  
และอาจชักจูงไปในทางที่ดีและไม่ดี  ดังน้ันการเลือกคบเพ่ือที่ดีจะช่วยแนะนําเรื่องพฤติกรรมทางเพศในทางท่ี
เหมาะสม 

2. อิทธิพลของสังคม  อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ  มีดังน้ี 
1.1 สถานภาพทางสังคม  สังคมไทยปัจจุบันมีความเหลี่ยมล้ําและช่องว่างทางฐานะทาง 

เศรษฐกิจมากย่ิงขึ้น 
1.2 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสแนวคิดและทิศทางความเคลื่อนไหวในสังคมการเสนอข่าว 

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในทางท่ีเสื่อมเสีย  เช่น  การถูกข่มขืนที่ลงภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน  พร้อม
บอกรายละเอียดต่างๆ  ของการกระทํา 
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1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สังคมสร้างขึ้น  เพ่ือช่วยให้ 
มนุษย์สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน  ในสังคมโดยมีความเช่ือทางศาสนาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากของ
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม 
 

1.3การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเด็กวัยรุ่น 
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากท้ังทางด้านร่าย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  

จําเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และครูอย่างใกล้ชิดเพ่ือช่วยแนะนําในเรื่องการ
ปรับตัว  และคอยให้คําปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ  ให้แก่วัยรุ่น 

วัยรุ่น  แยกได้เป็น  2  ระยะ  ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกัน
ดังน้ี 
ระยะที่ 1  วัยรุ่นตอนต้น  เริ่มต้ังแต่อายุ  13-15  ปี  สําหรับวัยรุ่นหญิง  ส่วนวัยรุ่นชายตอนต้น  จะเริ่มต้ังแต่
อายุประมาณ  15-17  ปี   
ระยะที่  2  ได้แก่  วัยรุ่นตอนปลาย  ทั้งเพศหญิงและชายอายุประมาณ  17-19  ปี  ในระยะของวัยรุ่นตอนต้น  
คือ  อายุระหว่าง  13-15  ปี  วัยรุ่นหญิงจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วความสูงจะเพ่ิมมากกว่าวัยรุ่นชาย  และ
หลังจากอายุ  15  ปีแล้ว  การเจริญเติบโตของวัยรุ่นหญิงจะลดน้อยลง  ส่วนวัยรุ่นชายจะเติบโตเร็วในช่วงอายุ  
5  ปี  โดยจะสูงทันหรือสูงกว่าวัยรุ่นหญิง  วัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา 
1.4ลักษณะท่ัวไปของวัยรุ่น  มีดังนี้ 
1. มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ายกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญามักเรียกวัยน้ีว่า    
“วัยพายุบุแคม” 
2.มีอารมณ์ไม่มั่นคง  เน่ืองจากยังขาดประสบการณ์ 
3.มีอารมณ์รุนแรง  และจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผย 
4.มีสถานภาพเป็นสองวัย  คือมีทั้งความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ในคนๆ เดียวกัน 
5.มีปัญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์  ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่แน่ใจ  หรือความไม่
เช่ือมั่นในตัวเองได้ 
6.จะมีท่าทางที่เก้งก้าง  แขน  ขา  ยาว  จึงทําให้ขาดความเช่ือมั่นในตัวเองในช่วงน้ี 
7.จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เช่น  เด็กชายมีหนวดเครา  เสียงแตก   
ส่วนเด็กหญิงมีหน้าออก  เสียงแหลมเป็นต้น 

8.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านสังคม  มีความรับผิดชอบมากข้ึน  ต้องทํากิจกรรมซึ่ง 
เป็นเรื่องตนเองมากกว่าเดิม 

9.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความรู้สึกต่อการ สื่อสารเรื่องเพศและอุปสรรค 

2.1 สถานการณ์การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 

ปัจจุบันน้ี พฤติกรรมทางเพศและปัญหาสุขภาพทางเพศเพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นไทย เพศศึกษาใน
ครอบครัวเป็นความรู้แรกเก่ียวกับเพศที่เด็กได้เรียนรู้จากผู้ปกครอง ซึ่งเพศศึกษาในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่
จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพทางเพศ แม้ว่าประเทศไทยจะรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างรวดเร็ว เรื่อง
เก่ียวกับเพศ    ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องปิดบัง ดังน้ัน สถานการณ์การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัวจึงยัง
ไม่เป็นที่เข้าใจ  ชัดเจนนัก 

การส่ือสารเร่ืองเพศศึกษาเกิดขึ้นในบางครอบครัว ซึ่งเน้ือหาที่สื่อสารกันน้ันเป็นเพียงบางส่วน
ของ   เรื่องเพศศึกษาเท่าน้ัน อุปสรรคสําคัญที่สุดของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัวคือการที่พ่อแม่คิด
ว่าลูกของตนยังเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา 

2.2 เพศศึกษา เรื่องท่ีพ่อแม่ต้องสอนลูก  

ช่วงรอยต่อการก้าวจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่มีความท้าทายอย่างย่ิงต่อทั้งวัยรุ่นเองและต่อผู้
เป็นพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข่าวสารปัญหาทางเพศในวัยรุ่นน้ัน ถือเป็นความกังวลสูงสุดข้อหน่ึงที่กดดันคุณ
พ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ ย่ิงกระแสสังคมมีความต่ืนตัวและให้ความสําคัญอย่างย่ิงเพียงใด ก็ย่ิงสะท้อนถึงความ
จําเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพัฒนาบทบาทของตนในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับลูก เพราะข้อมูลทางวิชาการ
ต่างก็มีบทสรุปชัดเจนซึ่งบ่งช้ีว่า ผู้ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ดีที่สุดแก่
วัยรุ่น คือคุณพ่อคุณแม่น่ันเอง แต่ขณะเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่จํานวนไม่
น้อยก็ยังงุนงงสงสัยว่า การเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ลูกควรจะมี
แนวทางอย่างไร? 

ปัญหาการพูดคุยเร่ืองเพศกับลูกทั้งที่ พ่อแม่อาจตระหนักรู้
บทบาทหน้าที่ของตน แต่จากการสํารวจ ก็ยังพบว่ามีอุปสรรคที่ทําให้พ่อ
แม่ไม่สามารถคุยเรื่องเพศกับลูกได้ในสามประเด็นหลัก ดังน้ี 

>ความรู้สึก พ่อแม่หลายคนรู้สึกขัดเขิน ที่จะคุยเรื่องเพศกับลูก 
>ความรู้ ไม่ม่ันใจในความรู้เรื่องเพศท่ีตนมีอยู่ 
>ความเหมาะสมกับวัยของลูก พ่อแม่มักไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องเพศกับลูกได้ในวัยใด มากแค่ไหน 

เพราะกลัวจะเป็นดาบสองคมให้ลูกอยากลองหรือเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก 

หลักการคุยเรื่องเพศกับลูก จากข้อกังวลใจสามประการข้างต้น เราจึงต้องมีหลักการพูดคุยเรื่องเพศท่ีเป็น 
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2.3ประโยชน์สําหรับพ่อแม่ ดังต่อไปนี้ 

>การจัดการกับความรู้สึกอึดอัดใจของตนเอง 
เรื่องเพศเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและมีกรอบของความเช่ือทางประเพณีมาเกี่ยวข้องมาก เป็นผลให้การ

พูดคุยเร่ืองน้ีกลายเป็นเรื่องอึดอัดใจได้ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ควรมีโอกาสทบทวนความรู้สึกของตนเอง 
และยอมรับในความลําบากใจของตนเอง แต่ไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคของการพูดคุย โดย
ต้องคํานึงไว้เสมอว่า การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอในเร่ืองเพศ จะช่วยให้วัยรุ่นปลอดจากการต้ังครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังน้ัน พ่อแม่จะต้องพยายามอย่าหลบเลี่ยงคําถามของลูก ตอบให้ตรงคําถามที่ลูก
อยากรู้ ถ้าไม่แน่ใจ เมื่อตอบแล้วให้ถามว่า เป็นคําตอบที่เขาต้องการหรือไม่ โดยควรพูดคุยอย่างเป็นกันเองและ
เป็นธรรมชาติเหมือนการคุยเร่ืองดินฟ้าอากาศหรือเร่ืองการเรียน ทั้งน้ี การพูดคุยที่ดี ควรเป็นการสื่อสารสอง
ทาง พ่อแม่จะต้องระมัดระวังในการไม่เป็นผู้พูดฝ่ายเดียว ควรรับฟังและถามความคิดเห็นของลูกด้วย ข้อสําคัญ
อีกประการหน่ึง คือถ้าลูกมีความเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ อย่าเพ่ิงโกรธ ให้ถามเหตุผล ที่มาที่ไปที่ทําให้เขาคิด
เช่นน้ัน แล้วค่อย ๆ ใช้เหตุผลแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การเปิดใจรับฟังของพ่อแม่จะนําไปสู่
การโน้มน้าวจูงใจลูกได้ เพียงแต่ อาจยังไม่เห็นผลชัดเจนในทันที แต่การพูดคุยต่อเน่ืองเสมอๆ ในบรรยากาศ
ครอบครัวที่อบอุ่น จะช่วยให้ค่านิยมดีงามซึมซับเข้าไปในใจของลูกเอง 

>การสรา้งความม่ันใจในการให้ความรู้แก่ลูก 
แม้พ่อแม่จะเป็นครูสอนความรู้ด้านเพศศึกษาที่ดีที่สุดสําหรบัลูก แต่พ่อแมไ่ม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเก่ียวกับ
เพศศึกษา ปัญหาหรือข้อมูลทางเพศหลายเร่ืองที่ลูกสงสัยแต่พ่อแม่ตอบไม่ได้ สามารถนําไปสู่ความลงตัวด้วย
การร่วมกันหาข้อมูลจากแหลง่ที่มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งพ่อแม่ยังได้ติดตามการปรับค่านิยมและร่วมกันมองหา
แนวคิดวิเคราะห์ที่ดีงามได้อีกด้วย 

ก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกับลูกถึงเรื่องเพศศึกษา เราควรจะทราบถึงการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วง
อายุ เพ่ือจะได้เตรียมตัว ในการให้ความรู้ในเรื่องเหล่าน้ี ได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

2.4 ความรู้เรื่องเพศท่ีเหมาะสมกับลูกในแต่ละช่วงวัย 
หลักการสําคัญข้อหน่ึง คือ ไม่มีวัยที่เด็กเกินกว่าการถามและการตอบเรื่องเพศ โดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่มี

ความเข้าใจถึงพัฒนาการของลูก และสามารถให้คําตอบที่เหมาะแก่วัยได้ โดยไม่ต้องแปลกใจที่ลูกจะไม่เข้าใจ
ทั้งหมด เมื่อลูกมีข้อสงสัย การยอมรับการถามจะช่วยให้ลูกกล้าถามอีกในครั้งต่อๆ ไปที่มีข้อข้องใจ ดังน้ัน จึง
ต้องระมัดระวังท่าทีการดุว่าหรือการแสดงความตกอกตกใจเกรี้ยวกราดเม่ือลูกถาม ซึ่งอาจนําไปสู่การเกิด
ช่องว่างทางความคิดที่ทําให้พ่อแม่ไม่สามารถรับรู้ถึงค่านิยมหรือ การปฏิบัติตัวในเรื่องเพศหรือเรื่องอ่ืนๆ ของ
ลูกในอนาคตได้ ดังน้ัน ถ้าลูกมีการไถ่ถามเรื่องเพศจากพ่อแม่ ควรมีท่าทีใส่ใจและพูดกับลูกว่า “พ่อแม่ดีใจที่ลูก
ถาม” ในทางตรงข้าม ถ้าลูกไม่ถาม พ่อแม่ควรชักชวนลูกคุยในเร่ืองเพศที่เหมาะกับความเข้าใจตามวัย ทั้งน้ี 
การเริ่มพูดคุยเร่ืองเพศที่เหมาะสมต้ังแต่ลูกอายุน้อยๆ อย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้การพูดคุยในเรื่องที่ยากหรือ
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ซับซ้อนในช่วงวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติ และลดความขัดเขินระหว่างกันได้ดี โดยเน้ือหาการ
พูดคุยตามวัย สามารถเช่ือมโยงถึงความเหมาะสมของพัฒนาการโดยย่อได้ ดังน้ี 

>อายุ 2-5ปี 
ลูกเริ่มรู้ว่า มีความแตกต่างทางด้านร่างกายระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย มีความอยากรู้อยากเห็น

เก่ียวกับรูปร่างและส่วนประกอบของร่างกายของเพศตรงข้าม เริ่มแยกแยะบทบาทที่สําคัญ ของแต่ละเพศ และ
เริ่มแสดงพฤติกรรม และบทบาทของตนให้สอดคล้องกับเพศที่ตนเองเป็น เด็กอาจจะเร่ิม “เล่น” อวัยวะเพศ
ของตนเอง และสนใจสํารวจดูส่วนสําคัญของเด็กคนอ่ืนๆ 

เรื่องทีพ่่อแม่ควรนํามาพูดคยุ 
สอนลูกให้รูจ้ักส่วนต่างๆ ของร่างกายในมุมมองด้านดี สอนให้ลูกรู้จักปกป้องตนเอง ไม่ยอมให้คนอ่ืนมาจับต้อง
ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยที่ลูกไม่ยินยอม สอนให้ลูกบอกพ่อแม่ในกรณทีี่ลูกถูกคนอ่ืนจับต้องของสงวน สอนให้
ลูกรู้ว่า การพูดเก่ียวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ควรทําเฉพาะในเวลาที่เป็นส่วนตัวที่บ้าน ไม่ควรพูดในที่
สาธารณะ ถ้าลูกชอบที่จะจับ
เล่นอวัยวะเพศอยู่เสมอๆ ควร
สอนให้ลูกรู้ว่าเขาไม่ควรจะทาํ
อย่างน้ันต่อหน้าคนอ่ืนๆ และ
ไม่ควรทําในที่เปิดเผย แต่พ่อ
แม่ไม่ควรจะใช้การลงโทษ
อย่างรุนแรง หรือพูดขู่ให้เด็ก
เกิดความกลัวและเข้าใจผิดว่า
เรื่องเพศเป็นสิ่งที่ผิดหรือ
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เด็ก
ควรมีความมั่นใจได้ว่าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาถามหรือพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเพศที่เขาอยากรู้ได้เสมอ 

 อายุ 6-10ปี 
ลูกจะเริ่มใช้คําศัพท์หรือคําสแลงเกี่ยวกับเรื่องเพศ เริ่มรู้สึกเขินอายมากข้ึนเมื่อพูดเก่ียวกับเรื่องเพศ 

เริ่มรู้ว่าเด็กทารกนั้นเกิดมาจากไหน เริ่มอยากรู้ว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายน้ัน มีการทํางานเป็นอย่างไร และมี
หน้าที่อย่างไร เริ่มได้รับรู้เรื่องโรคเอดส์ และอาจจะมีการเช่ือมโยงเรื่องราวจนเกิดความกังวลว่าแปลกๆ เช่น ไม่
อยากต้ังครรภ์ หรือสงสัยว่าตนอาจจะติดเอดส์ 

เรื่องทีพ่่อแม่ควรนํามาพูดคยุ 
พ่อแม่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้ว่าอวัยวะต่างๆ ทีม่ีส่วนในการเจริญพันธ์ุน้ันมีหน้าที่อย่างไรบ้าง โดย 

สามารถเช่ือมโยงกับพ้ืนฐานเรื่องการเจริญพันธ์ุของมนุษย์ และพืช หรือสัตว์อ่ืนๆ (เช่น ดอกไม้กับแมลง ฯลฯ) 
ให้ความรู้เรื่องความแตกต่างทางด้านสรีระของร่างกายผู้หญิงกับผู้ชาย โดยควรรู้ว่าแต่ละเพศมีความแตกต่างกัน
ในด้านบทบาทหน้าที่และการแสดงออกในสังคม พ่อแม่อาจสอนลูกเก่ียวกับเร่ืองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
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เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ อย่างง่ายๆ ได้ และพยายามตอบคําถามที่ลูกถามอย่างธรรมดาและเรียบง่าย โดยให้ความรู้ที่
ถูกต้องและตรงไปตรงมา โดยสังเกตถึงความเข้าใจของลูก ซึ่งส่วนใหญ่ในวัยน้ียังอาจไม่จําเป็นต้องอธิบายอย่าง
ละเอียดมากนัก เพราะอาจทําให้เด็กเกิดความสับสน 

 อายุ 11-12ปีขึ้นไป 
ลูกจะเข้าสู่ระยะวัยรุ่น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ และอวัยวะเพศเร่ิมทําหน้าที่ในการ

เจริญพันธ์ุได้เหมือนในผู้ใหญ่ ลูกอาจจะมีความวิตกกังวลว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขา 
จะเป็นอย่างไร และเป็นปกติหรือไม่ จะเริ่มมีการเปรียบเทียบรูปร่าง และส่วนต่างๆ ของร่างกายของตนเอง กับ
เพ่ือนๆ ในวัยเดียวกัน เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ เมื่อมีสิ่งเร้า และเริ่มอยากที่จะมี “แฟน” 

 

เรื่องทีพ่่อแม่ควรนํามาพูดคยุ 
ควรให้ความมัน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายที่กําลังเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในทุกคน ควร 

บอกให้ลูกทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น การมีประจําเดือนของ
เด็กผู้หญิง และการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ในตอนที่มีความรู้สึกทางเพศ ของเด็กผู้ชาย และการ “ฝันเปียก” 
โดยลูกควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต แต่ควรมี
เรื่องของความรักและความรับผิดชอบที่พึงมีให้กันเป็นบรรทัดฐานด้วยรับรู้ว่าการมีความรู้สึกทางเพศน้ันเป็น
เรื่องปกติ และความรู้จักที่จะควบคุมความรู้สึกน้ี ให้เหมาะสมกับการแสดงออกที่ถูกต้องทางสังคม 

ควรให้ลูกเข้าใจถึงการรู้จักระมัดระวังตัว และตระหนักถึงคุณค่าการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึง
วัยอันเหมาะสม โดยสอนให้ลูกรู้จักปฏิเสธหากมีใครพยายามชักชวนหรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หรือมีความเสี่ยง
ใดๆ และรู้จักการป้องกันตนเอง หรือช่วยตัวเองให้หลุดพ้น จากสิ่งเลวร้ายเหล่าน้ี นอกจากน้ี ยังควรสอนให้ลูก
รู้จัก เรื่องปัญหาการต้ังครรภ์ และการติดเช้ือโรค ที่อาจมาจากการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังสามารถสอนให้
ลูกรู้จักสิ่งที่”ถูก” และ “ผิด” ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ให้รู้ว่าเรื่องเก่ียวกับเพศที่เพ่ือนอาจจะพูดคุยกันน้ัน ใน
บางกรณีมักเป็นการคุยโอ้อวดกันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆได้ โดยรูปแบบการสอนในช่วงวัยน้ี พ่อแม่
จะต้องเร่ิมปรับท่าทีจากผู้ช้ีนําในวัยก่อนหน้าน้ีกลายเป็นการชวนคุยและรับฟังมากขึ้น ที่สําคัญ คือต้องมีการ
ชวนลูกคิดเพ่ือนําไปสู่การมีค่านิยมแนวทางปฏิบัติของตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป และมีความมั่นใจเสมอว่าพ่อ
แม่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสําหรับลูกตลอดไป 

Cr. พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต) 
 

2.5วัยรุ่นสมควรเรียนรู้เรื่องเพศเม่ือไร อย่างไร 
คําตอบที่ถูกต้องน่าจะหมายถึงอารมณ์ที่มั่นคง ทําให้สามารถยอมรับเหตุการณ์ที่เป็นธรรมชาติได้ และ

พร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่ควรให้เกิดการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 
วัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์ได้ก็ต่อเม่ือ……..เพราะอะไร 

ในความคิดเห็นของผู้ใหญ่ คิดว่าเมื่อพร้อมด้านความรู้ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ มีหน้าที่การ
งาน มีความรับผิดชอบโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม มีความพร้อมและมั่นคงทางอารมณ์ ในความคิดเห็นของเด็ก 
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คิดว่าเมื่อมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ คนสองคนต้องรักกัน รับผิดชอบ
ครอบครัวได้ รู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน 
2.6พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นควรเป็นอย่างไร 

มีความคิดเป็นของตนเอง แต่ควรจะมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และความคิดก่อน ให้สามารถมี
ทักษะในการปฏิเสธและการต่อรองกับคู่ของตนเองได้ มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัย ทั้งเรื่องการต้ังครรภ์และการติดเช้ือ HIV 
 
การเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเปิดเผยส่งผลดี ผลเสียอย่างไร  
 

ผลดี ผลเสีย 
เป็นธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้ทําให้เข้าใจสิ่งใกล้ตัว ช้ีโพรงให้กระรอกเร็วเกินไป 
เรียนรู้นิสัยของกันและกัน ทําให้เยาวชนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนไม่

ตระหนักถึงเรื่องรอบตัว 
เรารู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย  
เรียนรู้โดยมีผู้ใหญ่ช่วยไปพร้อมๆกัน  
 

2.7อุปสรรคของการพูดคุยเรื่องเพศระหว่างผู้ใหญ่กับเยาวชนคืออะไร 

1.ผู้ใหญ่ควรเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นว่าอยากรู้อยากเห็น 
2.ผู้ใหญ่สอนการศึกษาเรื่องเพศไม่ถ่องแท้ 
3.สื่อเน้นเพศสัมพันธ์มากกว่าความรู้ 
4.ดารา /นักแสดง สื่อสารเรื่องราวแบบผิดเพศ เด็กเกิดการเลียนแบบ 
5.ระบบวัฒนธรรม ศาสนา ปิดก้ันความคิดและกระบวนการเรียนรู้ 
6.การเรียนรู้ควรสอนตามพัฒนาการของเด็ก 
7.สอนทางออกของปัญหา โดยปรับทัศนคติของผู้ใหญ่และเยาวชนเข้าหากัน สร้างสัมพันธ์ภาพใน 
8.ครอบครัว ร่วมคุยกัน หาทางออกให้เด็ก ร่วมกันสร้างหลักสูตร 
9.นโยบายนําไปปฏิบัติได้จริง องค์กรทุกองค์กรควรเรียนรู้ร่วมกับเด็กเพ่ือพัฒนาสังคมร่วมกัน 

 
2.8วิธีการสื่อสารเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

ในยุคที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระบาดอย่างมาก  โดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นโรคเอดส์ในขณะนี้  การ
สื่อสารมีส่วนสําคัญอย่างมากในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ุให้ปลอดภัยมากกว่าเดิม  จึงมี
หลักการในการสื่อสารน้ันมีหลายวิธีได้แก่ 

1. การพูดคุยกันให้เข้าใจถึงการใช้ถุงยางอนามัย  เป็นวิธีการคุมกําเนิดที่ปลอดภัย  ไม่มีการใช้ยา   
หรือวัสดุเข้าไปในร่างกายฝ่ายหญิง  นอกจากน้ีการให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยยังเป็นการรักษาความสะอาด 
ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
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2. การไม่ปิดบังซึ่งกันและกันถึงพฤติกรรมทางเพศก่อนที่จะพบกัน  และชวนกันไปตรวจสุขภาพ 
ก่อนที่มีเพศสัมพันธ์  โดยไม่ได้มีการป้องกัน 

3. การไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงนอกสมรส  หรือในกรณีที่ฝ่ายชายซึ่งมีโอกาสมากกว่าจะมีพฤติกรรม 
เสี่ยง  โดยการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนนอกสมรส  จนต้องสวมถุงยางอนามัยทุกคร้ัง  และถ้าไม่แน่ใจ  อาจขอ
ใช้ถุงยางอนามัย  เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตน  โดยอาจจะอ้างถึงความสะอาดก็ได้ 
 

ตอนท่ี  3   เพศศึกษากับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เพศศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต จึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะการใช้ทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยด์ วิเคราะห์จะ

พบว่า พฤติกรรมของมนุษย์ล้วนเป็นผลมาจากเรื่องเพศทั้งสิ้น หรือแม้กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ต้องการให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีตัวช้ีวัด 6 ประการ คือ 1.ต้องมีสุขภาวะ คือ 
ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค สุขภาพจิตดี 2.มีครอบครัวที่อบอุ่น สัมพันธภาพที่ดี 3.ชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหา
ได้ 4.ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็ง มีรายได้ ไม่มีหน้ี เศรษฐกิจพอเพียง 5.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการดํารงชีวิตสมดุลกับ
ธรรมชาติ และ 6.สังคมเป็นประชาธิปไตย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบนพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์  ซึ่งตัวช้ีวัดทั้ง 6 ตัวน้ันจะเก่ียวข้องกับเรื่องเพศท้ังสิ้น 

นอกจากน้ี อายุขัยเฉล่ียของชายและหญิงไทยอยู่ที่ 75 และ 78 ปีตามลําดับ ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการดูแล
สุขภาพของประชากรไทยดีขึ้น แต่มีผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เช่น จาก อุบัติเหตุ หรือการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี 
โดยที่ภาวะเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และเป็นภาวะเจ็บป่วยที่เก่ียวเนื่องกับเพศ เช่น เน้ือ
งอกในมดลูก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจึงเป็นข้อสังเกตว่า จะพัฒนาไปสู่ทิศทางของการอยู่เย็นเป็นสุขได้
ตามแผนพัฒนาฯ หรือไม่ เพราะการเผชิญหน้าต่อปัญหาเหล่าน้ีแค่เพียงความรู้คงไม่เพียงพอสําหรับการแก้ไข 
แต่ต้องอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้และการมีทักษะ มีศักยภาพ ทัศนะที่กว้างไกล มุมมองที่หลากหลาย อันเป็น
คุณสมบัติของผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ จึงจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ 
          อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นจาก 1.ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (คิด วิเคราะห์ หรือ
เลียนแบบ)  2.ผู้อ่ืนสอน โดยท่ีจะใช้การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตได้อย่างไร เพราะแค่สอนคง
ไม่ได้ เน่ืองจากว่าต่างคนต่างมีวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง ทั้งน้ีหากต้องการใช้การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ ต้องทําให้
บุคคลรู้จักต้ังคําถาม แล้วสงสัยว่าเป็นอย่างไร ทําให้บุคคลศึกษาในรายละเอียดแสวงหาสิ่งที่อยากรู้ และสิ่งน้ัน
จะเป็นประโยชน์อย่างไร ให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบ เพราะเพศศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน บทบาทของแต่ละคน
จะเป็นอย่างไร โดยมีข้อเสนอแนะว่า  
1.เรื่องน้ีเป็นเรื่องของเรา  
2.มีแหล่งเรียนรู้แล้วหรือไม่ เพียงพอหรือเปล่า และถูกต้องไหม  
3.วิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นอย่างไร ซึ่งการเรียนรู้เรื่องเพศเป็นจุดกําเนิดของเรื่องอ่ืนๆ โดยที่วิธีการ
สอนการเรียนรู้น้ีคงไม่ใช่การสอนเนื้อหาแต่เป็นการสอนกระบวนการเป็นหลัก 
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เพศศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้เก่ียวกับเพศ (Sexuality) ที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย  
จิตใจ การทํางานของสรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ 
และทักษะที่จําเป็นสําหรับบุคคลที่จะช่วยให้สามารถเลือกดําเนินชีวิตทางเพศอย่างเป็นสุขและปลอดภัย 
สามารถพัฒนาและดํารงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและสมดุลเพศศึกษากับสุขภาวะวัยรุ่น
เพศศึกษามีความสําคัญมากต่อสุขภาวะวัยรุ่น บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จึงไม่อาจปฏิเสธบทบาท
ความเก่ียวข้องในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพ่ือให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและนอก
สถานศึกษาในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาแก่วัยรุ่นอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาสุขภาพทางเพศหรือคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
“เพศศึกษา” มุมมองอ่อนไหวสําหรับการพัฒนาวัยรุ่นตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์และกลมกลืนกับภาวะ
ทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมด้วยในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีสาระในรายวิชาที่
เ ก่ียวเน่ืองกับเร่ืองเพศอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ชีวิตทางเพศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับเนื้อหาวิธีการในหลักสูตรการเรียนเดิมแล้ว ยังคงพบว่าวัยรุ่นจํานวนมากได้ก้าวออกไปจาก
กรอบการใช้ชีวิตในแบบที่สังคมวัฒนธรรมไทยได้เคยกําหนดไว้ การเรียนการสอนเพศศึกษาตามกรอบความคิด
เดิมจึงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช้ีนําเยาวชนได้อีกต่อไปสังคมจึงต้องยอมรับความจริงว่า ยังมีช่องว่างระหว่างเร่ือง
ที่พ่อแม่ ครูหรือผู้ใหญ่พยายามสอนกับสิ่งที่วัยรุ่นส่วนหน่ึงกําลังปฏิบัติในชีวิตจริง เมื่อพิจารณาถึงสถิติการ
ต้ังครรภ์ การทําแท้งและการติดเช้ือเอชไอวีในวัยรุ่น การล่วงละเมิดและความรุนแรงทางเพศ การใช้จ่ายและ
ผลกระทบทางสุขภาพกายใจอันเน่ืองมาจากความพยายามต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาให้สวยงาม
และดึงดูดทางเพศ ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีเป็นแรงผลักดันที่บุคลากรสาธารณสุขผู้เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
จะต้องตระหนักถึงการให้ความรู้เพศศึกษาให้สอดคล้องและตรงกับวิถีเพศเพ่ือที่วัยรุ่นในชุมชนจะได้ประโยชน์
และสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาเมื่อคํานึงถึงผลลัพธ์สุดท้าย
ที่สังคมต้องการ คือ การสร้างเยาวชนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะนําไปสู่สุขภาวะทางเพศ     
 

จุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่วัยรุ่น ควรครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ 
1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านกับวัยรุ่นในเรื่องวิถีเรื่องเพศของมนุษย์รวมถึงการเติบโต และ 

พัฒนาการตามช่วงวัย การเจริญพันธ์ุ 
2. จัดโอกาสที่เปิดกว้างและปลอดภัย ให้วัยรุ่นได้ต้ังคําถามสํารวจ แลกเปลี่ยนความคิด และ 

ประเมินทัศนคติของตนเองและสังคมในเร่ืองเพศ เพ่ือบ่มเพาะทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่าง ไม่
ด่วนตัดสิน และเพ่ือทําความเข้าใจการให้คุณค่าในเรื่องต่างๆ จากครอบครัว การพัฒนาวิธีคิดในการให้คุณค่า
ของตนเองการสร้างคุณค่าในตัวเอง การพัฒนาความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว และ
ความสัมพันธ์กับคนแต่ละเพศ รวมทั้งการเรียนรู้และทําความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มี
ต่อครอบครัวและผู้อ่ืน 

3. พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จําเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันกับ 
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ผู้อ่ืน ได้แก่ ทักษะการสื่อสารการตัดสินใจ การบอกความต้องการของตนเอง การยืนยันความคิดเห็น การ
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้งที่อาจมีการปฏิเสธรวมถึงความสามารถในการสร้าง พัฒนา และรักษา
สัมพันธไมตรีที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ การแก้ปัญหา รวมทั้งการหาความช่วยเหลือแนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
“เพศศึกษา” มุมมองอ่อนไหวสําหรับการพัฒนาวัยรุ่น 

4.  พัฒนาและฝึกฝนความรับผิดชอบในเรื่องสัมพันธภาพ  และความสัมพันธ์ทางเพศทั้งต่อตัวเองและ
ผู้อ่ืนในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยมีการป้องกันโรคและการ
ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม รวมถึงการคาดการณ์และจัดการกับแรงกดดันที่จะนําไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจาก
ความยินยอมพร้อมใจการให้การศึกษาเร่ืองเพศศึกษาแบบรอบด้าน ควรเตรียมวัยรุ่นให้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตทาง
เพศ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผู้อ่ืน การสนับสนุนช่วยเหลือ การไม่ใช้ความรุนแรง หรือกําลังบังคับคนอ่ืน และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและสัมพันธภาพทางเพศท่ีทั้งสองฝ่ายต่างพึงพอใจ ยินยอมและเคารพกัน นอกจากน้ัน 
เมื่อมีโอกาสให้ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาแก่วัยรุ่น บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควรคํานึงถึงการลด
ผลกระทบในทางลบจากเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การต้ังครรภ์เมื่อไม่พร้อม การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติด
เช้ือเอชไอวี ตลอดจนการใช้ความรุนแรงทางเพศเพศศึกษาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนการ
เรียนรู้เพศศึกษาหรือไม่ วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็สนใจและพร้อมจะเรียนรู้เรื่องเพศจากเพื่อน สิ่งพิมพ์ภาพยนตร์ วีซีดี 
และอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แต่ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าสิ่งที่ วัยรุ่นเรียนรู้จากช่องทางเหล่าน้ันเป็นข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรู้และทัศนะในเรื่องเพศของเยาวชนอย่างไรการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาจึงเป็นโอกาสที่จะแก้ไขความเข้าใจที่ผิด ให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ และครอบคลุมเก่ียวกับ
เรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. พัฒนาการของมนุษย์ (Human Development) การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
พัฒนาการทางเพศการสืบพันธ์ุ ภาพลักษณ์ต่อร่างกาย (body image) ตัวตนทางเพศและรสนิยมทางเพศ 
(sexual identity and orientation)  

2. สัมพันธภาพ (Relationships) ในมิติของครอบครัวเพ่ือน การคบเพ่ือนต่างเพศ ความรัก การใช้
ชีวิตคู่ การแต่งงานการเลี้ยงดูลูก 

3. ทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต (Personal Skills) เพราะความรู้และข้อมูลที่ได้รับเก่ียวกับเพศน้ัน
ไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์และแรงกดดันต่างๆ ที่ประสบในชีวิตจริง เพศศึกษา
ควรนําไปสู่การพัฒนาให้เยาวชนเกิดกระบวนการวิเคราะห์และทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต ได้แก่ 

- การให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ซึ่งระบบการให้คุณค่าน้ีเป็นตัวช้ีนําพฤติกรรม เป้าหมายและการดําเนินชีวิต
ของเราแนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น “เพศศึกษา” มุมมองอ่อนไหวสําหรับการพัฒนาวัยรุ่น 

- การสื่อสาร การรับฟัง การแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดที่สอดคล้องหรือแตกต่างกัน 
 - การตัดสินใจ การต่อรอง การทําความตกลงเพ่ือบรรลุความต้ังใจหรือทางเลือกที่ตนสามารถรับผิดชอบได้ 

- การรักษาและยืนยันในความเป็นตัวของตัวเอง สามารถแสดงความรู้สึก ความต้องการของตนเองโดย
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
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- การจัดการรับแรงกดดันจากเพ่ือน สิ่งแวดล้อม และอคติทางเพศ 
- การแสวงหาคําแนะคํา ความช่วยเหลือ การจําแนกแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกจากท่ีไม่ถูกต้อง 
4.สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากความสัมพันธ์ทาง 

เพศ เพศศึกษาควรให้ความรู้เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วิธีการคุมกําเนิด การทําแท้ง การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และอนามัยเจริญพันธ์ุ 

5. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่พัฒนาไปตามช่วงชีวิต การเรียนรู้อารมณ์ทางเพศ การ
จัดการอารมณ์เพศ การช่วยตัวเอง จินตนาการทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ 
การตอบสนองทางเพศ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

6. สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) วิธีการเรียนรู้และการแสดงออกในเรื่องเพศของ
บุคคลได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรม  

เพศศึกษาจึงควรเปิดโลกทรรศน์ให้เข้าใจบทบาททางเพศ เรื่องเพศในบริบทของสังคม วัฒนธรรม 
กฎหมาย ศิลปะและสื่อต่างๆทัศนะและความเช่ือในเรื่องเพศแต่ละครอบครัว แต่ละบุคคล รวมทั้งบุคลากร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เองต่างมีทัศนะต่อเรื่องเพศและให้คุณค่าต่อพฤติกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งอาจเหมือน
หรือแตกต่างกัน การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้รับรู้ ทบทวนและตรวจสอบความคิด
ความเช่ือในเรื่องเพศอย่างเปิดกว้าง ไม่ด่วนตัดสินที่จะคล้อยตามความคิดใดๆ โดยปราศจากข้อมูลและการคิด
ไตร่ตรองกระบวนการเช่นน้ีจะช่วยให้วัยรุ่นมีความคิดเห็นที่เป็นตัวของตัวเอง สามารถดูแลตนเองตามวิถีเพศท่ี
ตนเลือกให้มีผลทางบวกทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ สังคมของตนเองและคนท่ีเก่ียวข้อง  
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ภาพข่าว จากสื่อต่าง ๆ 

 
ใบงานที่  1 

เรื่อง  “เพศ”  และ “เพศวิถี” 

 
1.  ให้ผู้เรียนจัดทําสมุดข่าวหรือเหตุการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบัน  และ

เขียนแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมดังกล่าว 
เรื่อง  ......................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์เน้ือหาข่าว 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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บทที่ 2 

รู้จักและเข้าใจโลกวัยรุ่น 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18
ทช02006เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 

 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 

 

บทท่ี 2เรื่อง รู้จักและเข้าใจโลกวัยรุ่น 

สาระสําคัญ 

เรียนรู้ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย อารมณ์ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคมของวัยรุ่นวิถีชีวิตวัยรุ่น ในปัจจุบันที่เสี่ยงต่อปัญหาทางเพศเรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ
และสิ่งรอบตัวของวัยรุ่น และให้สามารถระบุแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่นที่วัยรุ่นสามารถเรียนรู้ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย   อารมณ์   สังคมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
2. ระบุแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่นและความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางเพศ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สังคมของวัยรุ่น 
2. วิถีชีวิตวัยรุ่น ในปัจจุบันที่เสี่ยงต่อปัญหาทางเพศ 
3. เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ความสนใจและสิ่งรอบตัวของลูก 
4. แหล่งเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทํากิจกรรมตามใบงาน 

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ใบงานท้ายบท 
3. การสืบค้นทาง Internet 

 
ประเมินผล 

ประเมินผลจากกิจกรรมตามใบงาน 
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ตอนที่ 1การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย   อารมณ์   สังคมของวัยรุ่น 

1.1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และ
วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี)  ทั้งน้ีเพ่ือจะช้ีให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังน้ี 

1.วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิด
หมกมุ่นกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทําให้อารมณ์หงุดหงิดและ
แปรปรวนง่าย 

2.วัยรุ่นตอนกลาง(14-16 ปี )เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
เพ่ือความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพ่ึงพาพ่อแม่ 

3.วัยรุ่นตอนปลาย(17-19ปี)เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่
เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพ่ือนต่างเพศ สภาพทางร่างกาย
เปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย 

 

1.1.1การเปลี่ยนแปลงในเด็กหญิง 
ด้านร่างกาย 

1. หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว, ขนขึ้นที่ลับ 
2. รังไข่-ผลิตไข่ ,มีประเดือน(โปรเจสเตอโรน) 

การเจริญเติบโตของเต้านม เริ่มอายุ 9-11 ปี ขนที่หัวหน่าว เริ่มอายุ 11-12 ปี นํ้าเมือกจากช่องคลอดเปลี่ยน
ฤทธ์ิจากด่างเป็นกรด เริ่มอายุ 11-12 ปี  ขนรักแร้ เริ่มอายุ 12-14 ปี ประจําเดือนคร้ังแรก เริ่มอายุประมาณ 
12ปี  ลักษณะเพศอย่างแรกท่ีเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ในเด็กหญิง คือ การเจริญเติบโตของเต้านมโดยการเกิด 
breast buds คือ การเจริญของหัวนมและลานนม และหลังมีประจําเดือนแล้ว เด็กหญิงจะสูงขึ้นได้อีก
ประมาณ 6-12เซนติเมตร 

ประจําเดือน 
ประจําเดือน (อังกฤษ: Menstruation)เป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก มีฮอร์โมนสอง
ชนิดคือ Estrogen และ Progesterone ควบคุมการสร้างและหลุดลอกของเย่ือบุโพรงมดลูก ซึ่งระดับฮอร์โมน
ทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กับการตกไข่จากรังไข่ โดยแต่ละรอบเดือนจะมีช่วงเวลาประมาณ     26-30 วัน 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทําให้ประจําเดือน เกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
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1.1.2การเปลี่ยนแปลงในเด็กชาย  

1. กล้ามเน้ือใหญ่,มีหนวดเครา,อกผาย,มีสิวกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ดับ 
2. อัณฑะ ผลิตอสุจิ ฝันเปียก (เทสโทสเตอโรน) 

 

มีการเพ่ิมของขนาดลูกอัณฑะและถุงอัณฑะ เริ่มอายุ 10-12 ปี ต่อมลูกหมากเร่ิมทํางาน เริ่มอายุ 11-
12 ปี นมแตกพาน เริ่มอายุ 13-14 ปี มีขนที่หัวหน่าวและรักแร้ เริ่มอายุ 14-16 ปี เสียงห้าว เริ่มอายุ 14-16 ปี  
ตัวอสุจิโตเต็มที่ เริ่มอายุ 14-16 ปี  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างแรกในเด็กชาย คือ การเพ่ิมขนาดของลูก
อัณฑะและอัณฑะตามด้วยการเพ่ิมขนาดขององคชาตและต่อมลูกหมาก 
 

1.2การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ 
อารมณ์ (mood)อารมณ์จะป่ันป่วน  เปลี่ยนแปลงง่าย  หงุดหงิดง่าย  เครียดง่าย  โกรธง่าย   อาจ

เกิดอารมณ์ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุได้ง่าย  อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่าน้ีอาจทําให้เกิดพฤติกรรมเกเร  ก้าวร้าว   มีผลต่อ
การเรียนและการดําเนินชีวิต  ในวัยรุ่นตอนต้น  การควบคุมอารมณ์ยังไม่ค่อยดีนัก  บางครั้งยังทําอะไรตาม
อารมณ์ตัวเองอยู่บ้าง  แต่จะค่อยๆดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น  อารมณ์เพศวัยน้ีจะมีมาก  ทําให้มีความสนใจเรื่องทาง
เพศ  หรือมีพฤติกรรมทางเพศ  เช่น  การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง   ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในวัยน้ี  แต่
พฤติกรรมบางอย่างอาจเป็นปัญหา  เช่น  เบ่ียงเบนทางเพศ กามวิปริต หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

ผู้ชาย 
1. อารมณ์ร้อน-รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่าย รักอิสระ ด้ือรัน 
2. สนใจเพศตรงข้าม มีความรู้สึกทางเพศ แสดงออกเปิดเผย 

ผู้หญิง 
1. อารมณ์อ่อนไหว-ไม่คงที่,อ่อนโยน,ขี้อาย ชอบวิตกกังกล - อิจฉาริษยา 
2. สนใจเพศตรงข้าม- มีความรู้สึกทางเพศแต่เก็บความรู้สึก 
 

การควบคุมตนเอง (self control)วัย น้ีจะเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิด  การรู้จักย้ังคิด การคิดให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 

ความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self Awareness)วัยน้ีจะเริ่มมีความสามารถในการรับรู้ตนเอง ด้านต่างๆ   
ดังน้ี    เอกลักษณ์ (identity) วัยรุ่นจะเร่ิมแสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ  สิ่งที่ตนเองถนัด  ซึ่งจะแสดงถึงความ
เป็นตัวตนของเขาที่โดดเด่น  ได้แก่  วิชาที่เขาชอบเรียน  กีฬาที่ชอบเล่น  งานอดิเรก  การใช้เวลาว่างให้เกิด
ความเพลิดเพลิน   กลุ่มเพ่ือนที่ชอบและสนิทสนมด้วย  โดยเขาจะเลือกคบคนที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน  หรือเข้า
กันได้   และจะเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพ่ือนน้ีเอง  ทั้งแนวคิด  ค่านิยม  ระบบ
จริยธรรม  การแสดงออกและการแก้ปัญหาในชีวิต  จนสิ่งเหล่าน้ีกลายเป็นเอกลักษณ์ของตน  และกลายเป็น
บุคลิกภาพน่ันเอง   สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ตนเองยังมีอีกหลายด้าน  ได้แก่  เอกลักษณ์ทางเพศ(sexual  
identity  and sexual orientation)  แฟช่ัน  ดารา  นักร้อง  การแต่งกาย    ทางความเช่ือในศาสนา  อาชีพ  



21
ทช02006เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 

 
 

คติประจําใจ  เป้าหมายในการดําเนินชีวิต   ( Erik Erikson  อธิบายว่าวัยรุ่นจะเกิดเอกลักษณ์ของตนในวัยน้ี  
ถ้าไม่เกิดจะมีความสับสนในตนเอง Identity  VS  Role confusion ) 

1.3การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา 
สติปัญญา(Intellectual Development)วัยน้ีสติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้น  จนมีความคิดเป็นแบบ

รูปธรรม (Jean Piaget  ใช้คําอธิบายว่า  Formal Operation  ซึ่งมีความหมายถึงความสามารถเรียนรู้  เข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ  ได้ลึกซึ้งขึ้นแบบ abstract thinking)  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์  
สิ่งต่างๆได้มากขึ้นตามลําดับจนเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้ว  จะมีความสามารถทางสติปัญญาได้เหมือนผู้ใหญ่  แต่ในช่วง
ระหว่างวัยรุ่นน้ี  ยังอาจขาดความย้ังคิด  มีความหุนหันพลันแล่น  ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ผู้ชาย 
1.อยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้าทดลอง 
2.ชอบการคิดคํานวณ คาดคะเนคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล 

ผู้หญิง 
1. สนใจการเรียนชอบจดจํา ,ท่องบทเรียน 
2. ชอบเรียนรู้ภาษา,ศิลปะ,ความงาม,จินตนาการคิดมาก 

1.4การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
ผู้ชาย 

1. รักเพ่ือนต้องการให้เพ่ือนยอมรับอยู่ในกลุ่ม 
2. ชอบคล้อยตามเพ่ือน เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์ 

ผู้หญิง 
1. ให้ความสําคัญกับเพ่ือน, ครอบครัว ติดเพ่ือน 
2. ชอบแต่งตัวตามสมัย – ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ภาพลักษณ์ของตนเอง (self image)คือการมองภาพของตนเอง  ในด้านต่างๆ  ได้แก่   หน้าตา  

รูปร่าง  ความสวยความหล่อ  ความพิการ  ข้อดีข้อด้อยทางร่างกายของตนเอง  วัยรุ่นจะสนใจหรือ  ให้เวลา
เก่ียวกับรูปร่าง  ผิวพรรณมากกว่าวัยอ่ืนๆ  ถ้าตัวมีข้อด้อยกว่าคนอ่ืนก็จะเกิดความอับอาย 

การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน (acceptance)วัย น้ีต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก  
การได้รับการยอมรับจะช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคง  ปลอดภัย  เห็นคุณค่าของตนเอง  มั่นใจตนเอง  วัยน้ีจึงมัก
อยากเด่นอยากดัง อยากให้มีคนรู้จักมากๆ 

ความภาคภูมิใจตนเอง (self esteem)เกิด จากการที่ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนและคนอื่นๆได้  
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  เป็นคนดีและมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้  ทําอะไรได้สําเร็จ 
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ความเป็นตัวของตัวเอง  (independent)วัยน้ีจะรักอิสระ  เสรีภาพ ไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
กติกาใดๆ  ชอบคิดเอง  ทําเอง  พ่ึงตัวเอง  เช่ือความคิดตนเอง   มีปฏิกิริยาตอบโต้ผู้ใหญ่ที่บีบบังคับสูง    
ความอยากรู้อยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยน้ี  ทําให้อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายถ้าวัยรุ่นขาดการย้ังคิดที่
ดี  การได้ทําอะไรด้วยตนเอง  และทําได้สําเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง (self  confidence) 
 
 

 
 

สรุปการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย   อารมณ์   สังคมของวัยรุ่น 

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์ และสังคมของวัยรุ่นโดยภาพรวม จะมีการเจริญเติบโต
ของร่างกายในทุกส่วน เช่น ผู้ชายมีขนหน้าแข้ง หนวด เครา  การหลั่งนํ้าอสุจิ  ผู้หญิงจะมีหน้าอก สะโพกผาย
ออก มีประจําเดือน  สนใจเพศตรงข้าม  รักสวยรักงาม  เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ัน มีอิทธิพลมา
จากต่อมไร้ท่อที่สําคัญ คือ ต่อมใต้สมอง ต่อมเพศ ต่อมหมวกไต และต่อม ไทรอยด์ ซึ่งต่อมต่าง ๆ เหล่าน้ีจะ
สร้างฮอร์โมนเข้าสู้กระแสเลือด ทําให้มีการพัฒนาการตามลักษณะของเพศชายและเพศหญิงและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อาจทําให้เกิดปัญหาในการปรับตัวของวัยรุ่น วัยรุ่นจําต้องมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ เพ่ือให้การดําเนินชีวิตประจําวันของวัยรุ่นเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ปกติสุข 
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ตอนท่ี 2 วิถีชีวิตวัยรุ่น ในปัจจุบันท่ีเสี่ยงต่อปัญหาทางเพศ 

2.1ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

การมีเพศสัมพันธ์เกิดจากปัจจัยเสี่ยงของสังคม ทําให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การสํา
ส่อนทางเพศ  การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ การต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทําแท้งและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีหลายรูปแบ ทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเอง หรือ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเราน้ัน   ซึ่งเราควรมีความเข้าใจและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ัน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยกับตนเองในการใช้ชีวิตประจําวัน 

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้
พฤติกรรม การดําเนินชีวิตของบุคคลเร่ิมเปลี่ยนแปลง บางครั้งก็รับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตมากขึ้น  
เมื่อชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง ก็ส่งผลให้ผู้คน สภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  เน่ืองจากมีสิ่ง
เร้าและค่านิยมรูปแบบต่างๆ ให้เลือกปฏิบัติตามมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดปัจจัย
เสี่ยงและความไม่ปลอดภัย ที่พบบ่อยในสังคมคือการมีเพศสัมพันธ์โดยปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์น้ัน ขอยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ดังน้ี 

สถานที่พักอาศัย 

ที่พักอาศัยเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหน่ึงต่อการมีเพศสัมพันธ์ กรณีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สถานที่พักอาศัยมี
หลายประเภท เช่น หอพัก อาพาร์ตเมนต์ แฟลต คอนโดมิเนียม ห้องเช่า บ้านเช่า บ้านญาติ เป็นต้น ที่พักอาศัย
ในลักษณะหลากหลายดังกล่าวข้างต้นน้ี นับเป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมประการแรกที่ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ซึ่งพักอาศัยอยู่ห่างไกลสายตาของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

การเลือกแหล่งที่พักอาศัยเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องศึกษาให้รอบคอบเพ่ือดูความปลอดภัยว่าสถานที่พัก หรือ
บริเวณรอบๆที่พัก สภาพแวดล้อม การเดินเข้า-ออก หรือกรณีอ่ืนๆ มีความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม มีกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ มีสภาพแวดล้อมหรือบริเวณท่ีพักเปลี่ยว รกร้างไม่
ค่อยมีผู้คนอาศัย ลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีควรนํามาพิจารณาในการเลือกสถานที่พักอาศัย โดยที่พักอาศัยที่มีความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับการอยู่อาศัย มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

1.สถานที่สะอาด รอบๆ บริเวณโปร่ง โล่ง ไม่เป็นป่ารกทึบ หรือมีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
2.มียามรักษาความปลอดภัย 
3.การเดินทางสะดวก ซอยไม่เปลี่ยว 
4.ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมหรือมีกลุ่มวัยรุ่นนักเลง อันธพาล มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
5.มีบุคคลอาศัยอยู่ทุกหลังคาเรือน ไม่รกร้าง ไม่เสื่อมโทรม 
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การเที่ยวกลางคืน 

   สถานที่เที่ยวกลางคืน มีหลายรูปแบบ เช่น บาร์ สวนอาหาร ไนต์คลับ ผับ อาราโอเกะ เป็นต้น 
สถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสําหรับวัยของนักเรียน โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ควรเข้าไป
เที่ยวในสถานเริงรมย์เหล่าน้ีเพราะผิดกฎหมาย 

สําหรับการเท่ียวหรือไปงานปาร์ต้ี งานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในเวลากลางคืนย่อมถือเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ประการที่สองด้วย การจัดงานปาร์ต้ีมีหลายรูปแบบ อาจ
จัดเลี้ยงฉลองวันเกิด  สอบเสร็จ เรียนจบ สอบติด เพ่ือพบปะสังสรรค์ พูดคุยรับประทานอาหาร การไปเที่ยว
กลางคืนน้ันมีปัจจัยเสี่ยงจากการพบปะผู้คน การเดินทาง สภาพแวดล้อม รวมถึงลักษณะของงานหรือสถานท่ี
ในการจัดงานก็มีความสําคัญด้วย ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ดังน้ี 

1.งานเลี้ยงที่มีผู้คนมากมาย ซึ่งเราไม่อาจรู้จักหมดทุกคน ทําให้ไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไร 
2.สถานที่จัดงานที่มีการมั่วสุม เป็นห้องทึบ มืดมากเกินไป 
3.การเดินทางในเวลากลางคืนเป็นอันตราย เน่ืองจากมืด และมีคนเดินทางไม่มากนัก 
4.เสี่ยงจากการรับประทานอาหารอาจถูกมอมยาในอาหารและเคร่ืองด่ืมจากผู้ไม่หวังดี 
5.มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทําให้เมาหรือขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่อยู่ 
6.การแต่งกายในการไปเที่ยว หรือไปงานเลี้ยง อาจล่อแหลม และดึงดูดความสนใจจากคนทั่วไป 

ดังน้ัน หากนักเรียนได้เรียนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยดังกล่าวแล้ว ยังต้องการหรือมีความ
จําเป็นที่ต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ประเภทต่างๆ ในเวลากลางคืน ก็ควรจะระมัดระวังตัว หรือ มีแนวทางในกลาง
เที่ยวกลางคืนอย่างปลอดภัย ดังน้ี 

1.พิจารณาว่าเป็นงานเลี้ยงเน่ืองในโอกาสใด มีใครไปบ้าง 
2.หาเพ่ือนไปด้วย ไม่ควรไปคนเดียว 
3.พิจารณาสถานที่จัดงาน ความเหมาะสมในการแต่งกาย ความสะดวกในการเดินทาง 
4.ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ 
5.บอกพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อนทุกคร้ัง ว่าจะไปไหนกับใคร 
6.ไม่ควรกลับดึก หรือควรหาเพ่ือนร่วมทางที่รู้จักและไว้ใจได้กลับบ้านด้วย 
7.ไม่ควรไปเที่ยวต่อที่อ่ืนอีก 

การเที่ยวต่างจังหวัด 

การเที่ยวต่างจังหวัดเป็นกิจกรรมนันทนาการหรืองานอดิเรก เพ่ือการพักผ่อนหรือคลายความเครียด 
อาจเป็นการสังสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝูง กิจกรรมระหว่างไปเที่ยวต่างจังหวัด ได้แก่ เข้าค่าย พักแรม เดินป่า ดูนก 
ตกปลา ถ่ายภาพ ปีนเขา ล่องแพ เที่ยวนํ้าตก ทะเล ชมปะการัง เป็นต้น 
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การเที่ยวต่างจังหวัดเป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ประการที่สาม โดยมีลักษณะของ
ความเสี่ยงเมื่อมองในเรื่องของการเดินทาง การพักอยู่อาศัย ซึ่งมักไปด้วยกันเพียงสองต่อสองทําให้เกิดความ
ใกล้ชิดสนิทสนม รวมทั้งบรรยากาศที่อาจชวนให้เคลิ้ม ทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ปฏิเสธได้ อาจก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ต้ังใจได้ ไม่ว่าจะถูกหลอกลวงหรือเต็มใจก็ตาม ทําให้เกิด
ปัญหาขึ้นตามมาภายหลังได้ ดังน้ัน จึงมีข้อเตือนใจในการไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยความปลอดภัยและสนุกสนาน 
ดังน้ี 

1.ควรบอกให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบ 
2.ควรชวนเพ่ือนไปเที่ยวเป็นกลุ่มๆ และ อยู่ในกลุ่มเพ่ือนเสมอไม่แยกตัวไปอยู่กันตามลําพังกับเพ่ือน

ชายสองต่อสอง 
3.มีความระมัดระวังไม่เหลวไหลเคลิบเคลิ้มไปกับบรรยากาศ 
4.มีทักษะการปฏิเสธต่อสถานการณ์เสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ 
5.ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรพักค้างคืน ควรไปเช้ากลับเย็น จะเหมาะสมและปลอดภัยกว่า 

วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก 

วันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญวันหน่ึงของวัยรุ่น และเป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
หน่ึง ซึ่งในปัจจุบันวัยรุ่นได้รับเอาวัฒนธรรมและค่านิยมทางตะวันตกมายึดถือและปฏิบัติตาม โดยการ
แสดงออกของความรักที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ในบางกรณีเกิดความไม่เหมาะสมกับสังคมหรือ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ ดังน้ันจึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวคิดในกรณีเพศสัมพันธ์กับ
วันวาเลนไทน์ ดังน้ี (สวนดุสิตโพล: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต) 

1.วัยรุ่นให้ความสําคัญกับวันวาเลนไทน์มากน้อยเพียงใดร้อยละ 61.64 ให้ความสําคัญปานกลาง  (ชาย
ร้อยละ 50.71,หญิงร้อยละ 66.53) 

2.วัยรุ่นอยากฉลองวันวาเลนไทน์กับใครมากที่สุดร้อยละ 63.40 อยากฉลองกับแฟน/คนรัก        (ชาย
ร้อยละ 70.91,หญิงร้อยละ 60.00) 

3.วัยรุ่นเลือกทํากิจกรรมใดเป็นพิเศษในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 35.61 ดูภาพยนตร์/ฟังเพลง (ชายร้อย
ละ 35.38,หญิงร้อยละ 35.71)ร้อยละ 5.58 เที่ยวกลางคืน (ชายร้อยละ 9.06,หญิงร้อยละ 4.07)ร้อยละ 3.72 
เที่ยวต่างจังหวัด (ชายร้อยละ 2.92,หญิงร้อยละ 4.07) 

4.วัยรุ่นคิดว่าวันวาเลนไทน์เอ้ือต่อการมีเพศสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดร้อยละ 50.95 คิดว่ามีส่วนอยู่บ้าง
ที่เอ้ือต่อการมีเพศสัมพันธ์ (ชายร้อยละ 47.39,หญิงร้อยละ 52.54)ร้อยละ 11.57 คิดว่ามีวันวาเลนไทน์มี
ส่วนมากที่เอ้ือต่อการมีเพศสัมพันธ์ (ชายร้อยละ 47.39,หญิงร้อยละ 52.54) 
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จากแนวคิดดังกล่าว วันวาเลนไทน์เป็นปัจจัยเสี่ยงประการหน่ึงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ดังน้ัน นักเรียนจึง
ควรรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าวจากข้อแนะนํา ดังน้ี 

1.ยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
2.นําทักษะการปฏิบัติมาใช้ป้องกันตนเอง หรือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
3.มีความระมัดระวัง มีสติ นึกถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลัง รวมทั้งความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ครอบครัว 
4.กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนสนิทหรือคู่รักไว้อย่างชัดเจน 
5.ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

สื่อเรื่องเพศ หรือสื่อลามก 

ปัจจุบันสื่อที่นําเสนอเรื่องเพศมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์ประการที่ห้า ได้แก่ 

1.หนังสือหรือนิตยสารโป๊ ซึ่งมีภาพถ่ายของนางแบบชุดว่ายนํ้า โป๊เปลือยหรือหนังสือทั่วไปที่สอดแทรก
เรื่องเพศ 

2.หนังสือการ์ตูนบางเล่มที่มีภาพกอด จูบ และมีเพศสัมพันธ์ 

3.ซีดีและวีซีดี ที่มีเรื่องราวการแสดงกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผย 

4.รายการโทรทัศน์ ที่มีการนําเสนอเร่ืองบางส่วนในการแสดงออกเรื่องเพศ เช่น ภาพยนตร์
ต่างประเทศ ละคร การ์ตูนญี่ปุ่น รายการเพลง เป็นต้น 

5.เว็บไซต์โป๊ ซึ่งมีภาพประกอบหรือการขายวีซีดีที่เก่ียวกับเร่ืองเพศ รวมทั้งโปรแกรมแชท ซึ่งสามารถ
ใช้ติดต่อทําความรู้จักกันระหว่างชายและหญิง เกิดความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว มีการนัดหมายเพื่อไปเที่ยว
ชวนไปมีเพศสัมพันธ์กัน (บางโปรแกรมผู้ร่วมสนทนาสามารถดูรูปร่างหน้าตาของกันและกันได้) 

6.ป้ายโฆษณา เช่น แผ่นป้ายโฆษณาตามป้ายรถประจําทาง หรือป้ายโฆษณาตามศูนย์การค้าที่มีภาพ
ของผู้หญิงในชุดช้ันใน เป็นต้น   

จากสื่อดังกล่าวข้างต้นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมต่อการมีเพศสัมพันธ์สามารถมีแนวทางวิเคราะห์และ
เลือกรับสื่อให้เกิดความปลอดภัยได้ดังน้ี 

1.รู้จักพิจารณาและวิเคราะห์ถึงประโยชน์และโทษของสื่อประเภทต่างๆ ก่อนเลือกใช้หรือรับข้อมูลจาก
สื่อน้ันๆ 

2.เลือกใช้แต่เว็บไซต์หรืออ่านหนังสือที่มีประโยชน์ 

3.ไม่บอกที่อยู่หรือนัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักทางหนังสืออินเทอร์เน็ต 

4.ขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นถึงการเลือกรับและใช้สิ่งต่างๆ จากผู้อ่ืน เพ่ือนํามุมมองในหลายๆ 
ด้านจากบุคคลอ่ืนมาพิจารณาเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด 
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2.2ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  มีดังต่อไปน้ี 

1.  ความเช่ือและค่านิยม จากพัฒนาการทางด้านจิตสังคมของวัยรุ่นที่มักมีการแสวงหาความเป็นตัว
ของตัว เองและต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือน ทําให้วัยน้ีง่ายต่อการถูกชักจูงให้ทํากิจกรรมที่เห็นว่าตนเอง
เป็นที่ยอมรับ มากขึ้นในกลุ่มเพ่ือน 

2.  สิ่งพิมพ์และสื่อ ที่มีส่วนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้
ข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนมีอิทธิพลและบทบาทที่สําคัญย่ิงต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น  

3.  สถานที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล วัยรุ่นที่อาศัยอยู่เพียงลําพัง
ในสิ่งแวดล้อมที่ง่ายต่อการเข้าถึง แหล่งบริการทางเพศหรือแหล่งบันเทิง ทําให้เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทาง เพศ 

4.  ความผูกพันในครอบครัว  ความผูกพันในครอบครัวเป็นความรู้สึกใกล้ชิดต่อบิดามารดา  การรับรู้
ถึงการดูแลเอาใจใส่ที่ได้รับจากครอบครัว การมีความพึงพอใจต่อ สัมพันธภาพภายในครอบครัวรวมถึง
ความรู้สึกว่ามีความสําคัญเป็นที่รักและต้อง การของครอบครัว  ทั้งน้ีครอบครัวที่มีบุตรเป็นวัยรุ่นต้องมีความ
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นด้วย  

5.  การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่ม ใน ระยะวัยรุ่นเพ่ือนจะเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจในสิ่ง
ต่างๆ   โดยเฉพาะเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเพ่ือนสนิทมักจะเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่สําคัญ เพราะ
เพ่ือนในกลุ่มเดียวกันมักมีลักษณะคล้ายกัน  และมีอายุใกล้เคียงกัน   และอิทธิพลจากตัวแบบในสังคมหรือ
เพ่ือนในกลุ่มเดียวกันมีผลต่อพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของวัยรุ่นได้เช่นกัน  

6. การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยง  การรับรู้พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของตนเองที่นําไปสู่การติดเช้ือเอสไอวี   
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้   เมื่อวัยรุ่นเกิดความตระหนักและเอาใจใส่ในเรื่องราวข่าวสารต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดเช้ือเอสไอวี  ได้ทางเพศสัมพันธ์  จากสื่อต่างๆ  และบุคคลใกล้ตัว 

7. การรับรู้สมรรถนะในตนเอง การรับรู้สมรรถนะในตนเองมีผลต่อการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม
ของบุคคลรวมถึงพฤติกรรมทางเพศด้วยข้อเสนอแนะ  พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจในพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถนําไปบูรณาการกับทุกรายวิชา และทุกระดับช้ัน 

สรุป 

วัยรุ่นควรให้ความสนใจและตระหนักถึงอันตราย เมื่อมีความจําเป็นต้องเข้าไปเก่ียวข้องในสิ่งแวดล้อม
ที่มีโอกาสเสี่ยงทําให้เกิดความพลาดพลั้งต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้ังใจได้ ดังน้ันจึงควรรู้จักศึกษาวิเคราะห์ 
และหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของสังคมท่ีมีต่อการมีเพศสัมพันธ์ หากวัยรุ่นบางคนมีความ
จําเป็นต้องเข้าไปเก่ียวข้องก็ควรมีความเคารพตนเอง รู้จักหลีกเลี่ยงและมีทักษะการปฏิเสธ การเลือกเข้าไปอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมท้ังการรู้จักระมัดระวังตัว จะช่วยให้ชีวิตมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย 
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ตอนท่ี 3 เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ และสิ่งรอบตัวของลูก 

พ่อแม่ที่มีลูกกําลังเข้าสู่วัยรุ่น มักไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของลูกน้อยที่กําลังพัฒนา
เข้าสู่วัยรุ่น และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทําให้พ่อแม่ทั้งมือเก๋าและมือใหม่จํานวนไม่น้อย เกิดความวิตกกังวลว่า
กําลังเกิดอะไรขึ้นกับลูกที่เลี้ยงมาต้ังแต่แบเบาะ 

3.1 วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก ก่อนที่หน้าต่างความสัมพันธ์จะปิด ซ่ึงมีแนวทาง
ง่าย ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. เสริมสร้างให้เด็กมีความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง ในระดับจิตใต้สํานึก ความรู้สึกมั่นใจในคุณค่า
ของตนเองน้ีจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คนมีความสุข และประสบความสําเร็จในชีวิต สามารถเผชิญและ
รับมือกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ สามารถมองตนเอง ผู้ อ่ืน และมองโลกในแง่ดีได้ พ่อแม่ต้องเตรียม
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกให้แข็งแรง ก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยรุ่น วัยที่ลูกสนใจจะฟังเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ 

2. พ่อแม่ต้องทําให้เด็กรู้สึกว่า มีฉันอยู่ในบ้านน้ี ในบ้านน้ีฉันมีค่า วิธีการก็คือ ต้องให้เวลากัน มีเวลา
แสดงความรัก ความห่วงใย ช่ืนชมกัน ทําได้ทั้งทางคําพูด หรือ ภาษากาย การโอบกอด การช่ืนชมผ่านทาง
สายตา หลีกเลี่ยงการตําหนิที่รุนแรงหรือพร่ําเพรื่อเกินกว่าเหตุ ไม่ใช่เจอหน้ากันทีไรเด็กก็รู้สึกแย่ ไม่รู้ว่าวันน้ีจะ
ถูกด่าเรื่องอะไรอีก รู้สึกไม่มีคุณค่า ต่อไปโตขึ้นการจะทําเรื่องอะไรไม่ดี ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะรู้สึกว่าไม่มี
อะไรจะสูญเสีย เพราะไม่มีอะไรดีอยู่แล้ว 

3. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในเด็ก คือ พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆ ให้
มาก สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ งานช่าง ฯลฯ ให้มากที่สุด เพ่ือ
โอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร ทําอะไรได้ดี พ่อแม่จะได้ส่งเสริมสนับสนุนได้ถูกทาง เด็กก็
จะรู้สึกภาคภูมิใจตนเอง มีความสุขและโอกาสท่ีจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ ระหว่างที่เด็กฝึกฝน พัฒนา พ่อ
แม่ก็ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา ให้เกียรติเขา ให้โอกาสเด็กในการแสดงความคิดเห็น 

3.2ลักษณะท่ีสําคัญๆของวัยรุ่น ดังนี้ 

1. ต้องการความเป็นอิสระวัย รุ่นชอบที่จะมีความเป็นส่วนตัว ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาแยกตัว แต่
เป็นความรู้สึกอยากมีความเป็นส่วนตัว อยากมีห้องของตนเอง ที่จะทําอะไรได้ตามอิสระ ไม่ชอบการตรวจเช็ก 
ไม่ชอบการตรวจค้น ตรงจุดน้ีพ่อแม่คงต้องให้วัยรุ่นมีความเป็นอิสระตามสมควร แต่ไม่ใช่ปล่อยอย่างอิสระจนไม่
มีขอบเขต เพราะถึงแม้ว่าจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตาม วัยรุ่นก็ยังต้องการคําแนะนําในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเพ่ือจะ
ได้เป็นบรรทัดฐาน ของชีวิต แต่การแนะนําน้ันต้องแนะนํากันด้วยเหตุผลและอยู่บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพอัน
ดี ต่อกันระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น 
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2. มีลักษณะต่อต้านผู้ใหญ่การต่อต้านผู้ใหญ่กับความต้องการความเป็นอิสระน้ันดูจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
สอด คล้องกัน คือเมื่อต้องการความเป็นอิสระก็จะรู้สึกต่อต้านการควบคุม ต่อต้านผู้ใหญ่ วัยรุ่นมักจะไม่ฟัง
คําแนะนํา สิ่งที่เราพูดให้ฟัง วัยรุ่นจะคิดว่าไปสั่งสอนเขา สิ่งที่พ่อแม่จุกจิกบ่นกับวัยรุ่น วัยรุ่นก็จะบอกว่าถูกพ่อ
แม่ด่าอีกแล้ว การต่อต้านผู้ใหญ่น้ีเอง ทําให้ผู้ใหญ่หงุดหงิด และเกิดความรู้สึกเข้าใจผิดบ่อยๆ ว่าเด๋ียวน้ีลูกไม่
เคารพพ่อแม่แล้ว เด๋ียวน้ีปีกกล้าขาแข็งแล้ว หรือเป็นเด็กที่ไม่สํานึกบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแต่อ้อนแต่ออกเสีย
แล้ว ในที่สุดพ่อแม่อาจจะคิดน้อยใจและมีเจตคติไม่ดีต่อวัยรุ่น เช่น ไม่อยากมองหน้า ไม่อยากพูดคุยด้วย เป็น
ต้น  

3. ไวต่อความรู้สึกมาก อ่อนไหวต่อความรู้สึกมากต่อการถูกตําหนิเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เห็น
ด้วย วัยรุ่นจะมีความรู้สึกมากและมักจะย้อนถามอยู่ในใจของวัยรุ่นเสมอว่า แค่น้ีทําไมถึงให้ไม่ได้ เรื่องเล็กนิด
เดียวไม่เห็นสลักสําคัญอะไร ไม่เห็นจะเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตสักหน่อย ทําไมถึงได้คอยตําหนิติเตียนกันอยู่ร่ําไป 

4.เก่ียวกับธรรมชาติของความรู้สึกอ่อนไหว ไวต่อความรู้สึกน้ัน เราสามารถพบลักษณะอีกอย่างหน่ึงคือ 
ความรู้สึกสองจิตสองใจ ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยแน่ คิดแล้ว ตัดสินใจแล้วประเด๋ียวเดียวก็
เปลี่ยนอีกแล้ว ลักษณะน้ีผู้ใหญ่คงต้องเข้าใจ ต้องทําใจ และอดทนต่ออารมณ์ของตนเองนะครับ ในที่สุดเมื่อเขา
โตขึ้นความรู้สึกสองจิตสองใจน้ีจะค่อยๆ หายไป 

5. มีความรู้สึกว่าเพ่ือนมีความสําคัญกับเขามาก ลักษณะน้ีเป็นพัฒนาการตามปกติที่วัยรุ่นทุกคน
จะต้องพัฒนามาถึงจุดที่เขามี ความรู้สึกว่าเพ่ือนมีอิทธิพลกับเขามาก จนดูเหมือนว่าจะมีความสําคัญมากกว่า
พ่อแม่เสียอีก อะไรๆ ก็จะบอกว่าเพ่ือนเขาทํากันอย่างน้ัน เพ่ือนเขาคิดกันอย่างน้ี 

ให้วัยรุ่นได้มีประสบการณ์หลายๆ แง่หลายๆ มุมแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ในด้านลบก็สามารถให้รู้
เห็นได้ สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยความคิดและปัญญาว่าอะไรควรไม่ควรเพราะอะไร การปิดบังประสบการณ์
บางอย่างอาจผลักดันให้เด็กคิดและอยากรู้อยากเห็นแล้ว เดินทางเข้าไปสู่ประสบการณ์อันไม่ดีน้ันอย่าง
ปราศจากหางเสือ ปราศจากการยับย้ังและปราศจากปัญญาที่จะคิด 
3.3 คุยกับลูกเรื่องเพศ  

1.ยึดหลัก 3 ข้อเล็กๆ น้ีไว้ในใจเวลาจะตอบคําถามลูกเรื่องเพศ  
* จงดีใจที่ลูกมาถามเรื่องน้ีกับคุณ เพราะถ้าลูกไม่ถามคุณ หรือคุณไม่ให้คําตอบท่ี เหมาะสม

และเป็นกลางกับลูกไปแสวงหาคําตอบ (ที่น่าเป็นห่วง)ที่อ่ืนกับคนอ่ืน 
* ใช้คําศัพท์ที่ถูกต้องเวลาสอนลูกถึงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ทุกส่วน) เพราะน่ีเป็น

ความรู้ที่ลูกจะจดจําไว้เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และคุณอาจถือโอกาสนี้สอนลูกถึงบริเวณของร่างกายท่ีเป็นที่หวง
ห้าม ไม่อนุญาตให้คนอ่ืนมาแตะต้องอันอาจนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้  

* แรกๆ คุณคงรู้สึกเขินและกระอักกระอ่วนใจที่จะตอบลูกเร่ืองเพศ แต่ไม่เป็นไร ใช้เวลาสัก
หน่อยแล้วคุณจะค่อยๆ ชินไปเอง และอย่าซีเรียสนัก หากคําตอบที่คุณให้ลูกไปในครั้งแรกยังไม่ดีหรือสมบูรณ์
นัก เพราะคุณย้อนกลับมาคุยและอธิบายให้ลูกฟังซ้ําอีกคร้ังทีหลังก็ได้ 

2. ตอบคําถามลูกสั้นๆ ตามความจริง ด้วยอาการปกติเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา ระมัดระวังการแสดง
ปฏิกิริยาที่อาจทําให้ลูกไม่คุยกับคุณเรื่องน้ีอีกเลย เช่น สีหน้าหรือนํ้าเสียงดุ ตําหนิติเตียน หรือหัวเราะเยาะ
คําถามของลูก  
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 3. หาหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องเพศมาอ่านเองก่อนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของพ่อแม่ และหาหนังสือที่
สอนเรื่องเพศสําหรับเด็กมาอ่านด้วยกันกับลูก เพ่ือเป็นช่องทางหน่ึงในการให้เพศศึกษาที่แปรเปล่ียนไปตามวัย
กับลูก และยังช่วยลดความเขินอายของพ่อแม่ที่คิดจะเริ่มคุยเรื่องเพศกับลูก 
 

ตอนท่ี 4แหล่งเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น 

อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงการเข้าสู่วัยรุ่นเป็นพัฒนาการอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของร่างกายท่ีจะสืบทอดและดํารงไว้ซึ่งเผ่าพันธ์ุ โดยมี สิ่งเร้าสําคัญใน 2 ลักษณะประกอบด้วย ลักษณะของ
ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายใน(intrinsic stimulus) และลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก (extrinsic 
stimulus) 

ลักษณะของปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก 

ปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆท่ีสามารถกระตุ้นผู้ที่รับรู้ให้เกิด
อารมณ์ทางเพศขึ้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่าน้ีมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. สื่อรูปแบบต่างๆ 

ในปัจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบที่กระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศ โดยเฉพาะสื่อทางเพศ เป็นสื่อ
ที่นําเสนอภาพหรือข้อมูลที่ให้ความรู้เรื่องเพศ มีทั้งสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 

สื่อที่สร้างสรรค์ คือ สื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกวิธี การป้องกัน
ตนเองจากการต้ังครรภ์ เป็นต้น ส่วนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับของสื่อทางเพศท่ี
ห้ามมีการเผยแพร่ในสังคมไทยอย่างเด็ดขาด ส่วนระดับที่สอง เป็นสื่อทางเพศท่ีต้องห้ามเนื่องจากเป็นผลมา
จากศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยความหลากหลายของสื่อที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน วัยรุ่นบางคนก็ไม่สามารถ
แยกแยะสื่อที่สร้างสรรค์กับสื่อที่มาสร้างสรรค์ได้ จึงได้รับเอาข้อมูลเรื่องเพศมากจากสื่อทั้งสองประเภท สื่อที่ไม่
สร้างสรรค์จึงมีการผลิตและเผยแพร่มากข้ึนทุกวัน ทั้งในรูปแบบหนังสือและวารสารต่างๆ สื่อที่อยู่ในรูปของ
ภาพยนตร์ก็มี และที่สําคัญอย่างย่ิงคือ ปัจจุบัน ระบบอินเทอร์เน็ตได้ถูกนํามาใช้เป็นสื่อทางเพศอีกช่องทางหน่ึง 
บางกรณีก็นําเสนอผ่านเว็บไซต์ บางกรณีก็นําเสนอในรูปแบบเกมออนไลน์ และจะเห็นได้ว่า ระบบน้ีบางทีก็ขาด
การดูแล และการจัดการที่ดี จึงทําให้มีการเผยแพร่ลุกลามอย่างรวดเร็ว นอกจากจะย่ัวยุและกระตุ้นให้วัยรุ่น
เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังอาจนําไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอีกด้วยจาก
ความสําคัญของสื่อในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมา อาจกล่าวได้ว่า สื่อที่กล่าวมาจัดเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่สําคัญ ซึ่ง
ผู้เก่ียวข้องตลอดจนวัยรุ่นต้องให้ความสําคัญในการระมัดระวังในการเลือกรับสื่อที่ถูกประเภทด้วย 

2. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

   ในปัจจุบันคงต้องยอมรับกันว่า สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนไป เน่ืองจากมีการรับ
เอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกให้มามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําให้วัยรุ่นไทยมีความกล้า
แสดงออกมากข้ึน ทั้งทางด้านการแต่งกาย การคบเพ่ือนต่างเพศ ซึ่งมีอิสระมากขึ้น นอกจากน้ี ปัจจุบันสภาพ
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ของครอบครัวไทยเปลี่ยนไป ผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับบุตรหลานน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพของภาวะทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ียังพบว่า ความมีอิสระของสื่อต่อการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับเพศ สิ่งต่างๆเหล่าน้ี
จัดได้ว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอกท่ีสําคัญที่สามารถจะเร้าและกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดความต้องการทางเพศข้ึนได้ 
โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม 

3. ค่านิยมและประพฤติที่ไม่เหมาะสมในบางลักษณะของวัยรุ่น 

ผลจากสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศท่ีเปลี่ยนไป สางผลให้วัยรุ่น
ไทยเกิดค่านิยมและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายลักษณะ เป็นต้นว่า ค่านิยมในเรื่องการแต่งกายตามสมัย
นิยม (Fashion) ที่มากเกินไปของวัยรุ่น โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสวมเสื้อผ้าที่รัดรูปทํา
ให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือการเปิดเผยสัดส่วนของร่างกายมากเกินไปของเพศหญิง ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว
อาจกระตุ้นและย่ัวยุให้เพศชายเกิดความอารมณ์ทางเพศได้ นอกจากน้ียังพบว่า วัยรุ่นมักจะมีค่านิยมเกี่ยวกับ
ความต้องการในการแสดงออกโดยอิสระ เป็นต้นว่า การเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน การสัมผัสร่างกายของเพศ
ตรงข้ามหรือการจับมือถือแขน กอดจูบกันในที่สาธารณะ การอยู่ลําพังสองต่อสอง หรือการไม่ให้ความสําคัญ
เรื่องการรักษาพรหมจรรย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญมากๆเพราะถือว่าเป็น
ความคิดของวัยรุ่นที่เป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าได้รับการเรียนรู้มาแบบผิดๆ และไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ทางเพศไว้ได้ก็อาจทําให้เกิดความผิดพลาดครั้งย่ิงใหญ่ของชีวิตเลยก็ได้ วัยรุ่นจึงควรตระหนักในการ
ควบคุมอารมณ์ทางเพศให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และควรมีสติย้ังคิดอยู่ตลอดเวลาด้วย 

วิธีการป้องกัน 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือระงับอารมณ์ทางเพศ หมายถึง ความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงต่อสิ่งเร้า
ภายนอกท่ีมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่เพ่ิมมากขึ้น 

1. หลีกเลี่ยงการดูหนังสือหรือภาพยนตร์หรือสื่อ Internet ที่มีภาพหรือข้อความท่ีแสดงออกทางเพศ
ซึ่งเป็นการย่ัวยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 

2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือทําตัวปล่อยวางให้ความสบายเกินไป เช่น การนอนเล่นๆโดยไม่หลับ การ
น่ังฝันกลางวันหรือน่ังจินตนาการที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ การอยู่ในสภาพของบรรยากาศที่มีแสงสีที่ก่อหรือปลุก
เร้าอารมณ์ทางเพศ 

3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดโอกาสการถูกสัมผัสในลักษณะต่างๆกับเพศตรงข้ามซึ่งการกระทํา
ดังกล่าวมักก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ เช่นการจับมือถือแขน [10%] การกอดจูบ [60%] การลูบคลํา [80%] 
การเล้าโลม [100%] 

4. หลีกเลี่ยงและรู้จักปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้เที่ยวเตร่พักผ่อนในแนวทางกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทาง
เพศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน การด่ืมแอลกอฮอล์ เครื่องด่ืมมึนเมาต่างๆ ซึ่งสามารถนําพาไปสู่การเกิด
อารมณ์ทางเพศได้ 
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แนวทางการปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายความต้องการทางเพศ 

การปฏิบัติเพ่ือผ่อนคลายความต้องการทางเพศ ในที่น้ีหมายถึง กานผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์
ที่เกิดมาจากความต้องการทางเพศซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งเร้าต่างๆ ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อบุคคลอ่ืนและสุขภาพของผู้ปฏิบัติ 

วิธีการปฏิบัติโดยทั่วไป อาจมี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย วิธีการผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วย
การเบ่ียงเบนทางอารมณ์ และวิธีการผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการบําบัดความใคร่ด้วยตนเอง 

1. การผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการเบ่ียงเบนอารมณ์ทางเพศ 

 การเบ่ียงเบนอารมณ์ทางเพศ หมายถึง การใช้แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพ่ือหันเหความ
สนใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับเพศ ลดพลังความต้องการทางเพศท่ีเกิดขึ้นในช่วงวัยดังกล่าวให้ลดลงการเบ่ียงเบน
อารมณ์ทางเพศปฏิบัติได้หลายลักษณะ เช่น การออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาทุกวัน การเรียนหรือการทํางาน 
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม ฯลฯ โดย
การปฏิบัติที่กล่าวมาจะช่วยให้มีความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

2. การผ่อนคลายความต้องการทางเพศด้วยการบําบัดความใคร่ด้วยตนเอง 

จากวัยรุ่นจะเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาได้จากห้องเรียนและสถานศึกษา จากการถ่ายทอดของครูผู้สอน 
จากวิทยากร หรือผ่านกระบวนการศึกษาแล้ว  วัยรุ่นสามารถเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาได้จาก 

1. สื่อโทรทัศน์วิทยุ 
2. หนังสือที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
3. ทางโทรศัพท์สายด่วนวัยรุ่น 
4. หนังสือพิมพ์/คอลัมน์ที่เก่ียวกับเรื่องเพศ โดยมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญนําเสนอความรู้ 
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ใบงานท่ี 2 

เรื่อง รู้จักและเข้าใจโลกวยัรุ่น 
1. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้ายร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3ช่วง คือ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. เด็กผู้ชายในช่วงวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เด็กผู้หญิงในช่วงวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ให้ผู้เรียนบอกและอธิบายแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น อย่างน้อย 3แห่ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 3 

ความรู้พื้นฐานเพื่อการพูดคยุกับลูกและคู่ในเรื่องเพศ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 

บทท่ี3    พื้นฐานเพื่อการพูดคุยกับลูกและคู่ในเรื่องเพศ 
 

สาระสําคัญ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

ในการดําเนินชีวิต ได้แก่การคุมกําเนิดแบบต่าง ๆและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลความสะอาดของ
อวัยวะต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุ ความหมายของเอช ไอ วี  และเอดส์และ ช่องทางการรับและแพร่เช้ือ 
เอช ไอ วี 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1. บอกผลดีผลเสียของการคุมกําเนิดแบบต่างๆ 
 2. ระบุอาการเบ้ืองต้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 3. ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. การคุมกําเนิดแบบต่างๆและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. การดูแลความสะอาดของอวัยวะต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุ 

 3.ความหมายของเอช ไอ วี  และเอดส์ 
 4.ช่องทางการรับและแพร่เช้ือ เอช ไอ วี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทํากิจกรรมตามใบงาน 

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ใบงานท้ายบท 
3. การสืบค้นทาง Internet 

 

ประเมินผล 
 ประเมินผลจากกิจกรรมตามใบงาน 
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ตอนท่ี 1 การคุมกําเนิดแบบต่างๆและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

1.1การคุมกําเนิดแบบต่างๆและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  การคุมกําเนิดเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อมการคุมกําเนิดทําได้ทั้งผู้ชาย
และผู้หญิงจะเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบใดข้ึนอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเพราะแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันวิธีการคุมกําเนิดแบบต่างๆมีดังน้ี 
 
การใช้ถุงยางอนามัย 
 เป็นวิธีคุมกําเนิดที่สามารถป้องกันการติดเช้ือโรคทาง 
เพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิดรวมทั้งการติดเช้ือเอดส์การศึกษาวิจัย 
ทางการแพทย์สรุปไว้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องถือ 
เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการต้ังครรภ์และการ 
ติดเช้ือของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัยต้อง 
ระมัดระวังไม่ให้เกิดถุงยางแตกหรือถุงยางหลุด 
 

 ข้อเสียของการใช้ถุงยางอนามัย 
 1. อาจจะแพ้ยางหรือสารหล่อลื่นที่เป็นวัสดุที่ผลิตถุงยาง 
 2หากใส่หรือถอดไม่ถูกวิธีก็อาจเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ได้เพราะมีการร่ัวไหลเกิดขึ้น 
 

การทําหมันชาย 
 เป็นการคุมกําเนิดประเภทถาวรได้ผลดีในเพศชายโดยวิธีการตัดและผูกท่อทางเดินของเช้ืออสุจิที่มา
จากลูกอัณฑะทั้งสองข้างการทําหมันชายจะง่ายปลอดภัยเจ็บเล็กน้อยและมีภาวะแทรกซ้อนน้อยการทําหมัน
ชายไม่จําเป็นต้องวางยาสลบระหว่างทําการผ่าตัดใช้เพียงยาชาเฉพาะที่และหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดสามารถ
กลับบ้านหรือกลับออกไปปฏิบัติงานได้ตามปกติไม่จําเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเมื่อทําหมันแล้วก็ยังมี
สมรรถภาพทางเพศเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ข้อเสียของวิธีน้ีคือไม่สามารถแก้ไขได้หากต้องการมีบุตรในภายหลัง 
  

การทําหมันหญิง 
 เป็นวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและประหยัดการทําหมันหญิงเป็นการทําให้หลอด
มดลูกอุดตันทั้งสองข้างเพ่ือป้องกันการปฏิสนธิของไข่กับตัวอสุจิส่วนมากการทําหมันหญิงมักจะทําหลังคลอด
เรียกว่า “การทําหมันเปียก” ซึ่งจะทําระยะคลอดบุตรใหม่ๆประมาณช่ัวโมงหลังคลอดซึ่งจะง่ายและสะดวกกว่า
การทําหมันหญิงในช่วงเวลาที่ไม่ต้ังครรภ์หรือที่เรียกกันว่า “การทําหมันแห้ง” การทําหมันหญิงหลังคลอดจะ
ทําได้ง่ายเน่ืองจากมดลูกอยู่ที่ระดับสะดือทําให้สะดวกในการหาท่อนําไข่และการทําหมันหลังคลอดก็ไม่ทําให้
ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลยาวนานขึ้นและไม่มีผลต่อนํ้านมมารดาส่วนการทําหมันแห้งจะมีกระบวนการ
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ผ่าตัดที่ยุ่งยากลําบากกว่าทําหมันหลังคลอดเนื่องจากมดลูกมีขนาดเล็กกว่ามดลูกหลังคลอดการหาท่อนําไข่จะ
ยากกว่าการผ่าตัดทําหมันหลังคลอด 
 

 ข้อเสียของการทําหมันหญิง 
 1. มีอาการคลื่นไส้อาเจียน 
 2. มีเลือดออกผิดช่วงเวลาหรือระหว่างมีรอบเดือน 
 3. นํ้าหนักเปลี่ยนแปลงไป 
 4. ไม่สามารถแก้ไขได้หากต้องการมีบุตรในภายหลัง 
 

ยาเม็ดคุมกําเนิด 
          เป็นวิธีการคุมกําเนิดช่ัวคราวแต่ได้ผลมากที่สุดยาน้ีมีผลทําให้ไข่ไม่ตกเป็นยาเม็ดใช้กินมีลักษณะเป็น
แผงๆละ21เม็ดใช้วันละ1เม็ดโดยเร่ิมกินยาเม็ดแรกในวันที่5หลังมีประจําเดือนจากน้ันกินต่อเน่ืองจนหมดวิธีน้ีไม่
เหมาะกับคนข้ีลืมเพราะถ้ากินยาไม่สม่ําเสมอจะไม่ได้ผลยานี้อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นมีอาการคลื่นไส้
อาเจียนมีเลือดออกผิดช่วงเวลาและนํ้าหนักเปลี่ยนแปลงอาการเหล่าน้ีมักเป็นในช่วงยา3แผงแรกจากน้ัน
ร่างกายก็สามารถปรับตัวได้ 
 

ยาฉีดคุมกําเนิด 
           ยาฉีดคุมกําเนิดเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่นํามาใช้ในการคุมกําเนิด 
อีกวิธีหน่ึงมีการศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้มาเป็นเวลานานพบว่ามี 
ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดดีมากโดยเฉพาะสตรีหลังคลอดที่เลี้ยงบุตร 
ด้วยนมมารดาเพราะไม่ทําให้นํ้านมน้อยลงยาฉีดคุมกําเนิดคือการฉีดยาเข้าที่ 
กล้ามเน้ือสะโพกการท่ีจะฉีดชนิดไหนต้องปรึกษาแพทย์เพ่ือขอคําแนะนํา 
 ผลดีของยาฉีดคุมกําเนิด 
 1. เป็นวิธีคุมกําเนิดช่ัวคราวที่มีประสิทธิภาพป้องกันการต้ังครรภ์สูงปลอดภัย 
 2. ฉีดยาคุม1เข็มสามารถคุมกําเนิดได้นานถึง3เดือน 
 3. ช่วยป้องกันการต้ังครรภ์นอกมดลูก 
 4. ลดอาการอักเสบของอุ้งเชิงกรานมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ 
การใช้ยาฝังคุมกําเนิด 
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 ยาฝังคุมกําเนิดเป็นยาคุมกําเนิดช่ัวคราวที่มีตัวยาเช่นเดียวกับยาฉีดคุมกําเนิดโดยการใช้ฮอร์โมน 
progesterone สังเคราะห์นํามาใช้ในลักษณะเป็นผงบรรจุในหลอดไซลาสติคฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขนด้าน
ในเป็นการใช้ยาเพียงคร้ังเดียวแต่ออกฤทธ์ิได้นานและสม่ําเสมอสะดวกเพราะคุมกําเนิดได้ถึง5ปีเหมาะสําหรับ
ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว1คนต้องการคุมกําเนิดอีก5ปีวิธีน้ีเหมาะที่สุดแต่มีข้อเสียคืออาจมีผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะ
คลื่นไส้อาเจียนเป็นสิวนํ้าหนักขึ้นและผมร่วงรวมท้ังอาจมีผลกระทบกับรอบเดือนปกติด้วย 
 
การใส่ห่วงอนามัย 
 ห่วงอนามัยเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ใส่ในโพรงมดลูกเพ่ือป้องกัน 
การต้ังครรภ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คุมกําเนิดกันอย่างแพร่หลายเน่ืองจาก 
มีประสิทธิภาพสูงราคาถูกและสามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานไม่มีผล 
ต่อการหลั่งนํ้านมและไม่มีผลต่อการเจริญพันธ์ุภายหลังเลิกใช้ห่วงอนามัย 
เป็นเวชภัณฑ์ทําด้วยพลาสติกมีลักษณะโค้งงอขนาดพอเหมาะใช้ใส่ทางปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกมีอายุการ
ใช้งานประมาณ6-15ปีขึ้นกับชนิดของห่วงอนามัยแต่ผลข้างเคียงของการใส่ห่วงอนามัยคืออาจมีรอบเดือนมาก
ขึ้นและเป็นตะคริวในช่วงรอบเดือนเมื่อใส่ห่วงดังกล่าวแต่อาการน้ีจะหายไปในระยะ2-3เดือนหลังการใส่และจะ
เพ่ิมปริมาณรอบเดือนที่เคยมีให้มากขึ้นและยังเสี่ยงต่อการติดเช้ือได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ 
 

การนับวัน 
 เป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบนับวันไข่ตกโดยมีระยะปลอดภัยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้คือช่วงเวลาก่อนมี
ประจําเดือน7วันและหลังมีประจําเดือน7วันแต่การนับวันอาจผิดพลาดได้ในกรณีประจําเดือนคลาดเคลื่อน 
 ตัวอย่างถ้าเรามีประจําเดือนระหว่างวันที่7-11ระยะปลอดภัยในช่วงหน้าเจ็ดคือระหว่างวันที่1-7ส่วน
ช่วงหลังเจ็ดคือระหว่างวันที่7-13 (ไม่ใช่วันที่11-17)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อดีของวิธีคือได้ผลดีประมาณ70 - 80 % หากสตรีผู้น้ันมีรอบเดือนเป็นปกติและสม่ําเสมอ 
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 ส่วนข้อเสียคือมีผลล้มเหลวค่อนข้างสูงเพราะส่วนใหญ่สตรีมักมีรอบเดือนไม่สม่ําเสมอดังน้ันการที่จะ
เลือกใช้วิธีใดในการคุมกําเนิดก็ตามให้ปรึกษาแพทย์ตามโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 
 

1.2โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มจะพบมากขึ้นในวัยรุ่นซึ่งจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานโดยที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันตัวเองทั้งการต้ังครรภ์และโรคติดต่อการที่เรามีความรู้เก่ียวกับการติดต่อ
อาการของโรคการรักษาจะเป็นขั้นแรกของการป้องกันโรคข้อเท็จจริงเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ควร
ทราบมีดังน้ี 
 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยแต่พบมากในวัยรุ่น 
 2. อัตราการติดเช้ือของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากข้ึนเน่ืองจากวัยรุ่นมีค่านิยมที่จะมี
ความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือนิยมมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่อายุน้อยและที่สําคัญมีการหย่าร้างสูงมีสามีหรือภรรยา
หลายคนทําให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น 
 3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่มีอาการแพทย์จึงแนะนําให้มีการตรวจร่างกายเป็น
ประจํา 
 4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆดังน้ี 
  1) โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรือท่อรังไข่ทําให้เกิดการอักเสบในช่องท้องซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดการเป็นหมันหรือต้ังครรภ์นอกมดลูก 
  2) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 
  3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ 
อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. ปัสสาวะขัด 
 2. มีผื่นแผลหรือตุ่มนํ้าที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก 
 3. มีหนองหรือนํ้าหลั่งจากช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะ 
 4. มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร 
 5. มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ 
 6. ปวดท้องหรือปวดช่องเชิงกราน 
 7. ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ 
 8. ตกขาวบ่อย 
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ประเภทของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอาการแรกเริ่มของโรค
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสังเกตอาการซึ่งอาจเกิดขึ้นและรักษาได้ทันก่อนที่โรคจะลุกลามเพ่ิมขึ้นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มีหลายโรคด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดที่ควรศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

1. โรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ human papillomaviruses (HPV) 
 HPV เป็นเช้ือไวรัสชนิดหน่ึงที่ทําให้เกิดหูดหรือตุ่มเล็กๆขึ้นตามร่างกาย (ไม่ใช่มะเร็ง) ไวรัส HPV มี
มากกว่า100ชนิดไวรัส HPV สามารถโตได้ในทุกส่วนของร่างกายและอาจเกิดขึ้นที่บริเวณปากผิวหนังอวัยวะ
เพศและทวารหนักเน่ืองจากเช้ือน้ีติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงทําให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธ์ุโรคท่ีพบจาก
การติดเช้ือน้ีได้แก่หูดที่อวัยวะเพศและโรคอ่ืนๆได้แก่แผลที่อวัยวะเพศทั้งชายและหญิง 
 

2. เริมที่อวัยวะเพศ 
 เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเช้ือไวรัสทําให้เกิดการติดเช้ือได้หลายระบบทั่วร่างกายเช่นตา
เย่ือบุช่องปากริมฝีปากผิวหนังระบบประสาทและสมองรวมท้ังบริเวณอวัยวะเพศโดยเช้ือไวรัสจะเข้าสู่ร่างกาย
ได้โดยการสัมผัสทางเยื่อบุหรือทางผิวหนังที่ถลอกหรือเป็นแผลบริเวณท่ีพบอาการติดเช้ือเริมมากที่สุดคือริม
ฝีปากรองลงมาคือบริเวณอวัยวะเพศคนส่วนใหญ่ประมาณ80-90 %  จะเคยได้รับเช้ือไวรัสเริมเข้าสู่ร่างกาย
แล้วแต่ไม่ได้แสดงอาการของโรคเมื่อเกิดอาการติดเช้ือครั้งแรกแล้วมักจะเกิดซ้ําอีก 
อาการของโรค : เมื่อเช้ือไวรัสเข้าสู่ร่างกายประมาณ6-8วันจะทําให้ผิวบริเวณน้ันเกิดตุ่มนํ้าพองใสเป็น 
กลุ่มๆกลุ่มละ2-10เม็ดจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณขาก้นหรืออวัยวะเพศซึ่งเป็นช่วงที่สามารถติดต่อ
ไปสู่ผู้อ่ืนได้แผลจะหายได้เองใน2-3สัปดาห์แต่เช้ือยังมีอยู่ในร่างกาย 
 เมื่อร่างกายอ่อนแออาการป่วยก็จะกลับเป็นใหม่โรคเริมอวัยวะเพศมีอัตราการติดต่อสูงโดยมากมักจะ
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคน้ีอยู่การใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันได้ทีเดียว 
 

 ข้อปฏิบัติสําหรับคนเป็นโรคเริมอวัยวะเพศ 
 1. งดการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสโดยตรงกับแผลจนกระทั่งแผลหายดีแล้วพยายามละเว้นการแตะต้อง
กับบริเวณที่เป็นแผลเพราะอาจจะแพร่ไปสู่บริเวณอ่ืนของร่างกายได้ 
 2. สวมชุดช้ันในชนิดฝ้ายและเว้นการสวมเคร่ืองนุ่งห่มหรือกางเกงที่คับ 
 3. สตรีที่เป็นเริมอวัยวะเพศโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกดังน้ันจึงควรปรึกษาแพทย์ 
 4. ทุกคร้ังที่เปลี่ยนแพทย์ให้เล่าประวัติการเกิดเริมของตนเองกับแพทย์ 
 5. สตรีที่ต้ังครรภ์ควรได้รับการตรวจเก่ียวกับเริมเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงใกล้คลอดถ้าสงสัยว่า
จะเป็นโรคเริมควรรีบปรึกษาแพทย์ 
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3. หนองในแท้ 
 เกิดจากเช้ือแบคทีเรียเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายทางเย่ือบุท่อปัสสาวะในผู้ชายทางปากมดลูกและท่อ
ปัสสาวะของผู้หญิงและสร้างสารพิษรวมทั้งสร้างเอ็นไซม์ทําให้ความสามารถในการก่อโรคเพ่ิมมากขึ้นโรคหนอง
ในติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางปากช่องคลอดหรือทางทวารการร่วมเพศทางปากจะทําให้เช้ือสามารถ
ติดต่อจากปากไปอวัยวะเพศหรือจากอวัยวะเพศไปยังปากหากช่องคลอดหรืออวัยวะดังกล่าวปนเป้ือนหนองที่มี
เช้ือก็สามารถติดเช้ือน้ีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการร่วมเพศ 
 อาการของโรค 

  ผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบและมีหนองไหลถ้าเป็นมากอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้มักจะ
เกิดอาการหลังจากได้รับเช้ือไปแล้ว2-5วันอาการเร่ิมแรกจะรู้สึกระคายเคืองท่อปัสสาวะหลังจากน้ันจะมีอาการ
ปวดแสบเวลาปัสสาวะแล้วจึงตามด้วยมีหนองสีเหลืองไหลออกจากท่อปัสสาวะอัณฑะบวมหรือมีการอักเสบ 

 ผู้หญิงตกขาวมีกลิ่นเหม็นเป็นหนองหรือมูกปนหนองปัสสาวะแสบขัดปวดท้องน้อยอาจมี
อาการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกช่องทวารหนักถ้าเป็นมากจะมีอาการแทรกซ้อนเช่นเป็นฝีของต่อมบาร์
โทลินเช้ือโรคอาจลุกลามเข้าสู่โพรงมดลูกปีกมดลูกทําให้อุ้งเชิงกรานอักเสบจนเป็นสาเหตุหน่ึงของการต้ังครรภ์
นอกมดลูกหรืออาจเป็นหมันได้ผู้หญิงที่ได้รับเช้ือน้ีจะมีอาการช้ากว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยจะเกิดอาการหลังได้รับเช้ือ
แล้ว1-3สัปดาห์ 
 การป้องกัน: ควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวหรือสําส่อนทางเพศและถ้าจะหลับนอนกับคนที่สงสัยว่าเป็นหนอง
ในควรใช้ถุงยางอนามัยซึ่งจะช่วยป้องกันได้เกือบ100% การด่ืมนํ้าก่อนร่วมเพศและถ่ายปัสสาวะทันทีหลังร่วม
เพศหรือการฟอกล้างสบู่ทันทีหลังร่วมเพศอาจช่วยลดการติดเช้ือลงได้บ้างแต่ไม่ได้ผลทุกราย 
 

4. ซิฟิลิส 
 เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ไม่บ่อยการติดเช้ือเริ่มแรกจะเป็นก้อนแข็งที่อวัยวะเพศไม่เจ็บถ้า
ไม่รักษาจะกลายเป็นระยะที่สองที่เรียกว่าเข้าข้อหรือออกดอกหากทิ้งไว้นานจะติดเช้ือที่ระบบประสาทและ
หัวใจเป็นโรคติดต่อที่สามารถทําให้เกิดโรคกับระบบต่างๆของร่างกายได้หลายระบบเช่นระบบหัวใจและหลอด
เลือดระบบประสาทเป็นต้นนอกจากน้ีแม่ที่เป็นโรคซิฟิลิสจะถ่ายทอดโรคสู่ทารกในครรภ์ได้เรียกว่าซิฟิลิสแต่
กําเนิดเช้ือซิฟิลิสถูกฆ่าได้ง่ายด้วยความแห้งความร้อนและยาฆ่าเช้ือทั่วๆไป 
 อาการโรค : หลังจากติดเช้ือ1 -8สัปดาห์จะมีตุ่มเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดที่อวัยวะเพศหรือที่อ่ืนๆตาม
ร่างกายเช่นริมฝีปากล้ินต่อมทอนซิลหัวนมน้ิวมักมีแผลเดียวแผลสะอาดหลังเป็นแผล1สัปดาห์จะเป็นฝีมะม่วง
ต่อมาตุ่มเล็กๆน้ีจะแตกกลายเป็นแผลกว้างขอบแผลเรียบและแข็งเรียกว่าแผลริมแข็งมักมีแผลเดียวรูปกลมหรือ
วงไข่อาจมี2แผลชนติดกันระยะนี้จะไม่มีอาการเจ็บหรือคันบริเวณก้นแผลแข็งคล้ายกระดุมต่อมที่ขาหนีบโตมี
ลักษณะแข็งแม้ไม่ได้รักษาแผลจะหายได้เองแต่เช้ือซิฟิลิสยังคงอยู่ในร่างกาย 
 การป้องกัน : ปัจจุบันน้ีโรคซิฟิลิสจะเกิดจากการติดเช้ือร่วมกับการเป็นโรคเอดส์การป้องกันไม่ให้เกิด
โรคซิฟิลิสคือไม่เที่ยวหญิงบริการไม่สําส่อนทางเพศ 
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5. แผลริมอ่อน 
 เกิดจากเช้ือแบคทีเรียโรคน้ีติดต่อได้ง่ายแต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดโรคน้ีจะทําให้เกิดแผลที่อวัยวะ
เพศและต่อมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบโตบางคร้ังมีหนองไหลออกมาหากไม่รักษาจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเช้ือ HIV 
ได้ง่าย 
 อาการของโรค : หลังได้รับเช้ือ2-7วันจะมีแผลเล็กๆที่ปลายอวัยวะเพศลักษณะคล้ายแผลเป่ือยขอบไม่
แข็งและไม่เรียบเรียกว่าแผลริมอ่อนเวลาแตะถูกมักมีเลือดซิบๆและรู้สึกเจ็บต่อมาจะพบต่อมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบ
บวมโตติดกันเป็นพืดและเจ็บลักษณะเป็นสีแดงคลํ้าและนุ่มอาจแตกเป็นหนองได้ส่วนมากโตเพียงข้างเดียวบาง
คนอาจมีไข้หนาวสั่นเบ่ืออาหารร่วมด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องแผลจะลุกลามบางคนอาจเป็นมากจน
อวัยวะเพศแหว่งหายได้ 
 การป้องกัน 
 1. อย่าสําส่อนทางเพศ 
 2. ใช้ถุงยางอนามัยที่ทําจากยางธรรมชาติ (ป้องกันได้เฉพาะอวัยวะเพศเท่าน้ันผิวหนังส่วนอ่ืนไม่
สามารถป้องกัน) 
 3. หากมีแผลให้งดการมีเพศสัมพันธ์ 
 

1.3การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์หากยังมีเพศสัมพันธ์ต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกดังน้ี 
 1. ให้มีสามีหรือภรรยาคนเดียวไม่เปลี่ยนคู่นอน 
 2. ใส่ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ทราบว่าจะทําให้มีการติดเช้ือ
หรือไม่ 
 3. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยจะมีโอกาสติดโรคสูง 
 4. ตรวจสุขภาพประจําปีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแต่งงานใหม่ 
 5. เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 6. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย 
 7. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหากจําเป็นให้สวมถุงยางอนามัย 
 8. ไม่ควรสวนล้างช่องคลอดเพราะจะทําให้เกิดการติดเช้ือได้ง่าย 
 
1.4การปฏิบัติตัวเม่ือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. ให้รักษาอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือ 
 2. แจ้งให้คู่นอนทราบว่าเป็นโรคเพ่ือป้องกันมิให้แพร่สู่คนอ่ืนและควรรีบรักษา 
 3. รักษาตามแพทย์สั่ง 
 4. งดการมีเพศสัมพันธ์ 
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ตอนท่ี 2 การดูแลความสะอาดของอวัยวะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสืบพันธ์ุ 
 

การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะสืบพันธ์ุเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บวิธีดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุทั้งเพศหญิงและเพศชายมีดังน้ี 
1. อวัยวะเพศหญิง 
 อวัยวะเพศหญิงมีความสลับซับซ้อนมากกว่าอวัยวะเพศชายมีสิ่งที่สกปรกต่างๆจากเหง่ือนํ้ามัน
ธรรมชาติปัสสาวะและตกขาวตลอดจนฝุ่นละอองต่างๆการรักษาความสะอาดจึงควรดูแลเป็นพิเศษและทํา
ความสะอาดเฉพาะภายนอกเท่าน้ัน 

 ทําความสะอาดทุกวันเช้า-เย็นด้วยนํ้าและสบู่ซับให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษอ่อนเบาๆการถูแรงๆอาจ
ทําให้เกิดแผลได้และควรนําผ้าตากในที่ได้รับแสงแดดเพราะการตากในห้องนํ้าหรือในที่ร่มจะทําให้เกิด
ความอับช้ืนและเป็นเช้ือราได้ง่าย 

 หลังการขับถ่ายให้ทําความสะอาดโดยเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง 

 ไม่ควรใช้กางเกงในที่รัดแน่นหรืออับเหง่ือและไม่ควรใช้กางเกงในร่วมกับผู้อ่ืนกางเกงในควรเป็นผ้าฝ้าย
ที่มีเน้ือผ้าบางเบาอากาศถ่ายเทสะดวกเพ่ือลดความอับช้ืนของอวัยวะเพศและควรตากในท่ีได้รับ
แสงแดดเพราะจะช่วยฆ่าเช้ือ 

 สําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ควรทําความสะอาดอวัยวะเพศเพ่ือขจัดสิ่ง
สกปรกนํ้าอสุจิยาฆ่าอสุจิหรือสารหล่อลื่นต่างๆออกให้หมด 

 ไม่ควรทําความสะอาดด้วยวิธีล้างช่องคลอดเพราะเป็นการทําลายเช้ือแบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายทําให้เช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือราชนิดที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นแทนและบางคร้ังอาจมีอาการแพ้ยาที่
ใช้การรักษาความสะอาดขณะมีประจําเดือนต้องเอาใส่ใจเป็นพิเศษดังน้ี 

 การอาบนํ้าควรเป็นนํ้าที่อุณหภูมิปกติไม่เย็นจัดและไม่ร้อนจนเกินไป 

 ไม่ควรลงอาบนํ้าในแม่นํ้าลําคลองหรือไปว่ายนํ้าในสระเพราะเชื้อโรคจากแหล่งนํ้าสาธารณะเหล่าน้ัน
อาจเข้าสู่ช่องคลอดและเกิดการติดเช้ือได้ง่าย 

 อวัยวะเพศควรล้างด้วยสบู่และไม่ล้างเข้าไปในช่องคลอด 

 ทุกคร้ังที่เปลี่ยนผ้าอนามัยต้องทําความสะอาดอวัยวะเพศและซับให้แห้ง 

 เมื่อผ้าอนามัยเปียกชุ่มควรเปลี่ยนใหม่ไม่ควรปล่อยไว้เพราะจะทําให้ผิวหนังเกิดผื่นคันได้ง่าย 
 นอกจากน้ีต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติเช่นการตกขาวมากตกขาวมีกลิ่นหรือสีผิดปกติอาการคันเจ็บ
แสบซึ่งบอกว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นเป็นแผลปัสสาวะบ่อยปวดแสบตกเลือดขณะหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์หรือ
เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดอาการเหล่าน้ีต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ 
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2. อวัยวะเพศชาย 
 การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศชายก็มีความสําคัญมากเท่าเทียมกับการดูแลสุขอนามัยของร่างกาย
โดยทั่วๆไปเพราะความสะอาดของอวัยวะส่วนน้ีย่อมเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนที่
รักการดูแลและรักษาความสะอาดควรปฏิบัติดังน้ี 

 ควรทําความสะอาดอวัยวะเพศทุกวันวันละ2ครั้งเช้า-เย็นด้วยนํ้าและสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง 

 ไม่ควรนุ่งกางเกงในที่รัดแน่นเกินไปหรือเปียกช้ืน 

 ควรเลือกกางเกงในที่ตัดเย็บด้วยเน้ือผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 

 ต้องเปลี่ยนกางเกงในทุกวันโดยเฉพาะกางเกงในที่เปียกนํ้าปัสสาวะไม่ควรนํากลับมาใส่ซ้ําหากยังไม่ทํา
ความสะอาด 

 ไม่ใช้กางเกงในกางเกงผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าปะปนกับคนอ่ืนเพราะอาจทําให้มีโอกาสติดโรคได้ 

 การมีเพศสัมพันธ์แต่ละคร้ังเสี่ยงต่อการติดเช้ือจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะการใช้ถุงยาง
อนามัยบางคร้ังก็ไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จึงควรทําสะอาดทุกคร้ังหลังการมีเพศสัมพันธ์ 

การทําความสะอาดภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ 

 ทําเช่นเดียวกับการทําความสะอาดประจําวัน 

 ในกรณีที่ใช้เจลหล่อลื่นช่วยในการมีเพศสัมพันธ์หลังจากเสร็จกิจแล้วควรจะชะล้างเจลหล่อลื่นออกให้
หมดด้วยนํ้าสะอาดโดยปกติควรจะใช้เจลหล่อลื่นสูตรนํ้าเพราะทําความสะอาดและล้างออกได้ง่ายด้วย
นํ้า 

 การทําความสะอาดอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์จะทําให้สะอาดปลอดภัยมากขึ้นถ้าหากพบอาการ
ผิดปกติเช่นมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะผื่นแผลเน้ืองอกคันบริเวณอวัยวะเพศเจ็บปวดขณะมี
เพศสัมพันธ์ปัสสาวะบ่อยแสบขัดห้ามซื้อยารับประทานเองเพราะอาจได้รับยาไม่ครอบคลุมและไม่
เพียงพอที่จะทําให้โรคหายขาดและเป็นเหตุให้มีอาการเรื้อรังหรือด้ือยาหากเป็นโรคบริเวณอวัยวะเพศ
ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดจนกว่าจะรักษาหายขาด 
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ตอนท่ี 3ความหมายของโรคเอดส์ 
 

1. โรคเอดส์ 
 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดจากการติดเช้ือไวรัส “ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส” หรือ
เรียกย่อๆว่าเช้ือเอชไอวีเช้ือน้ีจะเข้าไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคทําให้ผู้ป่วยที่ติด
เช้ือมีภูมิคุ้มกันตํ่าลงจนร่างกายไม่สามารถต้านทานเช้ือโรคได้โรคต่างๆจึงเข้ามาซ้ําเติมได้ง่ายเช่นวัณโรคในปอด
หรือต่อมนํ้าเหลืองเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือราโรคผิวหนังบางชนิดหรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ
ฯลฯและทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดประเทศไทยพบเช้ือเอชไอวี2สายพันธ์ุคือสายพันธ์ุเอ-อี (A/E) หรืออี (E) 
พบมากกว่า95% แพร่ระบาดระหว่างคนที่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิงกับสายพันธ์ุบี (B) ที่แพร่ระบาดใน
กลุ่มรักร่วมเพศและมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นโรคเอดส์ติดต่อได้3ทางคือ 
 1. การร่วมเพศกับผู้ติดเช้ือเอดส์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทั้งชายกับชายหญิงกับหญิงหรือชายกับหญิงจะ
เป็นช่องทางธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตามข้อมูลจากกองระบาดวิทยาระบุว่า83% ของผู้ติดเช้ือเอดส์รับเช้ือ
มาจากการมีเพศสัมพันธ์ 
 2. การรับเช้ือทางเลือดพบได้2กรณีคือ 
  2.1ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์มักพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น 
  2.2รับเลือดมาจากการผ่าตัดหรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิดแต่ปัจจุบันเลือดที่ได้รับการ
บริจาคจะถูกนําไปตรวจหาเช้ือเอดส์ก่อนจึงมีความปลอดภัยเกือบ100% 
 3. ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกเกิดจากแม่ที่มีเช้ือเอดส์และถ่ายทอดให้ทารกปัจจุบันมีวิธีป้องกันการแพร่เช้ือ
เอดส์จากแม่สู่ลูกโดยการกินยาต้านไวรัสในช่วงต้ังครรภ์จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอดส์เหลือเพียง
8% แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการตรวจเลือดก่อนแต่งงานนอกจากน้ีโรคเอดส์ยังสามารถ
ติดต่อผ่านทางอ่ืนได้แต่โอกาสมีน้อยมากเช่นการใช้ของมีคมร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์โดยไม่ทําความสะอาดการ
เจาะหูโดยการใช้เข็มเจาะหูร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์การสักผิวหนังหรือสักคิ้วเป็นต้นวิธีดังกล่าวเป็นการติดต่อโดย
การสัมผัสกับเลือดหรือนํ้าเหลืองโดยตรงแต่โอกาสติดโรคเอดส์ด้วยวิธีน้ีต้องมีแผลเปิดและปริมาณเลือดหรือ
นํ้าเหลืองที่เข้าไปในร่างกายต้องมีจํานวนมาก 
 

2. อาการของโรคเอดส์ 
 1. ระยะไม่ปรากฏอาการหรือระยะติดเช้ือโดยไม่มีอาการระยะนี้ผู้ติดเช้ือจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ
ออกมาจึงเหมือนคนปกติแต่อาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากระยะแรกเข้าสู่ระยะ
ต่อไปโดยเฉล่ียใช้เวลาประมาณ7-8ปีแต่บางคนไม่มีอาการนานถึง10ปีจึงทําให้ผู้
ติดเช้ือสามารถแพร่เช้ือต่อไปให้กับบุคคลอ่ืนได้เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
ตนเองติดเช้ือ  

2. ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์หรือระยะเริ่มปรากฏอาการระยะนี้จะ
ตรวจพบเลือดบวกและมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเช่นต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่ง
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ติดต่อกันนานกว่า3เดือนมีเช้ือราในปากบริเวณกระพุ้งแก้มและเพดานปากเป็นงูสวัดหรือแผลเริมชนิดลุกลาม
และมีอาการเรื้อรังนานเกิน1เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นมีไข้ท้องเสียผิวหนังอักเสบนํ้าหนักลดเป็นต้นระยะน้ี
อาจเป็นอยู่นานเป็นปีก่อนจะกลายเป็นเอดส์ระยะเต็มขั้นต่อไป 
 3. ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์ระยะน้ีภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทําลายลงไปมากทําให้เป็นโรค
ต่างๆได้ง่ายซึ่งมีหลายชนิดแล้วแต่ว่าจะติดเช้ือชนิดใดและเกิดที่ส่วนใดของร่างกายหากเป็นวัณโรคที่ปอดจะมี
อาการไข้เรื้อรังไอเป็นเลือดถ้าเป็นเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือจะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงคอแข็งคลื่นไส้
อาเจียนส่วนใหญ่เมื่อผู้เป็นเอดส์เข้าสู่ระยะสุดท้ายน้ีแล้วโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง1-2ปี 
หากสงสัยว่ารับเช้ือเอดส์มาไม่ควรไปตรวจเลือดทันทีเพราะเลือดจะยังไม่แสดงผลเป็นบวกควรตรวจภายหลัง
จากสัมผัสเช้ือแล้ว4สัปดาห์ขึ้นไปจึงจะได้ผลที่แม่นยํา 
 

2.1ปัจจัยที่ทําให้ติดเชื้อเอดส์ 
 1. ปริมาณเช้ือเอดส์ที่ได้รับหากได้รับเช้ือเอดส์มากโอกาสติดโรคเอดส์ก็จะสูงขึ้นไปด้วยโดยเช้ือเอดส์จะ
พบมากที่สุดในเลือดรองลงมาคือนํ้าอสุจิและน้ําในช่องคลอด 
 2. หากมีบาดแผลจะทําให้เช้ือเอดส์เข้าสู่บาดแผลและติดโรคเอดส์ได้ง่ายขึ้น 
 3. จํานวนคร้ังของการสัมผัสหากสัมผัสเช้ือโรคบ่อยก็มีโอกาสจะติดเช้ือมากขึ้น 
 4. การติดเช้ืออ่ืนๆเช่นแผลริมอ่อนแผลเริมทําให้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ที่แผลจํานวนมากจึงรับเช้ือเอดส์ได้
ง่ายและเป็นหนทางให้เช้ือเอดส์เข้าสู่แผลได้เร็วขึ้น 
 5. สุขภาพของผู้รับเช้ือหากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในขณะนั้นก็ย่อมมีโอกาสรับเช้ือได้ง่ายขึ้น 
 

2.2การรักษา 
 ปัจจุบันวงการแพทย์ได้พยายามศึกษาวิจัย  เพ่ือจะหาตัวยามารักษาโรคเอดส์  แต่ยังไม่ประสบ
ผลสําเร็จ  การรักษาในปัจจุบันจึงได้แต่รักษาตามอาการของโรคที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน  และรับประทานยาต้านเอดส์
มีฤทธ์ิในการยับย้ังการแบ่งตัวของเช้ือไวรัสเท่าน้ัน  แต่ไม่สามารถทําให้หายขาดได้ 
 

2.3พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
1) การสําส่อนทางเพศ  บุคคลที่มีพฤติกรรมสําส่อนทางเพศหรือเปลี่ยนคู่นอนไปเร่ือยๆ  จึงอาจ

ได้รับเช้ือจากคู่นอนคนใดคนหน่ึงมาโดยไม่รู้ตัว 
2) การขายบริการทางเพศ  ในสังคมปัจจุบัน  การขายบริการทางเพศได้เริ่มเข้ามาสู่นักเรียน  นิสิต  

นักศึกษาแล้ว  นับว่าเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก 
3) การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช้ือหรือผู้ป่วยโดยท่ีไม่ได้ป้องกันด้วยการใช้ถุงยาง

อนามัย  เมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
4) การด่ืมสุรา  จะให้ขาดสติย้ังคิด  เมื่อมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา  ประกอบกับเกิดความมึนเมาจาก

ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์  อาจจะไปเที่ยวหญิงบริการ  และติดเช้ือเอดส์ได้ในที่สุด 
5) การไปเที่ยวสถานที่มีบรรยากาศที่สนุกสนาน  เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์  ได้แก่ บาร์ ผับ  เป็นต้น 
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6) การใช้ยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า  ยาอี  ยาเลิฟ  เป็นต้น  เมื่อเสพแล้วจะทําให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม
อันจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้  ซึ่งบุคคลที่ใช้ยาเสพติดเหล่าน้ีมักมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลาย
คน 

7) การไปเที่ยวผู้หญิงขายบริการหรือโสเภณี  การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์สูง  เป็นต้น 

 

2.4ปัญหาและผลกระทบจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
1) ต่อตนเอง 

1.1)  ทางกาย  เกิดการอักเสบ  การเจ็บปวด  การเป็นหนอง  ปัสสาวะขัด  ปัสสาวะไม่ออก  
ปวดข้อ  เป็นต้น 
1.2)  ทางจิตใจก่อให้เกิดความอับอาย  ไม่สบายใจเสื่อมเสียช่ือเสียง  สร้างความเดือดร้อนให้แก่
บุคคลในครอบครัว  เป็นต้น 

2)  ต่อครอบครัว 
2.1)  ทําให้ครอบครัวต้องอับอาย  ถ้ามีคนอ่ืนรู้ 
2.2)  ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 
2.3)  อาจทําให้คู้สามี/ภรรยาติดโรคกันได้ 
2.4)  อาจเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างสามี/ภรรยา 
3)  ต่อสังคม 
3.1)  ถ้าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสําส่อนทางเพศ  อาจแพร่เช้ือไปยังบุคคลอ่ืนได้ 
3.2)  อาจทําให้เสียงานในส่วนรวม  เพราะผู้ป่วยต้องเสียเวลาในการเข้ารับการรักษา 
4)  ต่อประเทศชาติ 

4.1)  รัฐต้องเสียงบประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเสียเงินค่า
รักษา  แต่บางส่วนรัฐต้องเป็นผู้จ่าย 
4.2)  มีพลเมืองซึ่งเป็นกําลังของชาติที่ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  จึงไม่สามารถที่จะช่วย
พัฒนาประเทศได้ 

 

2.5 ปัญหาและผลกระทบจากโรคเอดส์ 
1) ต่อตนเอง 
1.1)  ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงเกิดการติดเช้ือจากโรคอ่ืนๆ  ได้ง่ายกว่าคนที่มีระบบ
ภูมิคุ้มกันปกติ 
1.2)  ทําให้มีการเจ็บป่วย  ทรมานกับการเป็นโรคติดเช้ือชนิดน้ันๆ 
1.3)  ทําให้สุขภาพจิตเสื่อม  สิ้นหวังในชีวิต  เพราะรู้ตัวว่าต้องเสียชีวิต 
1.4)  เกิดความอับอาย  ความวิตกกังวล  กลัวคนอ่ืนจะไม่ยอมรับ 
1.5)  เสียชีวิต  การที่ผู้ป่วยเอดส์จะเสียชีวิตเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการรักษาตัวที่ดี  ใช้ยาต้านเอดส์
ที่มีคุณภาพ  บํารุงร่างกายดี  พยายามทําจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
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2)  ต่อครอบครัว 
2.1)  ครอบครัวจะต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปเพราะผู้ป่วยเอดส์จะต้องเสียชีวิต 
2.2)  ครอบครัวจะขาดผู้นําครอบครัว  (ถ้าฝ่ายชายเสียชีวิต) 
2.3)  ครอบครัวจะขาดรายได้  (ถ้าผู้เสียชีวิตทํางานหาเลี้ยงครอบครัว) 
2.4)  ครอบครัวต้องได้รับความอับอาย  เสื่อมเสียช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล 
3)  ต่อสังคม 
3.1)  สังคมต้องขาดกําลังคนไปก่อนวัยอันควร  ถ้าเป็นบุคคลสําคัญหรือมีหน้าที่การงานที่สําคัญก็จะ
ส่งผลกระทบกับงานที่ทําอยู่ 
3.2)  ถ้ามีผู้ป่วยจํานวนมากๆ  ทําให้สังคมขาดความมั่นคง 
3.3)  เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์จะสูญเสียโอกาสต่างๆและเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
4)  ต่อประเทศชาติ 

4.1)  ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานไปเป็นจํานวนมาก   
4.2)  ผู้ป่วยเอดส์มักขาดกําลังใจในการทํางานเบ่ือหน่ายชีวิต  ท้อแท้  อาจทํางานได้ไม่เต็มที่
เหมือนปกติ 
4.3)  รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาสูง  เพราะปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือเอดส์  และผู้ป่วยเอดส์  
รวมกันประมาณ 1ล้านคน  ผู้ที่เป้นภาระก็คือผู้ป่วยเอดส์ 
 

2.6การป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคเอดส์ 
 1. ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อ่ืนในทุกกรณี 
 2. ไม่ใช้ใบมีดโกนร่วมกับผู้อ่ืน  ในการโกนหนวด  โกนขน  หรือโกนผม 
 3. หลีกเลี่ยงการรับถ่ายเลือดที่ไม่ผ่านการตรวจก่อนรับบริจาคหรือไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยจากโรค
เอดส์หรือไม่ 
 4. ผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเช้ือเอดส์  ไม่ควรมีบุตรควรป้องกันด้วยการคุมกําเนิด 
 5. หลีกเลี่ยงการฝังเข็ม  สักผิวหนัง  เจาะหู  เจาะลิ้น  เจาะจมูก  เจาะคิ้ว ด้วยเข็มที่ใช้แล้ว 
 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจากผู้อ่ืนโดยตรง  ถ้ามีบาดแผลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  อย่าให้เลือด
สัมผัสได้  ยกเว้นเลือดคนที่เราแน่ใจจริงๆ  ว่าปลอดภัย 
 7. ก่อนจะแต่งงานกัน  ควรไปตรวจเลือดเพ่ือยืนยันว่าเลือดไม่มีเช้ือเอดส์  หรือถ้ามีจะได้ป้องกันด้วย
การใช้ถุงยางอนามัย 
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3.เคล็ดลับสุขภาพ 
 เอดส์ยังไม่มียารักษาให้หายได้  แต่ป้องกันได้  ไม่มีใครอยากติดเอดส์  แต่เมื่อติดเช้ือเอดส์แล้วผู้ติดเช้ือ
หรือผู้ป่วยจะไม่สามารถแพร่เช้ือเอดส์มาหาเราได้เลย  หากเราไม่ไปมีเพศสัมพันธ์หรือร่วมพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ  
กับผู้ติดเช้ือเอดส์หรือผู้ป่วยเอดส์ 
 

การป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1. หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
 2. หลีกเลี่ยงจากเพ่ือนที่ชอบชักนําไปมีพฤติกรรมที่เสี่ยง  ต่อการมี
เพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
 3. มีความต้ังมั่นในการเรียน  การทํางานจะทําให้ความคิดเรื่องเพศลดลง 
 4. ไม่หมกมุ่น  ครุ่นคิด  หรือพูดคุยกันเรื่องเพศ 
 5. ไม่ประพฤติตนสําส่อนทางเพศ 
 6. หลีกเลี่ยงการด่ืมสุราและของมึนเมา  รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด 
 7. หลีกเลี้ยงการไปเที่ยวในสถานที่ที่ล่อแหลมต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
 8. ห้ามใช้ผ้าเช็ดตัว  ผ้าขาวม้า  ของผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ 
 9. เมื่อมีอารมณ์ทางเพศ  ควรเบ่ียงเบนความสนใจไปทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์อ่ืนๆ  เช่น  เล่นกีฬา  
ทํางานอดิเรก  ทํางานบ้าน  เป็นต้น 
 10.ออกกําลังกาย  เล่นดนตรี  เล่นกีฬาเป็นประจําจะทําให้เหน่ือย  สนุก  และเพลิดเพลินจนทําให้
การคิดหมกมุ่นเพ่ือเพศลดลง 
 11.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 12.ควรผ่อนคลายอารมณ์ทางเพศด้วยการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง  เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติและ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย 
 13.ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวและมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  ควรมีถุงยางอนามัยพกติดตัวไว้เสมอ
ทั้งชายและหญิง  และใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
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ใบงานท่ี 3 

 
กิจกรรมที่3ให้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไปน้ี 
1. จงบอกผลดีผลเสียของการคุมกําเนิดแบบต่างๆดังน้ี 
 1.1การทําหมัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2สวมถุงยางอนามัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3กินยาเม็ดคุมกําเนิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ระบุอาการเบ้ืองต้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 4 

คุยเปิดใจรักปลอดภัย 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 

  

บทท่ี 4   เปิดใจรักปลอดภัย 
 

สาระสําคัญ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี เก่ียวกับทักษะการสื่อสารแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพ การคุยกับลูกเรื่องร่างกายการดูแลอวัยวะส่วนต่าง ๆ การสังเกตอาการผิดปกติการคุยกับลูกเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึก เช่น าการมีแฟน อารมณ์เพศ ความรัก อกหักการคุยกับคู่เรื่องการป้องกัน การคุมกําเนิดการ
ป้องกันโรค การตรวจร่างกาย 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. ตระหนักถึงความจําเป็น ของการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 
2. มีทักษะในการให้ข้อมูลการฟัง การถาม การตอบ 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ทักษะการสื่อสารแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ 
2. การคุยกับลูกเรื่องร่างกายการดูแลอวัยวะส่วนต่าง ๆ การสังเกตอาการผิดปกติ 
3. การคุยกับลูกเรื่องอารมณ์ความรู้สึก เช่น าการมีแฟน อารมณ์เพศ ความรัก อกหัก 
4. การคุยกับคู่เรื่องการป้องกัน การคุมกําเนิดการป้องกันโรค การตรวจร่างกาย 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทํากิจกรรมตามใบงาน 

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ใบงานท้ายบท 
3. การสืบค้นทาง Internet 

ประเมินผล 
ประเมินผลจากกิจกรรมตามใบงาน 

 

 



53
ทช02006เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 

 
 

ตอนท่ี 1ทักษะ การสื่อสารแบบ  ต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ 
 

การสื่อสารคือทักษะสําคัญ ไม่ว่าตําแหน่งหรือระดับใดการสื่อสารที่ยอดเย่ียมจะทําให้ประสบ
ความสําเร็จในงานและในชีวิตได้การสื่อสารแบ่งย่อยเป็นการพูด การฟัง และการเขียน ที่สําคัญคือกระบวนการ
คิดของเราซึ่งเป็นเบ้ืองหลังคือ มุมมองต่อโลก การประมวลความคิดและการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นสื่อ 
ไม่ว่าจะเป็นคําพูด อาการ หรือตัวอักษร 

คําว่า "สื่อ" ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ ความหมายของคําน้ีไว้ดังน้ี "สื่อ 
(กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย, ชักนําให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้
ถึงกันหรือชักนําให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน, เรียกผู้ที่ทําหน้าที่ชักนําให้ชายหญิงได้แต่งงาน
กันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ; (ศิลปะ) วัสดุต่างๆ ที่นํามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่ง
ศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นน้ัน เช่น สื่อผสม" 
1.1การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปจะเกิดจากการสื่อสาร ต่อไปนี้ 

1. การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหน้า  
เป็นการสื่อสารที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเผชิญหน้ากันในการสนทนา เช่น บริการต้องเข้ามารับ 

order จากลูกค้า แพทย์ต้องเข้าตรวจรักษา สอบถามอาการกับคนไข้ เป็นต้น   รูปแบบการสื่อสารที่สร้างความ
สนใจให้แก่ผู้รับสารอย่างตรงไปตรงมา   การสื่อสารด้วยวิธีน้ีจึงเป็นรูปแบบที่ดีในการที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ตรงไปตรงมาและมีข้อผิดพลาดทางการสื่อสารน้อยมาก 

2. การสื่อสารสองทาง 
 การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันไปมาของผู้ส่งสารและรับสารทั้งสองฝ่าย การ

สื่อสารรูปแบบน้ีจะไม่สร้างความสับสนแก่คู่สนทนา   อีกทั้งก่อให้เกิดความน่าสนใจใครรู้และเกิดสมาธิในการ
รับสารได้ง่าย   

3. การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อที่หลากหลาย 
การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อที่หลากหลายเป็นการเลือกใช้สื่อที่ปัจจุบันมีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์

ในการส่ือสาร   โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา  สภาพแวดล้อม  ผู้รับและผู้ส่งสาร   รวมไปถึง
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการรับและส่งสาร   เพ่ือให้การส่งสารรูปแบบที่เลือกมาน้ันเป็นสารสื่อสารที่ได้ผลและ
เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้มากที่สุด 

4. ผู้รับสามารถรับสารได้ปริมาณมากพอ 
ในแต่ล่ะบุคคลจะสามารถรับสารในแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน   ขึ้นอยู่กับความชอบ  ความถนัด  ภูมิ

หลังและปัจจัยด้านอ่ืนๆ  การเลือกใช้สารที่สามารถส่งถึงผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือส่งสารได้ในปริมาณ
มากพอกับความต้องการของผู้รับสารก็นับเป็นรูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีเมื่อ
สารถูกส่งไปแล้วน้ันผู้รับซึ่งก็คือเด็กและเยาวชนหากสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตหรือสามารถนําไปใช้
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องการยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการสื่อสาร  ไม่เพียงลบปัญหา
ด้านอาการขาดสมาธิ  แต่ยังสามารถนําสารที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงย่ิงขึ้น 
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5. ผู้รับมีความแม่นยําเที่ยงตรงสูง 
ความแม่นยําเที่ยงตรงในการรับสารน้ันต้องอาศัยปัจจัยหลายประการในการรับข้อมูลข่าวสารอย่าง

เที่ยงตรง  ทั้งประสบการการรับสาร ประสบการณ์ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งมา  อีกทั้งการมีสติและสมาธิในการ
รับสื่อที่ส่งมาจะมีผลอย่างสูงต่อความแม่นยําเที่ยงตรงของข้อมูล    

6. การหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด   ทั้งน้ีเพราะ  

อุปสรรคการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกส่งมามีความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนเพียงใด   
การเกิดอุปสรรคต่างๆ ข้างต้นก็นับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการขาดสมาธิในเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน   หาก
สามารถลบอุปสรรคต่างๆ ไปได้  การสื่อสารย่อมประสบความสําเร็จได้ในที่สุด 
1.2การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานได้ เราไม่เคย
เข้าใจเขา และเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไร จนในที่สุด เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานกับเขาอีกต่อไป 
ปัญหาในการสื่อสารพูดคุยอาจจะฟังดูว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่น่าจะมีอะไรมากมาย แต่การขาดการสื่อสาร
ที่ดี อาจส่งผลร้ายต่อการทํางานได้ เพราะย่ิงเราคุยกับเพ่ือนร่วมงานน้อยลง ก็ย่ิงทําให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของเรามีน้อยลงตามไปด้วย 
          หลายคนอาจสงสัยว่าเพียงแค่การพูดคุย หรือไม่พูดคุยจะทําให้เกิดปัญหาในการทํางานได้อย่างไร 
คนทํางานหลายคนมีศักยภาพในการแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเร่ืองงาน ในขณะที่หลาย ๆ คนไม่สามารถทํา
ได้ หากปัญหาการสื่อสารในที่ทํางานเป็นส่วนหน่ึงของการทํางาน เช่ือได้เลยว่าการทํางานของเราจะมี
ประสิทธิภาพน้อยลง เมื่อต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม เราไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพียงลําพัง เรา
ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนด้วย แต่ถ้าเรามีปัญหาในการสื่อสารกับคนอ่ืน เราก็ไม่อาจจะทํางานร่วมกับ
ใครได้ 
          อุปสรรคในการทํางานดังต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเรามีน้อยลง ลองมา
สํารวจตัวเองดูว่าเรามีปัญหาหน่ึงในน้ันหรือไม่ หากเราเป็นคนหน่ึงที่มีปัญหาเหล่าน้ัน ให้รีบเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เร็วที่สุด เพ่ือที่เราจะได้ไม่เป็นพนักงานเจ้าปัญหาขององค์กร หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับใครได้อีกต่อไป 
5 เหตุผลดังต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เราสื่อสารกับผู้ร่วมงานไม่รู้เรื่อง ลองมาดูกันว่าปัญหาเหล่าน้ันมี
อะไรบ้างคนทํางานหลายคนแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนคือการทํางาน อันไหนคือเรื่องส่วนตัว เมื่อเกิดความรู้สึกไม่
ชอบทัศนคติบางอย่างของเพ่ือนร่วมงาน เราจะรู้สึกว่าไม่อยากพูดกับเขา แม้กระทั่งในเวลางานก็ตาม การที่เรา
เลือกที่จะไม่คุยกับเพ่ือนร่วมงาน เพราะรู้สึกไม่ชอบเขา จะทําให้เราไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ เราไม่สามารถ
ทําใจยอมรับเพ่ือนร่วมงานได้ทุกเรื่อง แต่เมื่อถึงเวลาต้องทํางาน เราก็ควรมีความเป็นมืออาชีพ ไม่เอาเรื่อง
ส่วนตัวมารวมกับเรื่องงาน 
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ไม่ยอมเปิดใจให้กว้าง 
          ทํางานเข้ากันไม่ได้ เป็นสิ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอ เมื่อใครคนใดคนหน่ึงทํางานร่วมกับทีมไม่ได้ 
ปัญหาน้ีอาจจะเกิดจากการที่เรามีทัศนคติที่เข้ากับเขาไม่ได้ แล้วคิดไปเองว่าเขาไม่น่าจะทํางานเป็น หรือไม่
สามารถทํางานเข้ากับเราได้ ซึ่งทําให้กลายเป็นอีกหน่ึงปัญหาของการทํางาน หากเรากําลังมีความคิดเช่นน้ี เรา
อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ ปัญหาของการสื่อสารในที่ทํางาน อาจไม่ได้เกิดจากเขาเพียงฝ่ายเดียว แต่
อาจจะเกิดจากเราด้วยที่ไม่ยอมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง จึงทําให้ไม่สามารถทํางานประสานกันได้ 

ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
          การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน จะทําให้เราทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกัน 
หากเราไม่คิดที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน ก็จะย่ิงทําให้เราห่างไกลจากการเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
อีกทั้งยังจะทําให้การสื่อสารภายในทีมมีน้อยลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา คือ การที่เราไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจที่ดีภายในทีมได้ และไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ 

ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
          การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เป็นสิ่งที่จะทําให้แนวคิดในการทํางานมีความหลากหลาย และมี
ความเป็นเสรีทางความคิดมากขึ้น เมื่อหน่ึงในเพ่ือนร่วมงานของเราแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ตาม เราต้อง
เคารพความคิดเห็นขอเขา ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยไปเสียทุกครั้ง แม้ว่าความคิดเห็นของเขาจะไม่ได้เป็นเรื่องที่
ถูกต้อง แต่การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะทําให้มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น และเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีเขา
อยากทํางานด้วย 

ไม่ยอมพูดความจริง 
          เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากทุกครั้งที่จะต้องตักเตือนเพ่ือนร่วมงานเมื่อเขาทํางานผิดพลาด เรามักจะคิด
เสมอว่าการปล่อยให้เขาได้ดูแลตัวเองดีกว่าการที่เราต้องตําหนิเขา ความคิดเช่นน้ีอาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะ
น่ันเท่ากับว่าเรากําลังส่งเสริมให้เขาทํางานผิด โดยที่ไม่แนะนําวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับว่าเขาและเรา
สื่อสารกันไม่เข้าใจ แล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันในที่สุด แล้วจะส่งผลกระทบต่อการทํางานในภายหลัง 
          ส่วนหน่ึงของการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพมาจากการสื่อสารในการทํางานที่ไม่ดีพอ เราพูดอีกอย่าง 
แต่เพ่ือนร่วมงานของเราอาจจะกําลังเข้าใจอีกอย่าง จนบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราเข้ากับเพ่ือนร่วมงานไม่ได้เสียที 
การเปิดใจยอมรับและพูดความจริง จะช่วยให้เราก้าวข้ามความเข้าใจผิด และการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ 
1.3ทิศทางของช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Direction of Communication Channels) 
การติดต่อสื่อสารในองค์การจะมีช่องทางอยู่ 3 แบบ ดังน้ีคือ 

1. การสื่อสารจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Downward Communication) 
เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (หรือ ผู้ที่อํานาจสูงในองค์การไปสู่ระดับ

ที่ตํ่ากว่า) ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการจัดการ และการควบคุมการทํางานภายในองค์การ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึง
นโยบาย แผนงานขั้นตอนเป้าหมาย คําสั่งให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําเตือน คําขอร้อง คําอนุมัติสั่ง
ให้ดําเนินการ เป็นต้น สื่อที่ใช้กันมากในการติดต่อสื่อสารแบบนี้ ได้แก่ การประชุม ประกาศ บันทึก ฯลฯ  
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2. การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน (Upward Communication) 
เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ส่งข่าวสารจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (หรือ ผู้ที่อยู่

ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า ไปสู่ตําแหน่งที่สูงกว่า) โดยส่วนใหญ่เป็นการสนองการสื่อสารจากบนลงล่าง เช่น ลักษณะ
การย้อนกลับของรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน การเสนอแนะ การร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น หรือการ
ขออนุมัติ เป็นต้น 

3. การติดต่อสื่อสารระดับเดียวกัน หรือตามแนวราบ (Lateral or Horizontal Communication) 
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับเดียวกันในแนวราบ หรือระหว่างคนต่างระดับกันที่ไม่มี

อํานาจในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่จะสื่อสารระหว่างแผนก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะของ
การปรึกษาหารือ การทํางานร่วมกัน การทํางานเป็นทีม 
1.4การสื่อสารจะประสบผลท่ีต้องการเพียงใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สื่อสารที่
สําคัญ 4 ประการ คือ 

1. มีความรู้ความสามารถ  หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถทั่วไปอยู่ในระดับสูงจะมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วแต่หากผู้สื่อสารมีความรู้ความสามารถตํ่า ความสามารถในการรับรู้
และเข้าใจสิ่งต่างๆย่อมจะตํ่าไปด้วย หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกันกรณีผู้ส่งสาร มี
ความรู้ ความสามารถสูงกว่าผู้รับสาร จะให้ผลสําเร็จของการสื่อสาร ดีกว่ากรณีผู้ส่งสารมีความรู้ความสามารถ
ตํ่ากว่าผู้รับสาร 

2. มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเช่ียวชาญ  สามารถในการพูด การเขียนการแสดง มีจิตวิทยาการ
จูงใจสูง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกฝนตนเองเป็นสําคัญ 

3. มีเจตคติที่ดี  ผู้สื่อสารที่มีเจตคติที่ดีต่อกัน จะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้นรู้จักวิเคราะห์
ความรู้ ความคิด ข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นเป็นกลางและมีเหตุผล แต่หากหากผู้สื่อสารมีเจตคติที่ไม่ดีต่อกันอาจ
มองกันในแง่ร้ายและบิดเบือนข่าวสาร 

4. พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  เน่ืองจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศและอายุ เป็นตัวกําหนด
ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผู้ที่จะสื่อสารเข้าใจกันได้ดีที่สุดน้ันได้แก่ผู้ที่มีพ้ืนฐานทางสังคม
วัฒนธรรมเหมือนกัน ทั้งผู้รับและผู้ส่ง ผู้สื่อสารที่มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมอาจทําให้การส่ือสาร
ล้มเหลว ทั้งน้ีเพราะการพูดหรือการปฏิบัติอย่างหน่ึงในสังคมหน่ึง อาจแปลความหมายแตกต่างไปจากอีกสังคม
หน่ึง 

จะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพน้ันผู้ส่งสารจะต้องเป็นคนรอบรู้  ทันสมัย  รู้ลึก  รู้จริง  ข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งไปถึงจะถูกต้องสมบูรณ์  ผู้รับสารก็ต้องมีเจตคติที่ดีต่อสารและปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่บิดเบือน  อีก
ทั้งสารที่ส่งไปจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  เมื่อทั้งหมดสอดประสานสัมพันธ์กันอย่างดีแล้วการ
ทํางานก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การบริหารจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี 2 การคุยกับลูกเรื่องร่างกายการดูแลอวัยวะส่วนต่างๆการสังเกตอาการผิดปกติ 
ควรคุยกับลูกเรื่องเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์ 

การคุยกับลูกเรื่องเพศศึกษาช่วยให้ลูกเข้าใจเรื่องเพศในทางที่ถูกต้อง และรู้จักการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัยคุณควรมีการสอดแทรกคุณธรรมและหลักการเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ตามแบบที่คุณอยากให้เป็นไป
ด้วย นอกจากน้ีลูกควรจะรู้ถึงผลที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วย เช่น การต้ังท้อง โรคติดต่อจากการมี
เพศสัมพันธ์ ตลอดจนถึงความเสียใจที่เกิดจากความรักและการมีเพศสัมพันธ์ 

จากการศึกษาพบว่าเด็กที่พูดคุยกับผู้ปกครองเร่ืองเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มจะมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกช้ากว่าเด็กที่ไม่เคยพูดคุยเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์และเพศศึกษากับทางบ้านเลย 

แล้วเราควรเริ่มจากตรงไหนกว่าเราจะสอนอะไรลูกได้เรา
ก็ต้องค่อย ๆ ให้ข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเน่ือง 
และควรเริ่มสอนเรื่องเพศศึกษาต้ังแต่เด็ก เช่น เวลาเรา
สอนลูกเรื่องอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น น้ิวมือ น้ิวเท้า 
ตลอดจนหน้าที่ของของอวัยวะต่าง ๆ ทีน้ีเราก็รวมอวัยวะ
เพศเข้าไปด้วยพอลูกโตขึ้นคุณก็ค่อย ๆ สอดแทรกข้อมูล
เก่ียวกับเพศศึกษาเพ่ิมขึ้น การพูดคุยเร่ืองเพศศึกษาอย่างต่อเน่ืองกับลูก นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคุณและลูก พอลูกเข้าสู่วัยรุ่นลูกก็จะไม่อายที่จะพูดคุยเรื่องน้ีกับคุณ 

คอยดูจังหวะว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่คุณสามารถพูดคุยกับลูกได้เช่น แม่ของเพ่ือนลูกสาวคุณกําลังท้อง 
คุณก็สามารถสอดแทรกข้อมูลได้ เช่น “ลูกสังเกตไหมว่าท้องของแม่น้องบีใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น? ลูกรู้ไหมว่าแม่
น้องบีกําลังท้องอยู่ ในท้องของแม่น้องบีกําลังมีเด็กอยู่ในท้อง แล้วลูกรู้ไหมว่าเด็กเข้าไปอยู่ในท้องได้อย่างไร” 
จากน้ันลูกก็จะเริ่มถามคําถามต่อมาเรื่อย ๆ น่ันเอง 

ให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยของลูก 

เวลาคุยเร่ืองเพศศึกษาควรดูอายุและความเหมาะสมของลูก เช่น ถ้าลูกวัย 5 ขวบถามคุณว่า “ทําไม
ร่างกายของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายถึงไม่เหมือนกัน” คุณอาจจะตอบว่า “ร่างกายเรามีสารพิเศษที่เรียกว่า
ฮอร์โมนซึ่งเป็นตัวกําหนดให้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย” เด็กผู้ชายจะมีองคชาติและลูกอัณฑะ พอโตขึ้นเสียง
ผู้ชายจะทุ้มลงและไหล่จะขยายกว้างขึ้น ส่วนผู้หญิงจะมีอวัยวะเพศหญิง เมื่อโตขึ้นหน้าอกจะขยาย และสะโพก
จะผาย 
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คอยบอกพัฒนาการของร่างกายให้ลูกรู้ล่วงหน้า 

เด็กมักกลัวและสับสนที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของร่างกายในแต่ละช่วง เด็กอายุ 7 ขวบ ก็เข้าใจเรื่องประจําเดือนได้แล้ว ส่วนเด็กผู้ชายก็สามารถ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายช่วงวัยรุ่นได้ 

บอกลูกเรื่องศีลธรรมกับการมีเพศสัมพันธ์ 

เรื่องน้ีเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญเพราะเป็นการสอดแทรกทัศนคติของคุณต่อเรื่องศีลธรรมและการมี
เพศสัมพันธ์ แม้ว่าเมื่อลูกโตข้ึน ลูกอาจจะไม่ทําตามแบบอย่างและทัศนคติที่คุณปูทางเอาไว้ แต่ระหว่างที่ลูก
กําลังค้นหาแนวทางของตนเอง ลูกจะนึกถึงคําพูดของคุณ 

เลือกใช้คําศัพท์ปกติเวลาพูดกับลูกเรื่องเพศศึกษา 

เวลาที่คุณคุยกับลูกไม่ควรใช้คําแสลง หรือต้ังช่ือเล่นให้กับอวัยวะเพศ เช่น ของลับ เพราะหากคุณใช้คํา
ปกติลูกจะคิดว่าน่ีเป็นเรื่องปกติ เวลาโตขึ้นจะไม่รู้สึกเขินอายเวลาพูด 

ไม่ต้องเครียด 

ไม่ต้องห่วงนะคะหากคุณไม่สามารถตอบคําถามลูกได้ทุกคําถาม จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณรู้ไม่สําคัญเท่ากับ
วิธีการโต้ตอบของคุณ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยายามเปิดโอกาสให้ลูกรู้ว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง 

คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 

เพ่ือนสาวคนหน่ึงของฉันเล่าถึงประสบการระทึกของลูกสาววัย 12 ปีของเธอเมื่อวันก่อน เธอเล่าว่าเธอ
ได้ยินเสียงลูกสาวเธอร้องไห้และตะโกนว่า “แม่ แม่ ช่วยหนูด้วย” มาจากห้องนํ้า ด้วยความตกใจ เธอว่ิงไปดูที่
ห้องนํ้า และพบลูกสาวมีคราบเลือดอยู่ที่มือ 

ลูกสาวของเธอพูดไป สะอ้ืนไป “แม่ หนูเลือดออก หนูกลัวตาย หนูยังไม่อยากตาย” เธอเกือบหลุด
หัวเราะออกมา แต่ย้ังไว้ทัน ก่อนที่จะอธิบายให้ลูกฟังว่าเธอเลือดไหลเพราะอะไรเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายน้ี เด็กหลายคนตกใจ พ่อแม่จึงควรช่วยเตรียมลูกให้พร้อมสําหรับความ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติน้ี 

วิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเปิดอกคุยกับลูกเก่ียวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยรุ่น 
เด็กผู้หญิงอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ 8 ขวบ และเด็กผู้ชาย 10 ขวบ คุณควรสอนเด็ก ๆ ว่าจะมีส่วนใดของ
ร่างกายเปลี่ยนไปตามธรรมชาติบ้าง ที่เห็นได้ชัด เช่น สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีสิว มีกลิ่นตัว หน้าอกขึ้น/หน้าอก
แตกพาน มีประจําเดือน มีขนขึ้นตามร่างกายสําหรับผู้ชาย ฝันเปียก ผู้ปกครองควรอธิบายผลของการ
เปลี่ยนแปลงและการวางตัวให้เหมาะสมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง 
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ประมาณช่วง 10-12 ขวบ เด็กผู้หญิงจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 2 ปี การเปลี่ยนแปลง
น้ีอาจทําให้เด็กเดินงุ่มง่าม และอาจจะมีลักษณะประหลาดบนหน้า เช่นจมูกโต เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงน้ี พ่อแม่ควร
อดทนและไม่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมงุ่มง่ามของลูก 

เด็กผู้หญิงจะเริ่มขึ้นต้ังแต่อายุ 10 ขวบ และเร่ิมมีประจําเดือนเมื่ออายุ 12-13 ขวบ ซึ่งอาจทําให้เด็ก
กังวลและเครียดได้ ถ้าไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ดังน้ันผู้ปกครอง โดยเฉพาะคุณแม่จึงควรแนะนําและช่วยเหลือ
ลูก สอนลูกว่าควรทําอย่างไรเมื่อมีประจําเดือน และจําไว้ว่า ไม่ควรพูดเร่ืองน้ีต่อหน้าสามี และคุณพ่อไม่ควรพูด
เรื่องน้ีกับลูกสาวโดยเด็ดขาด 

สําหรับเด็กผู้ชาย การมีขนขึ้นตามใบหน้าและร่างกาย เสียงแตก การขยายของอัณฑะ เมื่ออายุ
ประมาณ 11-12 และการหลั่งนํ้าอสุจิครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 12-14 อาจทําให้เด็กสับสน คุณควรสอนลูก
ก่อน พวกเขาจะได้ไม่ตกใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่คุณควรสอนลูก เช่น สิว กลิ่นตัว เมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งเหล่าน้ี 
พวกเขาจะได้รู้สึกดูแลรักษาความสะอาดได้อย่างเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นช้าหรือเร็วต่างกันไปในเด็กแต่ละคน ผู้ปกครองควรอธิบายเรื่องน้ีให้
เด็กเข้าใจในวัยที่เหมาะสม เพ่ือที่เขาจะได้ไม่กังวลหรือเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือน การคุยอย่างเปิดอกจะช่วย
ให้ลูกปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 
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ตอนท่ี 3 การคุยกับลูกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเช่นการมีแฟน อารมณ์เพศ ความรัก อกหัก 

เริ่มสนใจความรู้สึกของคนอ่ืนเช่นคุณจะได้เห็นลูกออกอาการเศร้าสร้อยตามไปด้วยเวลาเห็นเด็กคนอ่ืน
ร้องไห้หรือเขาจะรู้จักเข้ามาลูบแขนปลอบใจเวลาที่เห็นคุณกําลังเศร้าหรือไม่สบายใจการเร่ิมรับรู้อารมณ์ผู้อ่ืนน้ี
เป็นขั้นแรกของการพัฒนาความรู้สึกร่วมกับผู้คนและโลกรอบตัวและถ้าเขาได้รับการดูแลส่งเสริมในเร่ืองน้ีจะ
เป็นการปูพ้ืนฐานพัฒนาการในเรื่องอ่ืนต่อไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการรู้จักแบ่งปันหรือการกล่าวคําขอโทษเป็นต้น
เรามีตัวอย่างหลากหลายวิธีให้คุณช่วยลูกเรียนรู้เรื่องอารมณ์ดังน้ี 

– แม่พูดให้รู้จักช่ืออารมณ์เพราะวัยน้ีเขายังรู้จักคําเรียกอารมณ์ต่างๆน้อยการฉวยจังหวะบอกกล่าวให้
เขารู้ทุกครั้งที่เขาแสดงอารมณ์ต่างๆจะช่วยเพ่ิมคําศัพท์เก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกให้เขาได้มากเช่นคุณเห็นลูก
กําลังย้ิมชอบอกชอบใจอะไรให้รีบพูดคุยกับลูกว่า “ย้ิมเห็นฟันขาวแต่ไกลเลยเห็นหน้าแม่แล้วมีความสุขละสิ” 
และให้ใช้วิธีน้ีทุกคร้ังไม่ว่าลูกจะมีอารมณ์อย่างไรก็ตาม 

– ระวังการห้ามความรู้สึกโดยไม่ต้ังใจบางครั้งคําพูดบางอย่างอาจทําให้เด็กสับสนและไม่ช่วยการ
เรียนรู้เรื่องความรู้สึกเช่น “ไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรหรอก” ในขณะที่เขารู้สึกกลัวจริงๆสิ่งที่ควรทําคือการบอก
อารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นให้ลูกได้รู้จะดีกว่าการเรียนรู้ของลูกจะถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การแสดงออกของคุณ
ต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยเช่นลูกถูกเพ่ือนแย่งขนมและเขาโกรธคุณอาจใช้โอกาสน้ีสอนเรื่องอารมณ์กับเขาได้ “ที่
ลูกโกรธเพ่ือนเพราะเขาแย่งขนมของหนูน่ะไม่เป็นไรแต่แม่ว่าไม่ถึงกับต้องตีเพ่ือนนะคะ” 

– ช้ีตัวอย่างความรู้สึกของคนอ่ืนให้ลูกได้เห็นตัวละครต่างๆท่ีอยู่ในหนังสือ (หรือทีวีบางรายการที่คัด
สรรแล้ว) จะเป็นตัวอย่างให้คุณสอนลูกรู้จักความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีได้เช่น “พ่ีหมาในเร่ืองเสียใจเพราะมีคนมา
เอากระดูกช้ินโปรดของมันไป ” 

– ให้อภัยเสมอถ้าเขาจะลืมนึกถึงความรู้สึกบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรถ้าบางครั้งลูกจะลืมนึกถึง
ความรู้สึกของคนอ่ืนเพราะการพัฒนาความรู้สึกร่วมหรือการเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนจะสมบูรณ์ขึ้นได้เป็นเรื่องที่
ต้องใช้เวลาอีกหลายปี 

เพศศึกษา 

         พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายของคําว่าเพศศึกษามักไปมองพุ่งประเด็นในเรื่องเพศสัมพันธ์เพียง
อย่างเดียวแท้ที่จริงเพศศึกษาหรือการเรียนรู้เรื่องเพศ เป็นสิ่งที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นวิชาการ
และมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องต่อเรื่องเพศวางตัวได้เหมาะสมและ
ป้องกันปัญหาทางเพศที่ตามมาได้ 

         ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศทั้งภายในและภายนอกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการ
วางตัว การเข้าใจเพศตรงข้าม ความแตกต่างระหว่างชายหญิงทั้งด้านความคิดความรู้สึก สรีระและระบบ
สืบพันธ์ุ ความรู้เก่ียวกับเรื่องเพศในวัยรุ่นเพศสัมพันธ์และปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศ การต้ังครรภ์ การ
คุมกําเนิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบหลังการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
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พัฒนาการทางเพศ 

         เมื่อเริ่มต้นเข้าวัยรุ่นร่างกายจะมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ตัวสูงขึ้น แขนขายาว มือ
เท้าใหญ่มีขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆ เช่นที่รักแร้ หน้าแข้งและที่อวัยวะเพศเร่ิมมีหน้าอกสะโพกผายออก เอวคอด
เล็ก มีประจําเดือนและเสียงแหลมเล็กบ่งบอกความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและในผู้ชายกล้ามเน้ือเป็นมัด ไหล่กว้าง
ขึ้น เสียงแตกเหมือนเสียงเป็ดและทุ้ม ห้าวมีสิวและกลิ่นตัว หนวดเคราข้ึน และขณะหลับ บางคนเร่ิมมีการหลั่ง
นํ้าอสุจิหรือเรียกว่าฝันเปียกน่ันเอง 
         ความสนใจเรื่องเพศและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของวัยรุ่นเป็นเร่ืองธรรมชาติและเป็นเรื่องที่มีกันทุกคน
สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายที่ทําให้เกิดแรงกดดันภายในตัววัยรุ่นเองจะรู้สึก
ต่ืนเต้นเมื่อได้ใกล้ชิดเพศตรงข้ามที่ถูกใจหรือถูกกระตุ้นด้วยภาพที่เร้าใจได้ง่าย อยากมอง อยากอยู่ใกล้และทํา
ให้เกิดความพอใจสุขใจและมีการต่ืนตัวตอบสนองทางร่างกายได้ง่าย 
         ความอยากรู้ อยากเห็นในเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่นและควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่ไม่
เป็นการกระตุ้นเรื่องเพศจนเกินไปขณะเดียวกันควรสอนให้เข้าใจถึงการวางตัวที่เหมาะสม การกระทําอะไรท่ี
นําไปสู่อันตรายการป้องกันปัญหาหรือการหลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาในเร่ืองเพศจะทําอย่างไร 
         แต่พบว่าวัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อที่ไม่เหมาะสม เช่นการ์ตูนทางเพศ หนังสือปลุกใจทางเพศ นิยาย 
เทป วีดีโอโป๊ หรือภาพยนตร์ซึ่งสื่อเหล่าน้ีจะเน้นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและสร้างอารมณ์เพศมากกว่าที่
จะให้ความรู้ที่ถูกต้องในเร่ืองเพศหลายรายไปเรียนรู้ความวิปริตทางเพศ รักร่วมเพศและการร่วมเพศท่ีผิดปกติ
ส่งผลทําให้วัยรุ่นจํานวนมากที่หมกมุ่น กระตุ้นอารมณ์เพศมากเกินไป 
         หลายคนที่เรียนรู้จากการสํารวจตนเองจนเกิดความรู้สึกและพบความรู้สึกพอใจกับการกระตุ้นตัวเอง
แบบน้ีหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นทางออกที่ดีทางหน่ึงใน
การชะลอการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามพบได้ทุกคนในเพศชายและคร่ึงหน่ึงของเพศหญิงในช่วงวัยรุ่น 

แนวทางส่งเสริมเพศศึกษาในวัยรุ่นที่บ้าน 

         ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนมัธยมศึกษาจะนําหลักสูตรเพศศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแต่
พบว่ามีวัยรุ่นจํานวนมากท่ียังไม่เข้าใจเน้ือหาโดยเฉพาะในการการวางตัวและความแตกต่างของชายหญิงอีก
มากพ่อแม่จึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ลูกวัยรุ่นที่ดีที่สุดและเมื่อวัยรุ่นไม่ได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องก็มักไปหาความรู้กับเพ่ือนหรือสื่อลามกที่บิดเบือนความเป็นจริงได้ง่าย 

         พ่อแม่ส่วนหน่ึงที่ไม่มั่นใจต่อการสอนถึงความเป็นจริงในเรื่องเพศและเมื่อลูกวัยรุ่นเริ่มสนใจเพศตรงข้าม 
เกิดความรู้สึกทางเพศและเริ่มมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางที่ทําให้พ่อแม่เป็นห่วงกลัวว่าจะเสียอนาคตในด้านการ
เรียน เช่น เริ่มเที่ยวกับแฟนสนใจหนังสือโป๊ แต่งตัวอวดรูปร่าง เริ่มแต่งหน้า กลับบ้านดึก โทรศัพท์คุยกันนานๆ
พกถุงยาง กินยาคุมกําเนิด เป็นต้น จึงเริ่มดุ ว่า กีดกันและเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจกันตามมา 
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         การที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวมิสามารถช่วยให้วัยรุ่นผ่านพ้นช่วงน้ีได้ดีทั้งหมดพ่อแม่จึงมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ ปรับตัวปรับใจและสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติน้ีได้อาศัยความรู้เข้าใจ
และทัศนคติที่ดีของพ่อแม่ การที่พ่อแม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสร้าง
ความสัมพันธ์และเพ่ิมเทคนิคการพูดคุยจนสามารถคุยถึงเรื่องน้ีให้เป็นเร่ืองธรรมดาจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจและ
ปรับตัวให้เหมาะสมได้ในที่สุดแนวทางในการส่งเสริมเรื่องน้ีของพ่อแม่มีต่อไปน้ี 
         1. ให้ความเป็นจริง ผ่านการพูดคุยสบายๆ ทําความเข้าใจให้ตรงกันไม่จ้องจับผิดหรือมองวัยรุ่นในแง่
ร้ายจนเกินไปจะทําให้วัยรุ่นได้เรียนรู้และเกิดความยับย้ังช่ังใจและควบคุมตัวเองดีขึ้นเรื่องที่ควรพูด เช่น 
ผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ต้องรับผิดชอบ ถ้าต้ังครรภ์ทําแท้งหรือมีลูกจะเกิดปัญหาอะไรตามมา และ
ครอบครัวใหม่มักจบด้วยการหย่าร้างสูงเพศสัมพันธ์ สําส่อนหรือกับโสเภณีอาจติดโรคได้ง่าย การแต่งตัวรัดรูป 
โป๊แม้ทําให้คนสนใจแต่ก็นําพาอันตรายมาด้วยหมกมุ่นเรื่องเพศอย่างเดียวทําให้เกิดผลเสียต่อตนเองอย่างไร
สถานการณ์ที่อันตรายเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
         2. การสง่เสริมการเรียน การเล่นกีฬา การทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นมีโอกาสเรียนรู้จัก
เพศตรงข้ามผ่านการทํางานร่วมกัน ได้ศึกษาแนวคิดความรู้สึก ความแตกต่างของเพศตรงข้าม ภายใต้
บรรยากาศที่สนุกสนานไม่เร้าอารมณ์เพศจนเกินไปขณะเดียวกันการทํางานกลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นมีโอกาสรู้จัก
เพศตรงข้ามผ่านการทํางานร่วมกันได้ศึกษาแนวคิด ความรู้สึก ความแตกต่างของเพศตรงข้าม ความรับผิดชอบ 
ความอดทนภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน ไม่เร้าอารมณ์เพศจนเกินไป 
         3. การเข้มงวด ปิดบัง ห้ามปรามรุนแรงในเรื่องเพศหรือเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก อนาจาร ลามก 
จนไม่สามารถพูดกับลูกได้จะย่ิงส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นจนต้องไปเสาะแสวงหาความรู้จาก
เพ่ือนจากหนังสือโป๊ วิดีโอ ที่อาจให้ข้อมูลบิดเบือนไปหรือบางรายถูกลงโทษรุนแรงจนเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ต้องห้ามจนไม่สามารถหาความสุขทางเพศได้ 

4. ฝึกให้คิดแยกแยะ มองหาความแตกต่างของแต่ละเพศ ทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึก การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ มุมมองที่แตกต่างผ่านการพูดคุยสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่วัยรุ่นสงสัย อยากรู้ ไม่เข้าใจ
และให้โอกาสซักถาม โดยตอบง่ายๆตรงกับความอยากรู้และทําให้เป็นธรรมชาติจะช่วยให้วัยรุ่นหายสับสน มอง
เรื่องน้ีว่าเป็นเรื่องธรรมดา เข้าใจความแตกต่างและยอมรับว่าเรื่องเพศก็เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

5. ไม่ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้เห็นวิดีโอโป๊แต่ถ้าวัยรุ่นไปเห็นมาแล้ว ก็ควรพูดคุยกันดีๆ ว่า
อะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมท่ีสําคัญพ่อแม่ไม่ควรดูให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
         6. ส่งเสริมการเล่นกีฬา ทํากิจกรรม การเข้าค่ายพักแรม ทํางานกลุ่มการทํางานภาคฤดูร้อน การทํางาน
อดิเรกต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ เรียนวาดภาพ ระบายสีทํากับข้าว ตัดเย็บเสื้อผ้าฝึกสมาธิฯลฯกิจกรรมเหล่าน้ี
ทําให้วัยรุ่นหัดปรับตัว ต่ืนเต้นจากการผจญภัยพบกับปัญหาให้ต้องหัดแก้ไขทั้งหมดจะช่วยเบ่ียงเบนความสนใจ
ในเรื่องเพศออกไปโดยไม่รู้ตัวก็เท่ากับเป็นการใช้เวลาว่างพัฒนาตนเอง 
         7. ฝึกหัดทักษะทางสังคมในรูปแบบผู้ใหญ่ ฝึกให้เกียรติซึ่งกันและกันการตรงต่อเวลา การไม่เอาเปรียบ 
ความซื่อสัตย์การไปรับไปส่งโดยผ่านการรับรู้ของผู้ใหญ่และให้รับผิดชอบผลของการกระทําต่างๆอย่าง
สม่ําเสมอ 
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8. สร้างบรรยากาศในบ้านให้ดี มีกิจกรรมร่วมกันเสมอพ่ีน้องคุยเล่นกันได้ พ่อแม่ลูกใกล้ชิดสนิทสนมปรึกษากัน
ได้ซึ่งทําให้วัยรุ่นรู้สึกอบอุ่น มีความรักอยู่ในตัว มิต้องไปแสวงหาจากคนนอกบ้านซึ่งจะต่างจากวัยรุ่นที่ขาดคน
รัก ขาดคนดูแลเอาใจใส่ ในบ้านต้องด้ินรนไขว่คว้าหาความรัก สนใจในเรื่องเพศก่อนวัยอันควรจนกลายเป็น
ปัญหาเพียงเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดอยู่ในใจ 
9. ฝึกการไตร่ตรอง สังเกต วิเคราะห์และศึกษาผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเป็นทักษะที่สามารถฝึกสอนได้ผ่านการพูดคุย
กันในครอบครัวพ่อแม่พ่ีน้องหรือในหมู่เพ่ือนซึ่งจะได้เรียนรู้จักคนในหลายมุมมอง 
10. ขอบเขตที่เหมาะสมถึงแม้ว่าการคบเพ่ือนต่างเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้ามแต่ต้องไม่รบกวนการเรียนในกรณีที่วัยรุ่น
ดึงดันจะคบเพ่ือนต่างเพศเพ่ือเป็นแฟนชัดเจนในช่วงวัยเรียนก็ควรสร้างขอบเขตที่ตกลงกันว่า ควรพบกันที่
โรงเรียนหรือที่บ้านและไม่ควรไปในท่ีลับตาตามลําพังหรือเวลากลางคืนจะใช้เวลาโทรศัพท์คุยกันได้ตามเวลาท่ี
ตกลงกันให้พาเพ่ือนมารู้จักพ่อแม่และไม่อนุญาตให้ดูวีดีโอโป๊ เป็นต้นการตกลงร่วมกันมีพ้ืนฐานด้วยการนํา
เหตุผลมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของวัยรุ่นเพ่ือวัยรุ่นจะได้เข้าใจว่าพฤติกรรมทางเพศน้ันไม่ใช่สิ่ง
ต้องห้ามแต่ต้องควบคุมให้พอเหมาะ 
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ตอนท่ี 4 การคุยกับคู่เรื่องการป้องกัน การคุมกําเนิด การป้องกันโรค การตรวจร่างกาย 
การคุมกําเนิด 
ความรักและกามารมณ์เป็นของคู่กัน เมื่อเกิดความรักขึ้นในหนุ่มสาวแล้ว กามารมณ์ซึ่งเป็นความต้องการตาม
ธรรมชาติก็เกิดขึ้น กามารมณ์ จึงเป็นพ้ืนฐานของชีวิตคู่ เป็นสัญชาตญาณเบ้ืองต้นในการเจริญเผ่าพันธ์ุเป็น
ธรรมชาติที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ แต่ถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่าง เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการ
ควบคุมแล้ว เราก็คงจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง แย่งกันกิน แย่งกันอยู่ แย่งกันเรียน แย่งกันทํางาน ฯลฯ 
จนทําให้โลกน้ีไม่มีความสุข การวางแผนครอบครัว จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในการจะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข
ในสังคมโลก และการคุมกําเนิดก็เป็นส่วนหน่ึงที่นํามาใช้ในการวางแผนครอบครัว 
วิธีการคุมกําเนิดที่ถูกต้อง 
              หลายคนยังไม่เคยรู้เลยว่า การคุมกําเนิดมีวิธีการอะไรบ้าง แต่ละวิธีดังกล่าวน้ัน มีข้อดี จุดเด่น จุด
ด้อย ข้อควรระวัง รวมทั้งวิธีการใช้ที่ถูกต้องอย่างไร จนมีแต่เรื่องความเช่ือผิดๆ ข่าวลือผิดๆ ให้คนทั่วไปงุนงง
สงสัย ที่จริงแล้ว การคุมกําเนิดอาจแบ่งง่ายๆออกเป็น การคุมกําเนิดชนิดช่ัวคราว และการคุมกําเนิดชนิดถาวร  
              การคุมกําเนิดชนิดช่ัวคราวนี้ ออกแบบมาเพื่อใช้เว้นระยะการมีบุตรออกไป ให้เกิดการต้ังครรภ์ใน
เวลาที่ต้องการ... บางคนอยากจะร่วมใช้ชีวิตคู่กัน อยากจะร่วมรักกัน แต่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร ก็ใช้การคุมกําเนิด
ชนิดช่ัวคราวซึ่งมีมากมายหลายวิธีให้เหมาะสมกับชีวิตตน  
              ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์แรกเริ่มที่คงจะคิดถึง เพราะนอกจากจะให้สัมผัสรักที่ปลอดภัยแล้ว ยัง
เป็นวิธีการท่ีง่ายสะดวก และไม่มีการรับประทานยาฮอร์โมนหรือมีวัสดุอุปกรณ์แปลกปลอมในร่างกายด้วย หา
ซื้อใช้ได้สะดวก ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ เพราะมีวิธีการใช้การถอดบอกมาในฉลากเรียบร้อย 
               ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดรวม โดยเฉพาะชนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนเพศตํ่า นอกจากจะใช้ป้องกัน การ
ต้ังครรภ์แล้ว ยังช่วยลดอาการปวดประจําเดือน รวมทั้งบางชนิดอาจลดการเกิดสิวได้ด้วย แถมรุ่นใหม่ๆ ยังไม่
ทําให้อ้วนและเป็นสิวผ้าเหมือนรุ่นเก่าๆ จึงเหมาะสมในกรณีที่ฝ่ายชายไม่พร้อม ในการป้องกันการต้ังครรภ์  
              ยาฉีดคุมกําเนิด ยาฝังคุมกําเนิด ห่วงอนามัยคุมกําเนิด ล้วนแล้วแต่ออกแบบมา ให้ใช้อย่าง
สะดวกสบาย คุมได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องกังวลกับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด เป็นประจํา สามารถ
นํามาใช้ได้ในกรณีที่มีบุตรแล้ว และต้องการเว้นระยะการมีบุตรออกไป โดยไม่ได้รบกวนต่ออารมณ์ ความ
ปรารถนา ความต้องการทางเพศ และความสุขสมจากการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใด 
                การหลั่งภายนอก การนับวันปลอดภัยตามธรรมชาติ ก็เป็นการคุมกําเนิดช่ัวคราว แต่ไม่นิยมใช้ 
เน่ืองจากมีข้อด้อยที่ประสิทธิภาพในการป้องกันการต้ังครรภ์ทําได้น้อยกว่าวิธีอ่ืนๆ ข้างต้น และอาจทําให้
อารมณ์รักใคร่ไม่ต่อเน่ืองอีกด้วย ดังน้ัน ถ้าเพ่ิงแต่งงานอยู่กินกันใหม่ๆ จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้คุมกําเนิด
ไว้ก่อน ร่วมรักร่วมใคร่กันให้สุขสดช่ืนสมหวังเป็นที่พอใจ และเมื่อเข้ากันได้แล้ว จึงค่อยปล่อยให้เกิดการ
ต้ังครรภ์ และมีบุตร เพราะผู้หญิงหลายราย พอต้ังครรภ์และมีบุตรแล้ว ก็เลิกสนใจท่ีจะมีเซ็กซ์กับสามี 
กลายเป็นต้นเหตุของความร้าวฉานในครอบครัวไปก็มี และถ้ามีบุตรพอแล้ว ก็ทําหมันเสีย  
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                  สมัยก่อนมีสโลแกนและคําขวัญว่า "มีลูกคนจนไปเจ็ดปี" สมัยน้ีอาจจะจนไปเป็นสิบย่ีสิบปีก็ได้ 
และ "ลูกสองต้องจิต พ่อคิดทําหมัน" เขาว่ากันว่า ผู้ชายที่ทําหมันชายมักจะอายุยืนและไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ แต่
ไม่ว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงทํา ก็เหมือนกัน ได้ผลเหมือนกัน และไม่มีโรคแทรกซ้อนเหมือนกัน 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการคุมกําเนิด  
1. ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้ในการคมุกําเนิด และยงัสามารถป้องกัน โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ไปในตัวเองด้วย  
2. ถุงยางอนามัยปัจจุบันบางเฉียบ แถมเคลือบนํ้ายาหล่อลื่น ที่มีคุณสมบัติป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไป
ในตัว  
3. การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดเม็ดรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนตํ่า ไม่ทําให้อ้วน หรือเป็นสิวฝ้า เหมือนรุ่น
เก่าๆ  
4. การฉีดยาคุมกําเนิดจะไปยับย้ังการตกไข่ และทําให้เย่ือบุโพรงมดลูกบางลง ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัว
อ่อน ในระหว่างที่ฉีดยาคุมกําเนิดอยู่ จึงไม่มีประจําเดือน หลังจากหยุดฉีดยาคุมกําเนิดแล้ว จะสามารถมี
ประจําเดือนได้ตามปกติ ภายใน 6-9 เดือน  
5. ถ้าฉีดยาคุมกําเนิดเข็มแรกๆ อาจมีเลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอดได้ หลังจากฉีดไป 2-3 เข็มแล้ว 
อาการดังกล่าวก็จะหายไป  
6. การใส่ห่วงอนามัย ไม่ได้ไปทําอันตรายต่ออวัยวะส่วนน้ันของคุณผู้ชาย เหมือนที่คนทั่วไปคิดเลย และถ้า
อยากมีบุตรเมื่อไรก็สามารถที่จะดึงห่วงอนามัยออกได้ง่ายๆ  
7. การรับประทานยาคุมกําเนิดหลังร่วมเพศ ไม่ควรรับประทานมากกว่า 4 เม็ดต่อเดือน เพราะอาจจะทําให้
ประจําเดือนออกผิดปกติได้  
8. การหลั่งภายนอกน้ัน ถ้าใช้ร่วมกับการนับวันตามธรรมชาติจะทําให้ประสิทธิภาพ ในการป้องกันการต้ังครรภ์
สูงขึ้น ผู้หญิงที่ประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอ ไม่แน่นอน ไม่ควรจะคุมกําเนิดโดยการนับวันปลอดภัย ตาม
ธรรมชาติ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ พยาบาล 

ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการคุมกําเนิด 

"ท้องก่อนแต่ง ท้องไม่มีพ่อ ท้องในวัยเรียน"คือคําพูดแสลงใจที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเอง 
โดยเฉพาะท้องในวัยเรียนเพราะจะส่งผลต่อทุกคนที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคต หน้าตา ช่ือเสียงแต่หาก
เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นแล้วกับคุณจะทําอย่างไรต้องต้ังสติให้ดีและบอกกับตนเองว่า เราคงเก็บปัญหานี้ไว้และแก้ไข
เพียงลําพังไม่ได้แต่ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดลงไปควรลองทําตามลําดับดังน้ี 
1.พูดกับคนรักหรือคนที่ทําให้ท้อง ถ้าคนรักรับผิดชอบเร่ืองก็ง่ายขึ้นหน่ึงเปลาะจากน้ันก็ถึงการตัดสินใจไป
ปรึกษาพ่อแม่ของแต่ละฝ่าย เตรียมใจที่จะรับการถูกตําหนิและความรู้สึกผิดหวัง เสียใจของพ่อแม่ไว้ก่อนต่อ
จากน้ีก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ของทั้งคู่ จะช่วยกันร่วมแก้ไขปัญหา 
2.ถ้าหากคุยแล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบก็ยังไม่หมดหวัง เพราะคุณยังมีคนที่รักและห่วงใยคุณมากที่สุดอย่างแน่นอน 
คือแม่หรือพ่อของคุณน่ันเอง 
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3.ถ้ามองไปแล้ว พ่อหรือแม่อาจไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ก็คงต้องหาญาติผู้ใหญ่ที่คุณรักและรู้ว่าท่านจะรับฟัง 
หวังดีและเป็นที่พ่ึงได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเร่ิมต้นพูดปัญหาน้ีกับใครสักคนดังกล่าวข้างต้นถ้ายังไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นพูดกับใครและจะพูดอย่างไรดี สามารถปรึกษา ทางโทรศัพท์ของหน่วยงานกรมสุขภาพจิตที่               
เบอร์ 526-3342 
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ใบงานท่ี 4 

เรื่อง  เปิดใจรักปลอดภยั 

1. พ่อและแม่ควรคุยกับลูกเรื่องเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์อย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกวิธีการคุมกําเนิดว่ามีก่ีวิธี พร้อมอธิบายวิธีการคุมกําเนิดและข้อดีข้อเสีย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 5 

ขอความช่วยเหลือใครได้บ้าง 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 

วิชา  ทช02006เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 

บทท่ี 5ขอความช่วยเหลือใครได้บ้าง 

สาระสําคัญ 

มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี เก่ียวกับสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุสําหรับเด็ก ได้แก่ สิทธิในการรับ
บริการข้อมูลข่าวสารและการได้รับบริการ  สิทธิในร่างกาย  สิทธิในการแสดงออกถึงความรู้สึกทางเพศอย่างมี
ขอบเขตที่เหมาะสมและปลอดภัยกฎหมายและบทลงโทษสําหรับการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย 
แหล่งให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเพศได้ 
2. บอกช่ือหน่วยงานใน ชุมชนที่สามารถให้ความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศได้ 
3. มีความรู้กฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวกับสิทธิของเยาวชน/ สิทธิสตรี  

 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. ปัญหาเรื่องเพศท่ีมักเกิดขึ้นในสังคม/ชุมชน 
2. หน่วยงานในชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ 
3. กฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวกับสิทธิเยาวชน/สิทธิสตรี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทํากิจกรรมตามใบงาน 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ใบงานท้ายบท 
3. การสืบค้นทาง Internet 

ประเมินผล 
ประเมินผลจากกิจกรรมตามใบงาน 
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ตอนที่ 1 ปัญหาเรื่องเพศที่มักเกิดข้ึนในสังคม/ชุมชน 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

1.1สถานการณ์และปญัหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กําลังเผชญิในสังคมปัจจุบัน 

สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะน้ีกําลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันเกิดจาก
สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันตรายท่ีล้อมรอบตัวเด็กเด็กและเยาวชน จํานวนมากซึมซับพฤติกรรมความ
รุนแรงสื่อลามกอนาจารเสพยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควรอยู่ในแหล่งมั่วสุมและอ่ืนๆจนพฤติกรรม
เหล่าน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตร่วมสมัยของเด็ก และเยาวชนที่เติบโตขึ้นทุกวันในโครงการศึกษาวิจัย
ศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนพบว่าปัญหาสําคัญที่จําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
มี9ปัญหาได้แก่ 
1) ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่าเด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้าสารระเหยกัญชาและ4X100 
2) ปัญหาด้านพฤติกรรม ได้แก่ความฟุ้งเฟ้อการแต่งกายติดเกมขาดวินัยความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ของ
ตนเองขาดความร่วมมือกับชุมชนไม่มีพลังเยาวชนและขาดจิตสํานึก 
3) ด้านการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนขาดเรียนออกกลางคันหนีเรียนไม่เรียนต่อในระดับสูงยากจนไม่มีทุน
ศึกษาต่อเรียนจบแล้วไม่มีงานทํา 
4) ปัญหาทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่ามีการค้าประเวณีเกิดปัญหาท้อง ไม่มีพ่อ 
5) ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมพบว่าเด็กและเยาวชนมีนิสัยกิริยามารยาทก้าวร้าวขาดความ เคารพเช่ือฟังไม่
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
6) ปัญหาการใช้เวลาว่างเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นเกมติดเพ่ือนมั่วสุมเล่นการ พนันด่ืมสุราติดบุหรี่
และอ่ืนๆ 
7) ปัญหาการก่ออาชญากรรม มีการทะเลาะเบาะแว้งยกพวกตีกันลักขโมยปล้นจนถึงขั้น การข่มขืน 
8) ปัญหาครอบครัว พบว่าครอบครัวไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานครอบครัวเปราะบางแตกแยก 
ขาดความอบอุ่น 
9) ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กการค้าประเวณีและอ่ืนๆนอกจากนี้สถาบันรามจิตติได้จัดทําโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน(Child Watch) ต้ังแต่ปีพ.ศ.2548จนถึงปัจจุบันจากการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของ ประเทศสามารถจําแนกได้เป็น2กลุ่มตามพัฒนาการตามวัย 
กล่าวคือพฤติกรรมกลุ่มแรกจะเป็น พฤติกรรมที่“ย่ิงโตยิ่งเพ่ิม” พฤติกรรมในกลุ่มน้ีได้แก่เที่ยวกลางคืนพูด
โทรศัพท์โดดเรียนยอมรับ การมีเพศสัมพันธ์ด่ืมสุราและเล่นอินเตอร์เน็ตส่วนพฤติกรรมกลุ่มที่สองจะเป็น
พฤติกรรมที่“ย่ิงโต ย่ิงลด”พฤติกรรมในกลุ่มน้ีได้แก่ไปวัดไปเที่ยวกับพ่อแม่พ่ีน้องเล่นกีฬา 

1.2พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงท่ีเป็นปัญหา ได้แก่ 
      1.การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและ ความ
ปลอดภัย เช่นใส่เสื้อสายเด่ียว เสื้อเกาะอกกางเกงขาสั้น กางเกงเอวตํ่าเป็นต้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ทางเพศได้ง่าย 
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      2.การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคูร่ัก เพราะคิดว่าความสัมพันธ์จะยาวนานมั่นคงหรือทําให้คนรักไม่ไปมีคน
อ่ืน จริง ๆ แลว้เป็นการแสดงออกที่ผิดเพราะการที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์จะทําให้ฝ่ายชายคิดว่าผู้หญิงอาจ
เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอ่ืนมาแล้วเช่นกันและการทําเช่นน้ีไม่ทําให้ฝ่ายชายมีความรักและความสัมพันธ์ต่อ
ผู้หญิงตลอดไปได้เพราะความรักจะมีองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ความเข้าใจ ความเหน็ใจความเอ้ืออาทร มี
นิสัยใจคอที่เขา้กันได้เป็นต้นอีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเติบโตต่อไปและยังต้องเจอผู้คนอีกมากในวันข้างหน้าหาก
วันใดที่ต้องเลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรกัแล้วจะได้ไมต้่องมาน่ังเสียใจในภายหลังนอกจากน้ียังเป็นการทําให้
พ่อแม่และบุคคลท่ีรักเราต้องเสียใจกับพฤติกรรมของเราและยังอาจติดโรคเอดส์จากคนรักหรือต้ังครรภ์โดยไม่
ต้ังใจได้ 

3.การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว พบว่าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับ
คนรักไปแล้วมักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพ่ือเหตุผลอ่ืนเช่นเพ่ือแลกกับเงินที่จะมาซื้อสิ่งของ
ราคาแพงตามที่ตนเองต้องการเพราะคิดว่าตนเองไม่บริสุทธ์ิแล้วไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วความคิดเช่นน้ีไม่ถูกต้อง 
เพราะคนทุกคนมีคุณค่าและศักด์ิศรีในตัวเองการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนในอดีตไม่ได้ทําให้คุณค่าของตัวเรา
ลดลงหากการกระทําของตัวเราในปัจจุบันและอนาคตต่างหากจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของตัวเรา
นอกจากน้ีการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลายคนจะย่ิงเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์หรือโรคเพศสัมพันธ์และการ
ต้ังครรภ์ตามมาได้ 

1.3พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชายที่เป็นปัญหา ได้แก่ 
             1. การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก เช่น วีซดีี วีดีโอ เป็นต้นเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องเพศซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง เพราะสื่อลามกเหล่าน้ีมักจะแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากความจริงเพ่ือจะดึงดูดความสนใจ
ของผู้ดูการดูสื่อลามกอาจทําให้ขาดความยับย้ังช่ังใจไปหลอกลวงหรือข่มขื่นผู้อ่ืนได้หากดูสื่อเหล่าน้ีเป็นประจํา
จะทําให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติได้นอกจากน้ียังเป็นการใช้เวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์เพราะวัยรุ่น
เป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตจึงควรเอาเวลาไปออกกําลังกายหรือทําสิ่งอ่ืนที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มากกว่า 

2.การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม โดยอาจจะเป็นเพ่ือนหญิง คู่รักหรือหญิงขายบริการทาง
เพศจะทําให้ติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ได้หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งยังทําให้ฝ่ายหญิง
เสียหายและอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นถูกดําเนินการทางกฎหมายหากฝ่ายหญิงแจง้ความว่าถูกล่อลวงหรือ
ใช้กําลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หรือฝ่ายหญิงอาจต้ังครรภ์ในขณะที่วัยรุ่นชายยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะยัง
เรียนไม่จบยังไม่สามารถทํางานหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูและยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมีครอบครัวหรอืเป็นพ่อ
ของลูก 
      3. การสําส่อนทางเพศโดยมีการสัมพันธ์กับผู้หญิงหลาย ๆ คนจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคเอดส์
และโรคทางเพศสัมพันธ์หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยโดยเฉพาะหากมีการด่ืมสรุาจะทําให้มึนเมาและไมใ่ช้ถุงยาง
อนามัยได้ 
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1.4การต้ังครรภ์โดยไม่ต้ังใจ 

การดําเนินชีวิตโดยปกติของมนุษย์ในปัจจุบันเมื่อเป็นเด็กจะต้องศึกษาเล่าเรียนจากน้ันเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
จึงทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเมื่อมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วจึงแต่งงาน มีครอบครัวและมีลูกเพ่ือสืบ
ทอดและดํารงเผ่าพันธ์ุการมีครอบครัว มีลูกจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ต้องรอให้ถึงวัยอันสมควรก่อน 
คือหลังจากเรียนหนังสือสําเร็จมีอาชีพการงานทํา มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองครอบครัว แล้วจึงสมควร
จะแต่งงาน มีครอบครัว ทั้งน้ีเพ่ือที่ตนเองครอบครัวและลูกที่เกิดมาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจุบันสังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติทําให้บุคคลที่อยู่ในวัยรุ่น ซึ่งได้แก่นักเรียน
นักศึกษาจํานวนไม่น้อยที่เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติโดยหากพึงพอใจในกันและกันหรือ
เป็นคู่รักกันก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องมีพันธะใด ๆหรือทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเหมือน
อย่างสังคมตะวันตกส่วนใหญ่อีกทั้งหลายคนไม่มีการป้องกันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทําให้เกิดปัญหาติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ที่มีผู้ป่วยจํานวนมากในปัจจุบันและในผู้หญิงอาจจะมีการต้ังครรภ์โดยไม่ต้ังใจ 
อันจะนํามาซึ่งปัญหาอ่ืน ๆ มากมายและผลกระทบต่าง ๆที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกับฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียวเพราะ
ฝ่ายชายมักจะไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทําดังกล่าว 
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ตอนที่ 2 หน่วยงานในชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ 

สถาบันการศึกษา 
มีการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษา มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพ่ือให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลจึงกําหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 1.1 ให้ครู อาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมบทบาทและความสําคัญของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 1.2ให้ครูดําเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคิดและเข้าใจในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักเคารพและให้เกียรติต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันทุกระดับสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติระหว่างเพศท่ีถูกต้องและมีความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทยรู้จักการวางตัวให้เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยของนักศึกษา 
 1.3ให้บุคลากรของสถานศึกษาสร้างความสํานึกและความเข้าใจแก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้องกับสิทธิของเด็กและเยาวชนต้องปฏิบัติแนวทางในการป้องกันแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลําบากเน่ืองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 1.4ให้สถานศึกษาดําเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสานความร่วมมือในการป้องกันมิ
ให้นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 1.5ให้สถานศึกษาบูรณาการให้ความรู้เรื่องเพศท่ีเหมาะสมในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 1.6ให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เหมาะสม ไม่มีจุดอับหรือพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการ
เกิดเหตุการณ์อันตรายหรือไม่ปลอดภัย 
 1.7ให้ครูอาจารย์ถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มี
ความเมตตาปรารถนาดี มีความอดทน และความยุติธรรม 
 1.8ให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลสํารวจนักศึกษากลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและให้
ความช่วยเหลือโดยใกล้ชิด 
 1.9ให้สถานศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
 1.10ให้สถานศึกษาจัดทําระบบกลไกในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในภาวะลําบาก หรือ
มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 1.11ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาถูกกระทําละเมิดหรืออยู่ในสภาวะที่ยากลําบากจากสาเหตุการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นโดยศึกษาปัญหาหรือสาเหตุให้คําปรึกษา 
ดูแลรักษาสภาพร่างกายและจิตใจประสานงานกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และจัดส่งสถานพยาบาล สถาน
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พักฟ้ืนหรือสถานที่ปลอดภัยเพ่ือให้การบําบัดเยียวยา โดยจัดให้มีระบบส่งต่อทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 1.12มิให้ถือว่านักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นผู้กระทําผิด
ที่ต้องลงโทษ โดยต้องไม่ผลักดันออกจากสถานศึกษาแต่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่สถานศึกษาต้องเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ  

 แนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง “เพศศึกษา” ตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขมี 7ด้าน คือ 

 1.พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development)หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการทางเพศตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 2.สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) หมายถึงความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัย
ทางเพศได้ตามวัย เช่น การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุ อนามัยการเจริญพันธ์ุ ความเข้าใจต่างๆในเร่ือง
เพศ 

 3.พฤติกรรมทางเพศ(Sexual behavior)หมายถึง การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย 

 4.สัมพันธภาพ(Interpersonal relation)หมายถึง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคม การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนเพศเดียวกัน และ
ต่างเพศ การเลือกคู่ การเตรียมตัวก่อนสมรส และการสร้างครอบครัว 

 5.ทักษะส่วนบุคคล(Personal and communication skills)หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 

 6.สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture)หมายถึงค่านิยมในเรื่องเพศท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย และการปรับตัวต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 7.บทบาททางเพศ (Gender role)การสร้างเอกลักษณ์ทางเพศที่เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ ที่
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมอย่างสมดุล 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
  รพ.สต. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เปรียบได้กับเป็นทับหน้าของกระทรวง
สาธารณสุข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตําบล ให้ประชาชนและผู้บริการได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของตนเองความเป็นมาที่ทําให้เกิด รพ.สต. คือ เริ่มจากมีนโยบายที่เกิดจากความต้องการ
ผลักดันยกระดับสถานีอนามัย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 9,750 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล ทั้งหมดทุกแห่งไม่มีการยกเว้น  โดยในปี 2553 น้ี จะทําที่สถานีอนามัย 2,000 แห่งก่อน ที่เหลืออีก 
7,750 แห่ง ดําเนินการในปีต่อไปให้จนครบถ้วนทั่วประเทศเข็มมุ่งของนโยบายน้ีคือ 
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1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจะเป็นทับหน้าของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในตําบล หมู่บ้าน ชุมชน 
2. เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพมากขึ้น เป็นการบริการเชิงรุกด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน 
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
4. ประชาชนและผู้บริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับสถานี
อนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
สิ่งที่จะเป็นภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มี 5 ด้าน 
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2. ด้านการรักษาพยาบาล 
3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค 
4. ด้านการฟ้ืนฟู 
5. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เพราะทั้ง 5 ด้านน้ี จะนําไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดี ที่ครอบคลุมสุขภาพกาย ใจ และสังคมแบบควบคู่
กันไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการรณรงค์ในเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีการให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ เก่ียวข้องกับเรื่องเพศท่ีถูกต้องปัญหาต่างๆท่ีมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่
เยาวชน  

3.สถาบันครอบครัว 
 ครอบครัวเป็นตัวที่สําคัญที่สุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 1.ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ทําใจยอมรับเมื่อลูกทําผิด 

 2.คุยเรื่องเพศกับลูก โดยสอนให้เข้าใจและถูกต้อง ถ้าผู้ปกครองมัวแต่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอาย
เป็นเรื่องไม่ดี ไม่ควรพูดกับวัยรุ่นขอให้คิดเสียใหม่ว่าวันรุ่นเป็นวัยที่อยากลองหากพวกเขาไม่มีที่ปรึกษาจะยิ่งไป
กันใหญ่ 

4. หน่วยงานราชการ 
- สถานีตํารวจทุกแห่ง 
- โรงพยาบาลของรัฐ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร.1300 
- บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร.02-354-7580 
- สํานักงานอัยการสูงสุด (ฝ่ายสิทธิเด็ก) โทร.02-541-2843, 02-541-2940 
- สภาทนายความ โทร.02-281-8308, 02-281-646 
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5.หน่วยงานเอกชน 
- มูลนิธิเพ่ือนหญิง โทร.02-253-1001, 02-513-2708, 02-513-2780 
- มูลนิธิผู้หญิง โทร.02-433-5149, 02-435-1246 
- บ้านพักฉุกเฉิน – ศูนย์กนิษฐ์นารี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โทร.02-929-2222, 02-929-
2301-6 
- มูลนิธิปวีณาเพ่ือเด็กและสตรี โทร.02-972-5489-90, สายด่วน 1134 
- มูลนิธิศูนย์ฮอทไลท์ โทร.02-277-8811, 02-276-2950, 02-277-7695 
- สมาคมบัณฑิตยสตรีทางกฎหมายฯ โทร.02-241-0737, 02-243-9050 
- มูลนิธิทองใบทองเปาด์ โทร.02-541-6416, 02-541-6468 
- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โทร.02-412-1196, 02-864-1421, 02-412-0739 
- สหทัยมูลนิธิ โทร.02-381-8834-6, 02-381-1318 

- มูลนิธิมิตรมวลเด็ก โทร.02-252-6560 
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ตอนที่ 3 กฎหมายพื้นฐานที่เก่ียวกับสิทธิเยาวชน/สิทธิสตรี 

กฎหมายสิทธิคุ้มครองเด็กและสตรี 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรสพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546มีหลักการสําคัญคือ การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดูแล 
ปกป้อง คุ้มครองเด็กโดยอาศัยการดําเนินงานแบบสหวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก กฎหมายฉบับน้ีได้
วางระบบการ สงเคราะห์คุ้มครอง สวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาและ
ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา และส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมมือกันคุ้มครองเด็ก โดยไม่พ่ึงทรัพยากรจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวหัวใจของ
กฎหมายน้ีอยู่ที่มาตรา 23กล่าวคือ “ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งน้ีต้องไม่ตํ่า
กว่ามาตรฐานขั้นตํ่า ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
ของตนมิให้ตก อยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546ไม่ใช่
กฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ปกครอง แต่มีเจตนาสนับสนุนให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตร ได้โดยไม่ขัดต่อประเพณีปฏิบัติอัน
ดีงามโดยรัฐพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวเมื่อจําเป็น กฎหมายน้ีจึงเป็นเสมือนคู่มือสะท้อนให้
ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งอันควรปฏิบัติเพ่ือสามารถเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างเต็ม ศักยภาพ
และปลอดภัย เลี้ยงลูกผูกพัน ปฏิบัติถูกต้อง ได้อย่างไรการเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่ใช่เรื่อง
ยุ่งยากแต่อย่างใด ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กได้ดี อยู่แล้วจึงไม่ควรกังวลว่าวิธีปฏิบัติของตนจะไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย โดยพ้ืนฐานที่สุดวิธีการเลี้ยงดูเด็กซึ่งไม่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติ ศีลธรรมอันดีงามและเป็นที่ยอมรับใน
สังคม ย่อมไม่ขัดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ีจะมีมาตรฐานการเล้ียงดูเด็กขั้นตํ่าออกมา โดยมี
หลักการดังน้ี 
ด้านกฎหมาย 

เด็กต้องได้รับการจดทะเบียนเกิด มีผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องได้เรียนหนังสือภาคบังคับด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

เด็กต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมน้ันด้าน
สภาวะของเด็ก 

เด็กต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงได้เรียนรู้ด้านจริยธรรมด้าน
ผู้ดูแล 

เด็กต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของเด็ก ป้องกันโรค กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกวินัย 
ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักขอบเขตระหว่างตนเองและผู้อ่ืน 
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ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ปกครอง 
1. ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่

สาธารณะ หรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคนื 
2. ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดใหม้ีการป้องกัน ดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม 
3. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งทีจ่ําเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจของเด็ก 
4. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
5. ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
6. กระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
7. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาํเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็ก 
8. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เดกประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติ
เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือใช้เด็กเป็น เครื่องมือในการขอทานหรือแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ หรือ
ยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน แสดงหรือกระทําอันมีลักษณะลามกอนาจารหรือจําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุรา
หรือบุหรี่แก่เด็กเว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
การสงเคราะห์ 

จะเน้นการให้บริการแก่เด็กและครอบครัวโดยร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูตาม
มาตรฐานขั้นตํ่า เป็นการช่วยเติมสิ่งที่ขาดให้แก่ครอบครัวเพ่ือให้ พ่อ แม่ ลกู อาศัยอยู่ด้วยกันตามปกติ หรือ
อาจจะมีการแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวเป็นการช่ัวคราว เพ่ือช่วยให้พ่อแม่สามารถปรับตัวในการอุปการะ
เลี้ยงดูลูกได้ตามที่ควรจะเป็น 

วิธีการสงเคราะห์มีหลายประการ เช่น 
           -ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ทีท่ําใหผู้ป้กครองสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23

รวมทั้งการให้คําแนะนําปรึกษา การบําบัดฟ้ืนฟู 
                     -การฝึกทักษะที่จําเป็นต่อการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก 
                     -มอบเด็กให้ผู้เหมาะสมอุปการะเลี้ยงดูแทนไม่เกิน 1เดือน 
                     -กรณีเด็กกําพร้า ดําเนินการเพ่ือให้เด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม 
                     -ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานบําบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฝึกหัดอาชีพ เป็นต้น 
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การคุ้มครองสวัสดิภาพ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพ คือ กระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลในครอบครัวใหม่ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเพ่ือไม่ให้เดกกระทําผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทําผิด เด็กที่ควรได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพได้แก่ 

- เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
- เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 
- เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การคุ้มครองสวัสดิภาพรัฐอาจมีความจําเป็นต้องแยกตัวเด็กออกจากครอบครัว เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครองและการปฏิบัติใด ๆ จะกระทาํอย่างรอบคอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ต้ังทําอย่างไรเมื่อพบเด็กที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 

1. ช่วยเหลือเบ้ืองต้นในสิ่งที่ทําได้ 
2. แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจโดยเร็ว 
3. โทรแจ้ง 1507 (ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24ช่ัวโมง) 

ข้อมูลจาก สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก (สทด.) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร. 
022555850-7ต่อ 225-227 email – child@opp.go.th 

 

เด็กและเยาวชน 
การศึกษา 

-พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 
-พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
-พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช 2479 
-พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  
         1. กฎหมายได้กําหนดให้มีแนวทางและหลักการการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชนไว้ เช่น การพัฒนาเยาวชนต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
เยาวชนเป็นอันดับแรก ต้องให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิ มีส่วนร่วม ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอย่างเต็มที่ 
          2. กําหนดสิทธิให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การ
ยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเร่ือง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
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สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความ
คิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอ่ืนของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ม.7) 
          3. การสนับสนุนการทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทใน
การจัดทําแผนการสนับสนุน  “ให้สํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทว่าการ
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหน่ึง ให้คํานึงถึงหลักการและแนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน
และประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย” (ม.8) 
          4. ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ และอื่นๆ รวมย่ีสิบกว่าคน กําหนดให้มีตัวแทนมีเด็ก
และเยาวชน 2คน รวมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งถือเป็นกฎหมายด้านเด็กและเยาวชนฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้
เยาวชนเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการระดับชาติ 
         5. คณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จะร่วมกันจัด “สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ”  ปีละ 1ครั้ง ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและ
กระบวนการทํางานและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เพ่ือ
นําไปสู่นโยบายด้านเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อไป 
          6. เน้นให้ทุกภาคส่วนมาพัฒนาเด็กและเยาวชน  เช่น ให้องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนมีสิทธิขอจด
ทะเบียนเป็น “องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน” กับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ และองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุน เช่น งบประมาณ 
อาสาสมัคร การประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
          7. จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนระดับ จังหวัดและอําเภอ ขึ้น เพ่ือ
เป็นกลไกการประสานงาน การทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนที่ และระดับชาติ ทั้งน้ี สภาเด็กและ
เยาวชนจะเป็นเวทีการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนเสียงของเด็กและเยาวชนที่จะให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อการทํางาน นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของภาครัฐในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน อีกด้วย 
 

สิทธิเด็ก 
-กฎบัตรสหประชาชาติกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (มาตรา 133ทวิ มาตรา 133ตรี มาตรา134/1

มาตรา 134/2ทวิ มาตรา 172ตรี มาตรา 172จัตวา) 
-ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 73 - มาตรา 77มาตรา 306) 
-พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (มาตรา 19และ มาตรา 20 
-พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (มาตรา 17 (4)) 
-พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 (มาตรา 59) 
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-พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ.2542 
-พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (มาตรา 12 (8), 14, 19) 
-พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

            

หลักการสําคัญคือ การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กโดยอาศัยการ
ดําเนินงานแบบสหวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก กฎหมายฉบับน้ีได้วางระบบการ สงเคราะห์คุ้มครอง 
สวัสดิภาพและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา และส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมมือกัน
คุ้มครองเด็ก โดยไม่พ่ึงทรัพยากรจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 

-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 16มาตรา 44มาตรา 45 มาตรา 46
มาตรา 47มาตรา 48มาตรา 49มาตรา 50มาตรา 51มาตรา 52มาตรา 160มาตรา 161) 

-พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 94) 
-พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรบเด็กบางจําพวก พ.ศ. 2479 
-พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 (มาตรา 15) 
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (มาตรา 3 (2)) 
-พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

(มาตรา 6วรรคสอง) 
-พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจําการและ

ครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2535 (มาตรา 5และมาตรา 7) 
-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 (มาตรา 9) 
-พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 (มาตรา 18 (2)) 
-พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (มาตรา 124และมาตรา 126) 
-พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
-พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 (มาตรา 7และมาตรา 8) 
-พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ

ชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 (มาตรา 4 มาตรา 6มาตรา 7) 
-พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองในการรบ พุทธศักราช 2485 (มาตรา 7มาตรา 8

และมาตรา 9) 
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (มาตรา 3และมาตรา 5

มาตรา 15 (9) และมาตรา 20 (8)) 
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-พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
-พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (มาตรา 9 (4) 
-พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2510 (มาตรา 4และมาตรา 11) 

  

สตรี 
-กฎบัตรสหประชาชาติ กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
-พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 
-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มาตรา 15มาตรา 16มาตรา 38มาตรา 39

มาตรา 40มาตรา 41มาตรา 42และมาตรา 43) 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (มาตรา 65มาตรา 66มาตรา 67และมาตรา 68) 
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 

             เหตุผล และรายละเอียดคร่าวๆ ของพระราชบัญญัติน้ี : การค้าประเวณีมีสาเหตุสําคัญมาจาก
สภาพเศรษฐกิจและ สังคม ผู้กระทําการค้าประเวณีส่วนมากเป็นผู้ซึ่งด้อยสติปัญญาและการศึกษา จึงสมควร
ลดโทษผู้กระทําการค้าประเวณีและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ันได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และ ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการปราบปรามการค้าประเวณีและเพ่ือคุ้มครองบุคคล โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพ่ือการค้าประเวณี สมควรกําหนดโทษบุคคลซึ่งกระทําชําเราโสเภณีเด็ก
ในสถานการค้าประเวณี บุคคลซึ่งหารายได้จากการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองซึ่งมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครองไปเพ่ือการค้าประเวณี กับให้อํานาจศาลท่ี
จะถอนอํานาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระทําความผิดซึ่งเป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วม
รู้เห็น เป็นใจให้ผู้อยู่ในความปกครองกระทําการค้าประเวณี นอกจากน้ัน ในปัจจุบัน ปรากฏว่าได้มีการโฆษณา
ชักชวนหรือแนะนําตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณีกัน
อย่างแพร่หลาย สมควร กําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิด จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
-พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองในการรบ พุทธศักราช 2485 

       จะเห็นได้ว่า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และสตรีน้ัน มีอยู่เป็นจํานวนมากต้ังแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แต่บทบัญญัติดังกล่าวในบางครั้งก็ยังบัญญัติคุ้มครองไม่ครอบคลุมเท่าใด หรือบางครั้งก็
อาจจะครอบคลุมแล้ว แต่ปัญหาอาจอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายก็ได้  
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ใบงานท่ี 5 
เรื่อง  ขอความช่วยเหลือใครได้บ้าง 

 
1.ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในชุมชน/และสังคมปัจจุบัน มาหน่ึงปัญหาและระบุ

สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
   ชื่อปัญหา................................................................... 
สาเหตุของปญัหา

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ไขปัญหา

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
2.จงยกตัวอย่างหน่วยงานในชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเร่ืองเพศอย่างน้อย 3หน่วยงาน

พร้อมทั้งระบุแนวทางการช่วยเหลือของหน่วยงานที่ยกตัวอย่าง 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
3.กฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวกับสิทธิเยาวชน/สิทธิสตรีมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างมาให้ถูกต้อง 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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บรรณานุกรม 

 
 
 

 

ข่าวและบทความเก่ียวกับเพศศึกษาและวัยรุ่น, เอกสารประกอบการอบรมผู้ดําเนินการสอนเร่ืองเพศศึกษา 
หลักสูตร ก้าวย่างอย่างเข้าใจ รุ่น 2 ส่วนหน่ึงของโครงการ "กรุงเทพฯเข้าใจเอดส์" โดย องค์การสยาม
แคร์ และองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสาธารณสุข (PATH) 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. สาระทักษะการดําเนินชีวิตหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. เอกสารทางวิชาการลําดับที่ 
27/2553. พิมพ์ครั้งที่ 1/2553นนทบุรี:บริษัทไทย พับบลิคเอ็ดดูเคช่ัน จํากัด;2553 

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี  โสมประยูร. เพศศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ประสานมิตร,2545 
ธงชัย ทวิชาชาติและวิรัช  วรรณรัตน์. สุขศึกษา. กรุงเพทมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2534 
อมร อมาตสมบัติ.เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น 2.พิมพ์ครั้งที่ 2.นนทบุรี:บริษัท ซัมธิงค์ ทู รีด จํากัด;
2554. 
https://www.gotoknow.org/posts/503677 
http://www.krisdika.go.th 
http://www.royalintergroup.siamvip.com. 
http://www.taamkru.com/th/ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ/ 
http://www.vcharkarn.com/vcafe/128129 
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คณะผู้จัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
นายนิวาส     หล้าเต็น  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แตง 
 
ผู้จัดทํา 

 1.นางบุษบา  เกษมกิตติกุล ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 2.นางสาวรจนา  ปันสา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 3.นางสุดาวรรณ  พลอยแดง ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 4.นายขยัน  ป่ินแก้ว  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 5.นายฤทธ์ิ  ดันทะมิตร ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 6.นายจักรกฤษณ์  ปีกํ่า  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 7.นางสาววาสนา  สุนทร  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 8.นายวรากร  จันทิมา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 9.นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ปรักไพศาล ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
 10.นางสาวเรณู  คงค้ํา  ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง 
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        คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 

    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 
 

    นางณัชชา   ทะภูมินทร ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า  ประธานกรรมการ 
 นายพิทยา ธาตุอินจันทร์  ครู คศ.1   กศน.อําเภอเวียงแหง  กรรมการ 
 นางสาวศิรพัชร์ วรเศรษฐกุลไชย  ครู คศ.1  กศน.อําเภอพร้าว   กรรมการ 
 นางปภินดา เอกชัยอาภรณ์  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  กรรมการ 
 นายสกล ศรีนา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันกําแพง  กรรมการ 
 นางสาวพัชวรรณ อําพันธ์สี  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย  กรรมการ 
 นางเดือนฉาย แต้มมาก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
 นางสาวแสงระวี แก้วรากมุก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง    กรรมการ 
     นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพงศ์  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง    กรรมการ 
   นางสาวจันทรจ์ิรา อ่อนอ้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
                                       และเลขานุการ 

 


