
สุขภาวะทางเพศและเพศศึกษา
โดย คณุมีชยั วีระไวทยะ

นายกสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (PDA)
ประธานมลูนิธิ มีชยั วีระไวทยะ

และโรงเรยีนมีชยัพฒันา



เพศวิถศีึกษา

ท าไมต้องเรียนรู้เร่ืองเพศศกึษา?

เพศศึกษา คอือะไร

ไม่ใช่การกระตุ้นใหม้ีเพศสัมพันธ์
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เป็นการใหค้วามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ การ
เจริญเตบิโต และการเปล่ียนแปลงทางเพศตามวัย

ทัง้ทางรา่งกายจิตใจ อารมณ ์และทกัษะชีวิต    
สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นภมูิคุ้มกันใหเ้ราน าไปปรับใช้
กับชีวิตจริงได้ และใหเ้ราสามารถแยกแยะได ้ 

วา่ส่ิงใดเหมาะสม  ส่ิงใดไม่เหมาะสม 
โดยไม่ตกเป็นทาสของส่ิงย่ัวยุ
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เพราะทกุส่ิงในโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์สัตว ์แมลง 
ทัง้หมดถูกสร้างมาเพือ่ใหม้ีความสนใจในเร่ืองเพศ

และไม่สูญพนัธุ์

เร่ืองเพศไม่ใช่เร่ืองทีน่่าอายหรือน่าปิดบงั

เพือ่ขยายเผ่าพนัธุ ์ และท าใหม้คีวามสุข 
มฉิะน้ันสิ่งมชีวีติคงจะสูญพนัธ์

ท าไมสิ่งมชีีวติจงึตอ้งมเีพศสัมพนัธ์
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การกระตุ้นใหม้ีความสนใจใน
เร่ืองเพศ เปรียบเสมอืน
เคร่ืองยนตท์ีอ่ยู่ในรถ
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“เราควรมีพวงมาลัยและเบรก
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นนายของมัน 
ไม่ใช่เป็นทาสของมัน”



ดงันัน้มนษุย์ทกุคนตอ้งเรียนรู้เร่ืองเพศ
เพราะการมเีพศสัมพนัธเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติ
แตต่อ้งถูกกาละเทศะ
ในการด ารงคเ์ผ่าพนัธุข์องส่ิงมชีวีติ

มีเพศสัมพนัธ์ได้ตลอดเวลาไม่มีก าหนด
ไม่เหมือนกบัสัตว์

มนุษย์
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การมีความรู้เร่ืองเพศศึกษาจะท าใหเ้รา
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากการป้องกันการตัง้ทอ้งไม่พร้อมแล้ว 
ยังช่วยป้องกันการตดิโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์

ทีม่มีากกว่า 31 โรค 
หนองใน เริม พยาธิช่องคลอด ซิฟิลิส หดูหงอนไก่ 

แผลริมอ่อน  

รักษาไม่หาย 4 โรค 
เริม  หดูหงอนไก่  ไวรัสตวัอักเสบบ ี เอดส์
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1. ไม่ป้องกัน (เน่ืองจากขาดความรู้)
2. เข้าใจผิดเกีย่วกับเร่ืองเพศ(คดิว่าคร้ังเดยีวไม่ทอ้ง)
3. ใช้วิธีคุมก าเนิด(อย่างไม่ถูกต้อง)
4. ไม่กล้าไปซือ้หรือ ขอรับอุปกรณคุ์มก าเนิด
5. “ผู้ชายไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบ หลังมเีพศสัมพันธ”์
6. ผู้ชายเลวๆ เชื่อว่ามเีพศสัมพนัธกั์บหลายๆคน                  
แสดงความมีเสน่ห์

7. เป็นการแสดงความเป็นลูกผู้ชาย   ...เป็นต้น

สาเหตุของการติดโรค
และการตัง้ครรภโ์ดยไม่ตัง้ใจ ....มาจาก
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วัยรุ่นไทย เป็นแม่วัยเดก็ 

ล าดบัที ่2 ของอาเซยีน 
รองจากประเทศลาว

วัยรุ่น 70 % มเีพศสัมพนัธท์ีบ่้าน  

ปัญหาทีเ่กดิกับวัยรุ่นการมเีพศสัมพันธ ์
จะเกดิกับ

“เดก็เงยีบ” มากกว่า “เดก็กล้า”
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60 % ของผู้ทีโ่ดนข่มขนื เป็นนักเรียน/ นักศึกษา                                       

35 %  เป็นเดก็ ในช่วงอายุ 11-15 ปี

22 % อยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี

ข้อมูลรอบตวั

กรุงเทพฯมีการข่มขืนวันละ 87 ราย
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เดก็ไทยจ านวนหน่ึงมเีพศสัมพนัธค์ร้ังแรก  
เมือ่อายุ 12 ปี เดก็เหล่านียั้งไม่พร้อม ทีจ่ะเป็นแม่ทัง้สิน้ 

การคลอดลูกของเยาวชนสถติ ิ
• เดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปี คลอดลูก วันละ 8 คน 

(ปีละ 2,920คน) 
• นกัเรยีนที่อายุ 15 ถงึ19 ปี คลอดลูกวันละ 100 คน

(ปีละ 36,500คน) 

• เดก็ช่วงอายุ 10 ถงึ19 ปี ทอ้งซ า้ 12 คนใน 100 คน
(12.2 %)
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วธีิคุมก าเนิดป้องกันการตัง้ครรภ์
มี 2 แบบ

แบบช่ัวคราว แบบถาวร
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แบบช่ัวคราว
1.  ยาเมด็คุมก าเนิด 2.ใส่หว่ง   3. ยาฉีด
4.  ยาเมด็ฟองฟู่    5. ครีม  6.โฟม   7. ยาฝ่ังในแขน
8.  แผ่นแปะ  9. ถุงยางผู้หญิง
10. หมวกครอบปากมดลูก   

11. ยาฉุกเฉิน (ใหห้ลังมเีพศสัมพนัธภ์ายใน 72 ช่ัวโมง)

การคุมก าเนิดส าหรับผู้หญิง

แบบถาวร    ท าหมัน 
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การคุมก าเนิดส าหรับผู้ชาย

แบบถาวร       ท าหมัน    

แบบช่ัวคราว   ถุงยางอนามัย
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• ดว้ยค าพดู 
• ด้วยสายตา
• การใช้ทา่ททีีส่่อเจตนาล่วงเกนิทางเพศ
• การกระท าอนาจาร ตลอดจนการบังคับใหม้ีเพศสัมพนัธ์
• การข่มขืนและการกระท าทีท่ าใหผู้้อืน่ไดรั้บความอับอาย

โดยทีผู้่ถูกกระท า ไม่ยนิยอมพร้อมใจ 

พฤตกิรรมการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถงึ
พฤตกิรรมของบุคคลทีล่ะเมดิสิทธิของบุคคลอื่น

ในเร่ืองเพศลักษณะต่างๆ เช่น

ล่วงละเมิดทางเพศ
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• สิทธิประโยชนท์างเลือกคุมก าเนิด ฟรี ส าหรับวัยรุ่น
• พรบ.เกีย่วกับการตัง้ครรภ ์สามารถเรียนต่อได้ และ

การยุตกิารตัง้ครรภ ์

ราชกิจจาฯ พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่เตมิ 
หญิงอายุครรภไ์ม่เกิน 12 สัปดาห ์ท าแทง้ได้

กฎหมายวัยรุ่นออกมาแล้ว 
วัยรุ่นอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถงึ 20 ปี สามารถใชส้ิทธ์ิตาม 
พ.ร.บ.การปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการ ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ได ้และ

สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ถูกบังคับใหห้ยุดพกัการเรียน
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ก าหนดให้โรงพยาบาลหรือสถานบริการ ต้องช่วยเหลือใหค้ าปรึกษาปัญหา
การตัง้ครรภ ์ทัง้การคุมก าเนิดและการวางแผนครอบครัว 

ส าหรับวัยรุ่นอายุ 10-20 ปี โดยสามารถรับบริการไดทุ้กโรงพยาบาล
รัฐทั่วประเทศ โดยจะเป็นลักษณะ ฝังยาคุมก าเนิด หรือ ใส่หว่งอนามัย

เป็นวิธีท่ีราชวิทยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทยแนะน าใหใ้ช ้
เน่ืองจากสามารถคุมก าเนิดได้ในระยะเวลานาน 3, 5 และ 10 ปี 

มีประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดมากถงึ 99.5% และท่ีส าคญั 
ควรใช้ควบคู่กับถุงยางอนามัยเพื่อปอ้งกนัโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น
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• L - Lesbian กลุม่ผูห้ญิงรกัผูห้ญิง

• G - Gay กลุม่ชายรกัชาย

• B - Bisexual กลุม่ท่ีรกัไดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญิง

• T - Transgender กลุม่คนขา้มเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง    
หรอืเพศหญิงเป็นเพศชาย

• Q - Queer คือ ทกุเพศ ทกุวยั   (Fruit salad)

ลักษณะของเพศต่าง มีมากมาย  (L G B T Q)

เราไม่ควรดูถูก หรือเหยยีดหยาม 
ผู้ทีม่พีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างจากเรา 18



“เมือ่มปัีญหา มทีางออกเสมอ”

สายด่วน  1663    สายด่วน 1300 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
02-2294611-28

หรือ  098 3939463 (คุณสมรธรรม)
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www.pda.or.th

mechai@pda.or.th
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Thank you


