
โจน จันไดคยุเร่ืองเซ็กซ์กบัคนขีอ้าย

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

โจน จันได ชาวยโสธร เรียนจบ ป.7 

ก่อนจะบวชเรียนจนได้วุฒิความรู้

เทียบเท่าชั้นมัธยมปลาย 

ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักจากการสร้าง 

“บ้านดิน” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะ และ

ถ่ายทอดความรู้ความคิดให้กับ

คนที่สนใจ

Q: อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้

A: ข้อแรก รูส้กึว่ามคีนขีอ้ายเหมอืนผมเยอะมาก แต่คนขีอ้ายไม่ใช่ไม่

ต้องการจะสบืพนัธุ ์กเ็ลยอยากเสนอทางเลอืกทีค่นอ่านอาจน�าไปประยกุต์

ใช้ไม่ให้ชีวิตมันเป็นทุกข์มากนัก ข้อที่สอง เรื่องเพศเป็นความทุกข์ที่

คนไม่กล้าเปิดเผย เพราะเมื่อเราเห็นว่าเพศเป็นเรื่องสกปรก ลามก 

อนาจาร ก็ท�าให้ไม่อยากพูด พอไม่พูดก็ไม่เข้าใจ น�าไปสู่การปฏิบัติ

ผิดๆ เราจึงเห็นคนไม่เข้าใจเรื่องเพศติดโรค ตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ต้องไปท�าแท้งปีหนึ่งเป็นแสนคน หรือแค่มีเซ็กซ์ก็รู้สึกผิดแล้วเพราะ

เราสอนว่าผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว แล้วผู้หญิงก็เป็นทุกข์และเสีย

เปรียบ เรียนหนังสืออยู่ตั้งท้องขึ้นมาต้องออกจากโรงเรียน แต่ผู้ชาย

ไม่ต้อง ซึง่ผมมองว่าไม่ถกูต้อง และเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครคดิจะแก้ 

2อ่านต่อหน้า

ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2558 ฉบับปฐมฤกษ์ 

เรื่องเพศ ..ไม่พูด 

3 ข้อ ไม่ควรถาม “กะเทย” 

ความรู้แบบไหน ปลอดภัยเรื่องเพศ 

เสียงผู้หญิงที่ถูกรับฟังใน “ศูนย์พึ่งได้” 

“จู๋” ไม่มีมาตรฐาน

สคส.จดหมายข่าว

หนงัสอื “เซก็ส์กบัความรกัของ

คนขีอ้าย” คอือตัชวีประวตัทิางเพศของ

โจน จนัได ซ่ึงเป็นเสมอืนตวัแทนชายไทยท่ีมาบอก

เล่าเรือ่งราวการเรยีนรูเ้รือ่งเพศผ่านการใช้ชวีติ ทีต้่องผจญ

กับปัญหา ความทุกข์ ความขัดเคืองใจ จนถึงวัยที่ถึงพร้อมด้วยวุฒิ

ภาวะพอจะเรียบเรียงทุกเรื่องราวถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ 

 และเป็นต้นเหตุแห่งการเดินทางไกลของทีมงาน สคส.เพื่อ

พูดคุยกับผู้เขียน ซึ่งปัจจุบันไปพักอาศัยและเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการ

พึ่งตนเอง “พันพรรณ” อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

สัมภาษณ์: ทีมงาน สคส.

ภาพ: กร สัณห์สฤษฏ์



สคส.2 จดหมายข่าว

Q: คุณมองว่าการพูดคุยกันจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างนั้นหรือ

A: อยากให้คนพูดถึงเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมดา พรหมจรรย์ไม่ใช่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้ คนเราก็คุยกันได้อย่าง

เปิดเผย ตอนนี้ครูก็พูดไม่ได้ พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอน พระยิ่งไปกันใหญ่ 

เด็กก็ต้องอาศัยหนังโป๊ ซึ่งเต็มไปด้วยของที่ไม่จริง เต็มไปด้วยความ

รุนแรง เต็มไปด้วยการมีเซ็กซ์ที่ไม่ปกติ นี่หรือคือสิ่งที่เราอยากให้คน

รุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเซ็กซ์ 

Q: ในหนังสือคุณพูดถึงปัญหาการเรียนรู้เรื่องเพศของสังคมไทย

A: สมัยผมได้แต่อ่านหนังสือ นพ.นพพร (นพ.นวรัต ไกรฤกษ์ เจ้าของ

คอลัมน์ เสพสมบ่มิสม นสพ.เดลินิวส์) ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มาก ก็

ถอืว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ผมคิดว่าขาดไปคือความเข้าใจ

เรื่องผู้หญิงและผู้ชายในฐานะที่เป็นคน ผมคิดว่าเราไม่ค่อยพูดกันถึง

ความรักความผูกพนัทีม่บีทบาทตอ่การมีเซ็กซ์ เวลาผมไปเทีย่วผูห้ญงิ

มันแตกต่างกับการมีเซ็กซ์ด้วยความรักความเข้าใจ ไม่ใช่แค่การหลั่ง

น�้าอสุจิ แต่การได้สัมผัส ลูบไล้ ได้กอดกันเล่นๆ เป็นอีกความยิ่งใหญ่ 

ความเข้าใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในกันและกัน เป็นเซ็กซ์อีกแบบหนึ่ง 

ซึ่งส�าคัญมาก เพราะท�าให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้น

Q: หลังจากเปิดตัวว่าสนใจประเด็นนี้ มีคนมาขอค�าปรึกษาไหม

A: ส่วนมากมาคุย มาถาม อวัยวะเพศไม่แข็งจะท�าอย่างไร เหมือน

ผู้ชายทั่วไปที่มักรู้สึกว่าอวัยวะเพศของตัวเองเล็กเกินไป แล้วก็เป็น

ทุกข์ ผมคิดว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่คนมักจะรู้สึกว่าตัวเองด้อย แล้วก็

เป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่อาจไม่ใช่ปัญหา

Q: แล้วคุณตอบว่าอย่างไร

A: ความเลก็ความใหญไ่ม่ใช่ปัญหา ส�าคญัว่าเราผกูพนักนัแค่ไหน เรา

พร้อมจะมีเซ็กซ์กันหรือเปล่า อวัยวะเพศผู้หญิงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็

ไม่มีปัญหา คนตัวเล็กๆ ก็ยังคลอดออกมาได้ อวัยวะเพศคนใหญ่เกิน

แขนไม่มีอยู่แล้ว ใจพร้อมกายพร้อมจึงจะเป็นเซ็กซ์ที่สมบูรณ์ได้ ไม่

ต้องเครียดเรื่องเล็กหรือใหญ่ 

Q: คนฟังแล้วเชื่อที่คุณพูดหรือไม่

A: ก็ไม่ค่อยเชือ่ สิง่ทีท่�าให้ปัญหาใหญ่ขึน้กค็อืธรุกจิทีต้่องการขายสนิค้า 

และบอกว่าเราด้อยอยู่เสมอ ผู้หญงินมเลก็เป็นปัญหา ผิวด�ากเ็ป็นปัญหา 

ผู้ชายต้องใหญ่ต้องยาว ไปถามจริงๆ ผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบนะ บอกว่า

มันเจ็บ ผมถึงว่าต้องคุยกัน ต้องท�าให้เป็นเรื่องธรรมดา ต้องสร้างค่า

นิยมใหม่ ไม่อย่างนั้นคนต้องเสียเงินไปผ่าตัด ไปซื้อสินค้า หลายคน

เจบ็ปวด พกิลพกิาร ตายไปกม็ ีประเดน็อยูท่ีค่่านยิม วฒันธรรม ผมถงึ

คิดว่าต้องเริ่มที่ตัวเรา ถ้าเรากล้าพูดกล้าเปิดเผย มันจะค่อยๆ เปลี่ยน 

อย่ารอคนอื่น อย่ารอภาครัฐ
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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 หลายคนเมือ่ได้ยนิว่า จดหมายข่าวเล่มแรก

ของ สคส.อยูภ่ายใต้แนวคดิ “เรือ่งเพศ ..ไม่พดู” 

อาจนกึเถยีงอยู่ในใจ ว่าพดูได้ส ิจะบอกว่าไม่พดู 

ได้อย่างไร ในเมื่อเราก็เล่นมุกทะล่ึงเรียก

เสียงฮากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

 “การพูดเรื่องเพศ” ในที่นี้ เราก�าลังสื่อความถึงการพูด 

ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงการฟัง อันจะน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ขณะที่เรื่องเพศในมุมตลก 

นอกจากจะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้น้อยมากแล้ว กลับยิ่ง

สะท้อนว่า การที่เรื่องเหล่านี้ถูกน�ามาเล่นให้ฮาได้ ก็เพราะเป็น

สิ่งต้องห้าม เนื่องจากเรื่องเพศถูกสื่อความหมายว่าเป็นเรื่อง

เพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่ควรน�ามาเปิดเผยหรือพูดคุย

ในทีส่าธารณะ ความขบขันเกดิข้ึนได้ด้วยการท้าทายกรอบกตกิา

ที่สังคมวางไว้ 

 ในความเป็นจริงของสังคมไทย เราต่างขาดโอกาสท่ี

จะเรียนรู้เพ่ือท�าความเข้าใจเร่ืองเพศทั้งในและนอกระบบการ

ศึกษา เพราะเมื่อ “เพศ” ถูกมองเป็นแค่เรื่องของเพศสัมพันธ์ 

เพศศึกษาจึงกลายเป็นความหวั่นเกรงว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้

กระรอก” ขณะทีค่วามรู้ ในหลกัสตูรกม็ุง่เน้นวทิยาศาสตร์กายภาพ

ท่ีไม่สามารถน�าไปใช้ได้ ในชีวิตจริง และท่ามกลางความห่วงใย

ของผู้ ใหญ่ เรื่องเพศถูกสื่อสารกับเด็กในแง่มุมของการสั่งสอน 

ข่มขู ่ห้ามปราม ทัง้ทีท่กุคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นวธีิที่ใช้ไม่ค่อยได้ผล 

 มลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) ท�างาน

สือ่สารมมุมองเรือ่งสุขภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุม์าเป็น

เวลา 13 ปี แนวทางที่ยึดมั่นและพิสูจน์แล้วว่าสามารถน�าไปสู่

พฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชีวติ คอืการมองเรือ่งเพศในมมุใหม่ 

ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลามก สกปรก ที่ต้องปกปิดเท่านั้น แต่ยังมี

แง่มมุด้านสขุภาพ ความรูท้ีร่อบด้าน ซึง่รวมถงึทกัษะการจดัการ

ความสมัพนัธ์ ซึง่ทกุคนจ�าเป็นต้องได้รับความรู้แบบตรงไปตรงมา 

เข้าถงึข้อมลูทีถ่กูต้อง อกีทัง้เป็นการเรียนรู้ตลอดชวีติด้วยรปูแบบ 

ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

 จดหมายข่าว สคส.ฉบับปฐมฤกษ์ จึงเน้นการน�าเสนอ

เรื่องราวว่าด้วยการสื่อสารเรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม ผ่าน

ประสบการณ์ของทั้งบุคคลและกลุ่มคนท�างาน โดยมุ่งหวังให ้

ผู้อ่านได้พิจารณาถึงแง่คิดและแนวทาง ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่

เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและปลอดภัย 

ประเด็นอยู่ที่ค่านิยม 

วัฒนธรรม เราต้องสร้างค่านิยมใหม่ 

ต้องเริ่มที่ตัวเรา ถ้าเรากล้าพูดกล้าเปิดเผย 

มันจะค่อยๆ เปลี่ยน อย่ารอคนอื่น 
อย่ารอภาครัฐ

http://www.whaf.or.th/


3สคส.จดหมายข่าว

Q: มองการเรียนรู้เรื่องเพศส�าหรับเด็กอย่างไร

A: ผมกับเพื่อนๆ ท�าโฮมสคูลมีเด็ก 3-4 คน พอ 6-7 ขวบ เราคุย

เรื่องนี้กันอย่างเปิดเผย การสืบพันธุ์ท�าอย่างไร อวัยวะเพศแข็งขึ้นมา

ท�าอย่างไร ใช้ถุงยางอย่างไร สอนทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย ผู้ ใหญ่มัก

จะมองว่าเด็กยังไม่พร้อม ยังไม่รู้เรื่อง เป็นการพูดแบบไม่เข้าใจความ

เป็นจรงิ เพราะทุกคนพร้อมตลอดเวลาทีจ่ะเรยีนรูเ้รือ่งนี ้เดก็เรยีนรู้ได้

เร็วมาก ถ้าเขารู้ เขาจะเข้าใจ ป้องกันตัวเองได้ เราก็ไม่ต้องเป็นห่วง

มาก การพูดเรื่องพวกนี้ให้เป็นเรื่องธรรมดา ก็เพื่อให้เด็กกล้าที่จะพูด

กับเรา ไม่อย่างนั้นพอโตแล้วต่างคนต่างอาย ก็ไม่รู้จะคุยกันอย่างไร 

ซึ่งเท่ากับปิดโอกาสไปเลย ประเด็นส�าคัญจึงอยู่ท่ีว่าจะท�าอย่างไรให้

เขาได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้เร็วที่สุดมากกว่า 

Q: หลายคนบอกว่า สอนลูกสาวเรื่องนี้ พ่อแม่ท�าใจยาก

 วัฒนธรรมเราสอนว่าผู้หญิงเสียเปรียบ แต่ถ้าเราสอนให ้

ผู้หญิงรู้จักป้องกันตัวเอง มีเซ็กซ์ก็มีไปสิ แต่เราถูกสอนว่าการมีเซ็กซ์

เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก ต้องหวงไว้ส�าหรับคนที่รักจริงเท่านั้น ผมอาจ 

มองต่างจากคนทั่วไป เพราะคิดว่า ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา มัน

ก็ธรรมดา ผูห้ลักผู้ ใหญ่กลวัจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก ผูห้ญงิมเีซก็ซ์

ก่อนแต่งงานไม่ดี ถามว่าตัวเองท�าไหม ก็ท�าเหมือนกัน การมีเซ็กซ์

ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ไม่เหมือนยาเสพติด ปัญหาอยู่ที่ความคิดของคน ทั้ง

เด็กและผู้ ใหญ่ควรมีมุมมองที่เหมาะสม เห็นแฟนไปเดินกับผู้ชายอื่น 

เหมอืนใจจะขาด แต่ถ้าเราเหน็ว่า เขากเ็ป็นคนๆ หนึง่ทีแ่สวงหาความดี

ความงามเหมอืนกบัเรา ถ้าอยูก่บัเราไม่ได ้กต็อ้งปล่อยให้เขาไปหาคน

อื่น ชีวิตคนเราสั้นมาก เราต้องทนอยู่ในกรอบประเพณีที่ท�าให้อีกคน

ได้เปรียบอย่างนั้นหรือ ผัวตีแทบตาย ไม่กล้าหย่าก็ผิดแล้ว เมื่อไปกัน

ไม่ได้จะทนท�าไม ถ้าเลือกหาความง่ายได้ก็เลือกสิ เราต้องท�าเวลาใน

ชีวิตให้มีค่าที่สุด อย่าทนกับความทุกข์ ถ้าคิดว่าไม่ดีก็ต้องคุยกัน คุย

กันไม่ได้ก็ต้องเลิก หาคนใหม่ จบ 

 ถ้าเราเข้าใจ ทุกอย่างก็ง่าย เราต้องท�าให้เกิดความเข้าใจให้

ได้ แล้วชีวิตมันก็จะเบาสบายขึ้น 

ชวนคิดชวนคุย

ความรูแ้บบไหน ปลอดภยัเรือ่งเพศ

สุนิดา วงศ์ศิริเดชชัย

อาชีพ: เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

“ทกุวันน้ีประเทศไทยยังถอืคตโิบราณว่าเรือ่งเพศไม่ควรพดู 

ท�าให้ลกูไม่กล้าคยุกบัพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่สอนลกู เดก็เลยมี 

ความรูผ้ดิๆ ถกูๆ ดงันัน้ควรเริม่จากการเปลีย่นความคดิ 

ค่านิยมในเรื่องเพศของคนไทยเป็นอันดับแรก”

วิน ศิริวงศ์ 

อาชีพ: นักร้อง/ นักธุรกิจ

“คณุพ่อคณุแม่ผมเรยีนต่างประเทศทัง้คู ่จงึเปิดกว้าง

เรื่องเหล่านี้ พูดเรื่องถุงยางตั้งแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันคือ

อะไร เลยไม่รู้สึกว่าต้องไปค้นคว้าทดลองอะไร ผมว่า 

การพดูคยุท�าให้เกดิความเข้าใจ เพราะถ้าคดิอยูค่นเดยีว 

อาจเข้าใจผดิและมผีลต่อพฤตกิรรม ซึง่ไม่ดต่ีอตวัเอง 

และคนอื่น”

สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน 

อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว

“เท่าที่จ�าได้ ไม่เคยมีครูสอนวิธีคุมก�าเนิดจริงๆ หรือ 

พดูถงึความส�าคญัของมนั เรยีนรูก้นัเองทัง้นัน้ แต่ชวีติ 

ไม่โลดโผน เพือ่นๆ กเ็อาตวัรอดกนัมาได้ แต่เดก็สมยันี ้

ถ้าครูพ่อแม่ไม่สอน เด็กจะเรียนรู้เอง ซึ่งอาจพลาดได้ 

ลูกอยู่ ป.5 ถ้าเขามีแฟน หรือขึ้น ม.ต้น คงต้องเริ่ม

คุยอย่างจริงจัง”

กษิดิศ กาญจนพยัฆ

อาชีพ: ที่ปรึกษากฎหมาย

“เพศศึกษาที่เรียนมา มีแค่เซ็กซ์ระหว่างผู้ชายและผู้

หญิง แถมสอนแบบตื้นมาก เน้นเชิงสุขภาพ ขาดมิติ

ทางสังคม การวางตัว ซึ่งไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเรา 

ข้อมลูทกุอย่างเรยีนรูจ้ากอนิเทอร์เนต็ และไม่ใช่ข้อมลู

จากหมอด้วย เป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากมากกว่า”

ดวงกมล วงศ์วรจรรย์

อาชีพ: นักเขียนอิสระ 

“ตอนเด็กเรียนรู้เรื่องเพศจากหนังสือพิมพ์ ท�าให้กลัว 

พอโตขึ้นเริ่มอ่านมากขึ้น แต่สุดท้าย รู้จากการคุยกับ

เพื่อน ไม่เคยปรึกษาพ่อแม่ เดี๋ยวนี้เด็กมีสื่อรอบตัว 

เราต้องห้ามลูกไม่ให้เข้าไปในสื่อเหล่านั้นก่อนวัยอัน

ควร และต้องใกล้ชิดกับลูก เป็นเพื่อนที่ลูกคอยปรึกษา

เมื่อมีข้อสงสัย”

ธนบัตร ปัญโญ 

อาชีพ: ดีเจ, นักร้อง

“ครอบครัวผมค่อนข้างเปิดกว้าง เวลามีอะไรผมก็

เล่าให้พ่อแม่ฟังตลอดว่ามีแฟนแล้ว ก�าลังคบกันอยู่ 

คนมักจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องลามก ทั้งที่จ�าเป็นต่อ

สุขภาพ ทั้งการติดโรค การท้องไม่พร้อม เด็กสมัยนี้

ยิ่งเสี่ยงมาก เพราะเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย พ่อแม่ยิ่ง

ต้องพูดคุยให้เด็กมีความรู้”



สคส.4 จดหมายข่าว

“ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วต้องการจะท�าแท้ง เป็นเสียงที่ยากจะได้ยิน 

ถ้าไม่ได้ ใช้ทักษะพิเศษจริงๆ เราก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร” 

 วรภัทร แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมศูนย์พึ่ง

ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี เล่าถงึการท�างานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรง

พยาบาลปทุมธานี ในงานเสวนา “Pro-Voice: เสียงผู้หญิง

เพื่อการท�าแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” จัดขึ้นที่

หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เมือ่เรว็ๆ 

นี้

 ศนูย์พึง่ได้ของโรงพยาบาลปทมุธานี 

ได้ชื่อว่ามีบริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับผู้หญิง

ท้องไม่พร้อมอย่างครบวงจร ถือเป็น 

“ต้นแบบ” ของศูนย์พึ่งได้ ที่มีบุคลากร

จากทัว่ประเทศเดนิทางมาดงูานเป็นอย่าง

ต่อเนื่อง

 จุดเริ่มต้นของการท�างาน เกิด

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุที่

ให้แผนกสตูนิรเีวชและแผนกจิตเวชของ

โรงพยาบาลในสังกัด จัดบริการส�าหรับผู้

หญิงท้องไม่พร้อม ปัญหาที่เกิดขึ้น วรภัทร

ชี้ว่าเจ้าหน้าท่ียังขาดความละเอียดอ่อน ไม่

เข้าใจความรู้สึกและความต้องการจ�าเป็นของผู้

หญิงท้องไม่พร้อม

 “ในยุคนั้น ถ้าการต้ังครรภ์ไม่มีสัญญาณที่ท�าให้

ผู้หญิงเกิดอาการทางจิตเวช แพทย์จะไม่ให้ท�าแท้ง หรือแม้จะมี

อาการจิตเวช จิตแพทย์ก็จะให้ท้องต่อ พร้อมกินยารักษาอาการทางจิต

ไปด้วย”

 ผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาจากการขาดความพร้อม ก็คือเด็ก ซึ่งทาง

โรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ถูกพ่อแม่

ทารุณท�าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งทารกที่รอดจากการท�าแท้งเถื่อน 

แต่มีสุขภาพที่ย�่าแย่ ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องเป็นภาระ

ครอบครัวเป็นจ�านวนมาก

 จากปัญหาที่เกิดขึ้น ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี จึงปรับ

กระบวนการท�างาน โดยยึดหลักว่าต้องรับฟังปัญหาและความต้องการ

ของผู้หญิงท้องไม่พร้อมตั้งแต่แรก และ “การยุติการตั้งครรภ์” ถือเป็น

บรกิารทีม่คีวามจ�าเป็น รวมถงึทมีงานทีป่ระกอบด้วยนักจิตวทิยา 

นกัสงัคมสงเคราะห์ และพยาบาลวชิาชพี เป็นแกนหลกั

ในการให้ค�าปรึกษาและจัดบริการให้ผู้หญิงท้องไม่

พร้อม

 ผู้ปฏิบัติงานจะฟังเสียงผู้หญิงท้องไม่

พร้อมอย่างแท้จริงได้อย่างไร?

 ค�าตอบคือ เริ่มต้นจาก “มุมมอง” ต่อผู้

หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

      “ต้องเข้าใจก่อนว่า ท้องไม่พร้อม

ไม่ได้เกิดจากไม่ยับยั้งช่ังใจ ไม่ป้องกัน 

ตวัเอง เนรคณุพ่อแม่ ถ้าขจัดอคตเิหล่าน้ี 

ได้ จะช่วยให้ฟังเสียงผู้หญิงได้ง่ายขึ้น”

 ผู้หญิงจะเข้าถึงบริการได้อย่างไร? 

 “ทกุแผนก ถ้ารูว่้าท้องไม่พร้อมจะส่งมา

ทีศ่นูย์พึง่ไดเ้ปน็อนัดบัแรก” วรภทัรบอกว่า

โรงพยาบาลต้องการให้เสยีงของผูห้ญงิท้องไม่

พร้อมถูกรบัฟังให้มากท่ีสุด ส่ิงท่ีเธอประทบัใจคอื

ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกแผนก ที่จะดูแล

ผู้หญิงกลุ่มนี้

 “อย่างเภสัชกร ถ้าเห็นผู้หญิงมารบัยาส�าหรบัคนท้องแล้วร้องไห้ 

จะถามเลยว่าเป็นอะไรไหม ที่นี่มีศูนย์บริการให้ค�าปรึกษานะ แล้วส่งมา

ที่ศูนย์พึ่งได้ของเรา”

 การท�างานของศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลปทุมธาน ีสะท้อนว่าบรกิาร

ทีเ่ป็นมติรส�าหรับผูป้ระสบปัญหาท้องไม่พร้อม ต้องประกอบด้วยมมุมองที่

เหมาะสม บรกิารทีร่อบด้าน และมคีวามละเอยีดอ่อน ซึง่จะช่วยคลีค่ลาย

ปัญหาให้กับผู้หญิงได้อย่างแท้จริง 

เสียงผู้หญิง

สป.สช.ยอมรบั หน่วยบรกิารสุขภาพส่วนใหญ่ไม่จดัซือ้ห่วง-ยาฝังคมุก�าเนดิ 

เหตุราคาสงู ซ�า้หมดอายเุรว็ ยนืยนัเป็นวธิคีมุก�าเนดิทีเ่หมาะกบัวยัรุน่ หญงิ

อายุต�่ากว่า 20 ปี ใช้สิทธิได้ด้วยตนเองยังหน่วยที่มีบริการ

 จารว ีรตันยศ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานหลกัประกนัสขุภาพ ส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้หญิงทุกคนที่อายุไม่เกิน 

60 ปี รวมทัง้วยัรุน่หญงิทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี มสีทิธไิด้รบับรกิารการคมุก�าเนดิ

กึ่งถาวร ได้แก่ ห่วงคุมก�าเนิดและยาฝังคุมก�าเนิด ตามสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า จากเดิมให้สิทธิเฉพาะผู้หญิงอายุ 24-59 ปี โดยเริ่มให้

บรกิารแก่วยัรุน่หญงิตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2557 เพือ่มุง่ป้องกนัปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ โดยวยัรุน่สามารถขอรบับรกิารคมุก�าเนดิกึง่ถาวรได้

ด้วยตนเอง 

 “ปัจจุบันหน่วยบริการที่มียาฝังและห่วงคุมก�าเนิดมีไม่มาก เพราะ

การจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมก�าเนิดกึ่งถาวรมีค่าใช้จ่ายสูง ระยะการจัดเก็บสั้น 

หน่วยบริการบางแห่งจึงไม่จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว” เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หลักประกันสุขภาพ แนะน�ากรณีหน่วยบริการไม่มีบริการคุมก�าเนิดกึ่ง

ถาวร ผู้ ใช้สิทธิสามารถขอรับบริการยังหน่วยบริการแห่งใดก็ได้ โดยไม่

จ�าเป็นตามชื่อที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ

 ทั้งนี้ ยาคุมก�าเนิดแบบฝังและห่วงคุมก�าเนิด มีระยะการใช้งาน 

3-5 ปี ต้องถอดเปลีย่นเมือ่ครบก�าหนดการใช้งาน เป็นอปุกรณ์คุมก�าเนดิที่

เหมาะส�าหรบัวยัรุน่หญงิ เนือ่งจากไม่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากฝ่ายชาย 

สามารถเก็บข้อมูลเป็นความลับ และไม่ต้องใช้เป็นประจ�าสม�่าเสมอ 

‘ศูนย์พึ่งได’้ที่ถูกรับฟังใน

สปสช.ยันสิทธิวัยรุ่น ‘ใส่ห่วง-ฝังยาคุม’
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ปรึกษาทางเลือก – 

สคส.โดยแผนงานสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศ 

จัดอบรมกระบวนการ

ปรกึษาทางเลือก ให้กับ

เจ้าหน้าทีท่�างานเกีย่วข้อง

กบัการให้บริการผู้หญิง

ทีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อม รวม

ทั้งคนทั่วไปที่สนใจ ในปี 2558 รวม 3 รุ่น ที่เรือนพฤกษา รีสอร์ท 

ปากเกร็ด นนทบุรี

สคส.ความเคลื่อนไหว 

เวที อปท.- สคส.ร่วมกับส�านักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข จัดการประชุม

แนวทางการด�าเนินงานเพื่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดย

มตีวัแทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในระดับต�าบล ร่วมเวที

สภาเด็กฯ - สคส.

ร่วมกบักองคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน 

กรมกจิการเดก็และ

เยาวชน กระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของ

มนษุย์ จดัการอบรมเชงิปฏิบติัการบทบาทองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการป้องกันและแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ใน 4 

ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนต�าบล 

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวที

สหวชิาชพี - สคส.ร่วมกบักองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรม

กิจการเด็กและ

เยาวชน กระทรวง

การพฒันาสงัคม

และความมั่นคง

ของมนษุย์ จดัการ

ประชมุเชงิปฏบิตัิ

การสหวิชาชีพ

เพ่ือการช่วยเหลอื 

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

อย่างครบวงจร ระดับภูมิภาค ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อ

จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีตัวแทนผู้ที่ท�างาน

สหวิชาชีพเข้าร่วม

ภาคีสุขภาวะทางเพศ – 

สคส.โดยแผนงานสร้าง

เสรมิสขุภาวะทางเพศ จดัการ

ประชมุยทุธศาสตร์การขบั

เคลือ่นงานสขุภาวะทางเพศ 

ภาคประชาชน โดยมภีาคคีน

ท�างานสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศจากทัว่ประเทศเข้า

ร่วม ทีฟิ่ชเชอร์แมน รสีอร์ท 

จังหวัดเพชรบุรี

คุยกับลูกเรื่องเพศ – สคส.โดย

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทาง

เพศ ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

ส�านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) จัดหลกัสตูร 

“พลิกมุมองเรื่องเพศ คุยกับลูก

เชิงบวก” ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่สนใจ รวม 4 รุ่น ที่ สสส. 

ศาลสั่งจัด ‘ล่าม’ ให้โสเภณี 

 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลยุติธรรม

ยุโรป มีมติให้เจ้าของสถานบริการทางเพศในกรุง

อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องจัดหา

ล่ามเพื่อสื่อสารกับผู้ ให้บริการทางเพศในสังกัด

ด้วยภาษาแม่ของผู้ ให้บริการ ซึ่งได้แก่ภาษาฮังกา

เรียนและภาษาบลัแกเรยีน เพือ่เป็นการลดช่องว่าง

ในการสื่อสาร และสามารถสอบถามที่มาของผู้ ให้

บริการทางเพศเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น

ในประเทศต้นทาง

จูบหนุนแต่งงานคู่เกย์

 กลายเป็นกระแสในโลกโซเชยีล 

เมื่อหนุ่มสาวอเมริกันพากันจูบปาก

กับเพื่อน หรือคู่รักเพศเดียวกัน ถ่าย

รูปลงโซเชียลเนตเวิร์ก พร้อมติด

แฮชแท็ก #KissesforKim เพื่อส่ง

ข้อความแสดงความไม่พอใจไปยงั คมิ 

เดวสิ เสมยีนจากรฐัเคนตัก้กีท้ีป่ฏเิสธ

จดทะเบยีนสมรสให้คูร่กัเพศเดยีวกนั 

โดยให้เหตผุลว่าความเชือ่ทางศาสนา

ของตนไม่อนญุาตให้คูร่กัเพศเดียวกนั

แต่งงานกันได้ ทั้งที่บุคคลรักเพศ

เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ตาม

กฎหมายสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ชายปาปัวฯ แห่ ใช้ฮอตไลน์

 ต้นเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา องค์กร Child-

fund Australia ร่วมกบัคณะกรรมการต่อต้านความ

รนุแรงในครอบครวัของปาปัวนวิกนิ ีเปิดฮอตไลน์

ให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ที่ประสบปัญหา

ความรนุแรงทางเพศและในครอบครวั โดยไม่คดิ

ค่าใช้จ่าย เพียงเดือนเดียวมีผู้ ใช้บริการมากกว่า 

250 ราย ในจ�านวนนี้มีผู้ชายที่โทรศัพท์เพื่อขอ

ค�าปรึกษาเรื่องการใช้ก�าลังกับภรรยา เนื่องจาก

ไม่รู้วิธีจัดการความขัดแย้งในครอบครัว บางราย

เปิดเผยเรื่องที่ตนเองเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อน แต่กล้า

ที่จะบอกเล่าทางฮอตไลน์ เพราะมั่นใจว่าเรื่องจะ

ถูกรักษาเป็นความลับ

ประเทศต่าง
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“ค�าพดู” เป็นสิง่ส�าคญัในการท�าความรูจ้กัและสร้างความสมัพนัธ์กบัคนใหม่ๆ 

บางครัง้เราอาจเจอกบัคนท่ีเป็น “กะเทย” หรอื “สาวประเภทสอง” มาดกูนัว่า

ค�าพูด หรือค�าถามแบบไหน ที่หากไม่สนิทสนม หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็น

ส่วนตัวอย่างแท้จริงแล้ว ไม่ควรถามคนเหล่านี้ 

ไม่ควรถาม ‘กะเทย’3ข้อ

1.

2.

3.
 นอกจากนี้เวลาพูดคุยกับกะเทยหรือสาวประเภทสอง ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้เสียงสูง หรือท�าท่าวี้ดว้าดกระตู้วู้ เช่น “ว้าย คุณน๊องขา!” “แหม๊ ตัวเอ๊ง” 

รวมทัง้การแสดงกรยิาอาการทีต่่างจากการพูดคยุกบัคนทัว่ไป เพราะอาจท�าให้

กะเทยอึดอัด และรู้สึกว่าถูกล้อเลียน 

 ข้อส�าคัญ ในการพูดคุยกับกะเทยและสาวประเภทสอง คือการใช้

ภาษาและกริยาท่าทางที่สุภาพเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคนทั่วไป และให้คิด

ว่า กะเทยเป็นลูกสาว น้องสาว หรือเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งของเรา 

ข้อมลู: โครงการจดัตัง้มลูนธิิเครอืข่าย

เพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 

ไม่ควรถามเรื่องเนื้อตัวร่างกาย เช่น “แปลงเพศหรือ

ยัง” “ฉีดนมหรือเปล่า” เป็นต้น เพราะเป็นค�าถาม

ละเอยีดอ่อน ถ้าไม่สนทิกนัอาจท�าให้เกดิการเข้าใจผดิได้

ไม่ควรถามเรื่องการใช้ชีวิต เช่น “เข้าห้องน�้าชาย

หรือหญิง” และ “เวลาเข้าห้องน�้า นั่งหรือยืน” ที่จริง

แล้ว กะเทยส่วนใหญ่เข้าห้องน�้าหญิง ค�าถามเหล่านี้

จะท�าให้ผู้ตอบรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ และไม่เข้าใจว่า

ผู้ถามต้องการอะไร แม้ว่าจะผู้ถามจะแค่สงสัย โดย

ไม่มีเจตนาใดๆ ก็ตาม

ไม่ควรถามเรื่องรสนิยมทางเพศ ได้แก่ ค�าถามที่ว่า 

“ชอบผู้ชายหรือผู้หญิง” เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว แม้

จะสนิทกัน เวลาถามกค็วรดูกาลเทศะด้วย เช่น ไม่ควร

ถามต่อหน้าคนอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งที่เป็นต้นต�ารับคัมภีร์ “กามสูตร” น่าแปลกใจที่มาถึงวันนี้ ความรู้เพศ

ศึกษาของเด็กอินเดียแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์ ดูได้จากคลิปวีดิโอยาว 8 

นาทีในยูทูปที่ชื่อว่า Sex Education in India คลิปวีดิโอออกแนวตลก

ที่เสียดสีการเรียนการสอนเพศศึกษาในประเทศอินเดีย

 คลิปวีดิโอเริ่มฉากโดย คุณครูท่าทางขี้โมโหเดินเข้าห้องเรียน 

ก่อนจะตั้งหน้าตั้งตาลบค�าว่า “Sex” ออกจาก “Sex Education” ที่

เขียนไว้บนกระดานด�า พอต้องพูดค�าว่า “เซ็กซ์” ครูจะท�าเป็นไอจาม 

พอนักเรียนถาม เช่น เด็กเกิดมาได้อย่างไร เกย์ เลสเบี้ยน เป็นอย่างไร 

ครูก็จะเอะอะโวยวายว่าเรื่องนั้นห้ามถาม เรื่องนี้ก็ไม่มีในค่านิยมแบบ

อินเดีย

  ท้ายที่สุด นักเรียนหญิงคนหนึ่งทนไม่ได้ จึงลุกขึ้นพูดว่า นี่

ไม่ใช่เพศศึกษา แค่ค�าว่าเซ็กซ์ ครูยังไม่กล้าพูดแล้วจะสอนเพศศึกษา

ได้อย่างไรกนั เรือ่งราวในคลปิจบลงด้วยฉากทีค่รเูดนิออกจากห้อง แล้ว

เดก็นกัเรยีนท้ังชายหญงิกห็นัมาคุยเร่ืองคลิปโป๊อย่างสนุกสนาน ก่อนจะ

ชักชวนไปหาหนังเอ็กซ์ดูกัน

 วิดีโอชุดนี้อาจตีไข่ใส่สีไปบ้าง อย่างไรก็ดี หลักสูตรเพศศึกษา

ของอินเดียยังเป็นสิ่งที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมว่าควรจะสอนหรือไม่

สอน หรือควรจะมีแนวทางการสอนอย่างไร แค่ไหนดี หลายโรงเรียน

เลยไม่สอนเรื่องเพศให้แก่เด็กและเยาวชนไปเลย หรือถ้าสอน ก็มักจะ

ออกแนวห้ามปรามการมีเซ็กซ์

 ท�าให้เด็กและเยาวชนจ�านวนหนึ่งจึงหันไปหาความรู้ผ่านสื่อ

อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายดาย ซึ่งไม่ได้ถูกต้องเสมอไป บ่อยครั้งกลาย

เป็นตัวการท�าให้ปัญหาเรื่องเพศวัยรุ่นลุกลามบานปลายเข้าไปอีก

 รายงานตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Family Medicine and 

Primary Care ระบุว่าเด็กและเยาวชน 1 ใน 3 ที่อายุน้อยกว่า 21 ปีไม่

เข้าใจเรือ่งโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ไม่รูว่้าจะป้องกันตนเองรวมถงึการ

คุมก�าเนิดได้อย่างไร ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนติดเชื้อเอชไอวีในอินเดีย

มีทั้งสิ้น 5 ล้านราย และ 1 ใน 6 ของผู้หญิงที่ตั้งท้อง มีอายุน้อยกว่า 

19 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 โชคร้ายท่ีรัฐบาลอนิเดยีไม่เข้าใจปัญหา ล่าสุด รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสขุ ประกาศผ่านเวบ็ไซต์ส่วนตวัว่า เขามแีนวคดิทีจ่ะยกเลกิการ

สอนวชิาเพศศกึษา แล้วหนัมายดึแนวทางการปลกูฝังคณุค่าการรกันวล

สงวนตวั รกัเดยีวใจเดยีว ไมม่เีซก็ซ์ในวยัเรยีน เพราะเชือ่ว่าน่าจะดกีว่า

การสอนให้เด็กใส่ถุงยาง ซึ่งโอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้

 ส่ิงทีค่ลปิ Sex Education in India ต้องการส่ือกค็อื ความจ�าเป็น 

เร่งด่วน ไม่ใช่การปรับหลักสูตรเพศศึกษา แต่คือรัฐบาลอินเดีย 

ที่ต้องปรับทัศนคติของตนเองให้เท่าทันต่อโลกที่เปล่ียนแปลงไปเสีย

มากกว่า 

รอบโลกส่องเซ็กซ์ 

‘กามสูตร’

ของเด็กอินเดีย
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เซ็กซ์สุขกับ (เพราะ)รักคนท�า 
มผีลการศึกษาทีน่่าสนใจ พบว่า 

แท้จรงิแล้ว ผูห้ญงิไมม่คีวาม

คาดหวงัต่ออวยัวะเพศชายว่า

จะต้องเป็นอย่างไร ไม่ว่าขนาด 

รปูทรง หรอืสสีนั อย่างทีผู่ช้าย

ทั้งโลกพากันกังวลใจ

 นติยสารการแพทย์ของสวสิเซอร์แลนด์ ตพีมิพ์ผลการศึกษา

ล่าสุดในหวัข้อ “อวยัวะเพศชายทีด่ดูคีวรเป็นอย่างไร” จากการส�ารวจ

ความคิดเห็นผู้หญิง 105 ราย อายุ 16-45 ปี โดยให้พวกเธอดูภาพ

อวัยวะเพศชายแบบต่างๆ แล้วตอบว่า แบบไหนดูดี อย่างไหนดูแย่ 

หรือดูเป็นปกติ หรือไม่ปกติ

 ข้อค้นพบก็คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่แทบจะไม่สามารถระบุได้ว่า 

อวัยวะเพศแบบไหนเป็นปกติ หรือผิดปกติ รวมทั้งจัดความส�าคัญ

เรื่องความยาว ขนาด และรูปทรง ไว้ ในล�าดับท้ายๆ แต่ให้ความ

สนใจเป็นล�าดับต้นๆ กับขน ผิวพรรณ และความสะอาดที่สัมพันธ์

กับสุขอนามัย 

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เป็นความพยายามทีจ่ะตอบโจทย์ให้

กับผู้ป่วยโรครูท่อปัสสาวะเปิดต�่า หรือที่เรียกว่า Hypospadias ทั้ง

ที่ผ่าตัดแล้วและยังไม่ได้ผ่าตัด ซึ่งมักวิตกกังวลว่าอวัยวะเพศของ

ตนเองนั้นดูผิดปกติ ไม่เหมือนของคนทั่วไป และรู้สึกมีปมด้อยใน

ชีวิต

 ทัง้นี ้โรครูท่อปัสสาวะเปิดต�า่มกัส่งผลให้องคชาตขิองผูป่้วย

มีรูปทรงที่ดูผิดสังเกตไปบ้าง ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ในปัจจุบัน 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ

 สิ่งที่คณะนักวิจัยค้นพบก็คือ สิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าเป็น 

“มาตรฐาน” หรืออวัยวะเพศที่ควรจะเป็นนั้น เป็นเรื่องที่คิดเอาเอง

ทัง้สิน้ เพราะอวยัวะเพศไม่เหมอืนรปูร่างหน้าตา ที ่“ความสวย” ต่าง

กันไปในแต่ยุคสมัยและสังคม เช่น ชาวตะวันตกนิยมผิวสีแทน คน

เอเชยียคุหน่ึงมองว่าหน้าตาดแีปลว่าต้องเป็นลกูครึง่ฝรัง่ แต่ปัจจบุนั

หันมานิยมหน้าวีเชฟสไตล์เกาหลีเป็นต้น 

 ค่านยิมและความเชือ่ทีว่่าอวยัวะเพศชายต้องใหญ่-ยาวจงึจะ

ดี จงึกลายเป็นการเปิดช่องให้กบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีฉ่วยโอกาส

โฆษณาขายของ เพื่อล้วงกระเป๋าสตางค์ของผู้ที่หลงเชื่อและกลาย

เป็นเหยือ่โดยขาดความรูเ้ท่าทนั ท�าให้ต้องเสยีเวลา เสยีสตางค์ฟรีๆ  

ดไีม่ดกีจ็ะพาลเสยีสขุภาพ และเสยีความเชือ่มัน่หนกัขึน้อกีหากเกดิ

ความผิดพลาดจากการใช้วิธีการและผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

 ในสถานการณ์เช่นน้ี ส่ิงท่ีจะก�ากบัให้ชวีติอยู่ในความ “พอดี” 

คงมีเพียงประการเดียวคือ “สติ” นั่นเอง 

หลงัจากร่วมงานกบัมลูนธิริกัษ์ไทยในโครงการช่วยเหลอืผูห้ญิงและ

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอ็ชไอวีเอดส์เป็นเวลา 2 ปี ใน

ปี 2551 ทฤษฎี สว่างยิ่ง จึงได้ออกมาจัดตั้งเครือข่ายสุขภาพและ

โอกาส (HON) ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี งานของ HON เน้นสองด้าน

หลัก ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง

และกลุม่ผู้ ใช้ยาเสพตดิ ร่วมกบั Population Services International 

กบังานส่งเสรมิการใช้ถงุอนามยัผูห้ญงิ ร่วมกบัองค์การสหประชาชาติ

 ส่วนงานร่วมกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ได้แก่

โครงการฝึกอบรมด้านการสือ่สารเรือ่งเพศกบักลุม่เป้าหมายที ่HON 

เคยท�างานด้วยก่อนหน้า ซึ่งพบว่า 

การปรับมมุมองและสร้างความเข้าใจ

ต่อเรื่องเพศอย่างเหมาะสม มีส่วนให้

งานกับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้หญิงและ

สาวประเภทสองมีความก้าวหน้าอย่าง

ชัดเจน

 “การสือ่สารเรือ่งเพศเชงิบวกมคีวาม

ส�าคัญ ในฐานะคนท�างาน มันคือชุด

ความคิดท่ีช่วยกระตุกเราให้ค�านึงถึง

แนวคดิเชงิบวกต่อการท�างานเรือ่งเพศ 

เมือ่เราคิดบวก สิง่ทีเ่ราผลติออกมาไม่

ว่าจะเป็นการกระท�า กิจกรรม หรือการสื่อสาร ก็จะออกมาบวกและ

สร้างสรรค ์อีกดา้นหนึ่ง เป็นการท�างานเพือ่เปลี่ยนแปลงวิธคีดิของ

คนในสังคม เมื่อเราท�าไปเรื่อยๆ คนมีมุมมองต่อเรื่องเพศที่เหมาะ

สมมากขึ้นเรื่อยๆ มุมมองของสังคมต่อเรื่องเพศก็จะเปลี่ยน ท�าให้

มีมุมมองต่อปัญหาต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นด้วย” 

ทฤษฎี สว่างยิ่ง

อายุ: 43 ปี

การศึกษา: คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร

ประสบการณ์ท�างาน:

1.ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาว

ประเภทสองและกลุ่มผู้ ใช้ยาเสพติด 

2.ขับเคลื่อนงานสร้างกระบวนการสื่อสารเรื่องถุงอนามัยผู้หญิง

3.ขบัเคลือ่นงานบรกิารด้านสขุภาพเข้าถงึคนทีอ่ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี

จู๋ ไม่มีมาตรฐาน

การที่ผู้หญิงจะบอกว่า‘ใส่ถุงยางด้วยพี่’ ไม่ใช่เรื่องง่าย วัยรุ่นถูกสั่งสอนให้อยู่ ในกรอบ เรียบร้อย 

เชื่อฟัง เด็กบอกว่า ‘หนูหลับตาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น’ 
แต่เด็กที่นอนกับผู้ชายมา 27 คน ทุกครั้งจะถามว่าใส่ถุงยางไหม 

‘ถ้าเขาไม่ ใส่ หนูก็ไม่เอา’ เด็กแบบนี้เท่านั้นที่จะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ 

..แล้วเราจะอย่างไรกันต่อ

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์

อาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวในงาน Pro-Voice: เสียงผู้หญิงเพื่อการท�าแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

คิดพูดให้

ทฤษฎี สว่างยิ่ง



สคส.8 จดหมายข่าว

เป็นสมาชิกครอบครัว สคส.กันเถอะ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เชิญชวน

สมัครเป็นสมาชิกรายปี สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

• จดหมายข่าว ราย 3 เดือน 

รวม 4 ฉบับ

• กระเป๋าผ้า สคส. 1 ใบ

• คู่มอืไม่ท้อง หนงัสอืแนะน�า

การคุมก�าเนิดที่ครบถ้วน

• ข่าวสาร รบัแจ้งข่าวกจิกรรม

ของ สคส.ผ่านทางอีเมล

• ส่วนลด 20% ส�าหรับทุก

ผลิตภัณฑ์ของ สคส.

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ ปี โดยโอนเงินมาที่

บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

     ส�าเนาเอกสารการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับ

การจัดส่ง หรือแจ้งขอรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาที่อีเมล whafbook@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มือถือ 09 4249 2455

• ค�าถามเรื่องเพศของเจ้าตัวเล็ก จะตอบอย่างไร?

• ลูกแอบดูคลิปโป๊ เห็นกันจะๆ พ่อแม่ท�าอย่างไร?

• ลูกชายท�าท่าจะโตเป็นสาว ท�าอย่างไรดี?

• ท�าอย่างไรลูกจะเอาตัวรอดปลอดภัยเรื่องเพศ?

 ทกุค�าถาม มคี�าตอบ ในหลกัสตูรระยะสัน้ 2 วนัเตม็ เวร์ิกช้อป “พลกิมมุมองเรือ่ง

เพศ คุยกบัลูกเชงิบวก” ส�าหรบัพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ทีส่นใจ โดยความร่วมมอืระหว่าง 

สคส.และศนูย์เรยีนรูส้ขุภาวะ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

 กจิกรรมจะจัดในวนัเสาร์ท่ี 30 และอาทิตย์ท่ี 31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู ้

สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 

 สมคัรเข้าร่วมโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ภายในวนัที ่25 มกราคม 2559 หรอืสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 874 4828, 089 954 2728 รับจ�านวนจ�ากัด

ช็อปเวิร์ก

ประเทศมีกฎหมายให้ท�าแท้งได้ ใน 2 กรณี คือ กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มี

ปัญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต และการต้ังครรภ์ที่เกิดจากความผิด

ทางอาญา เช่น ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ป ี

ในทุกกรณี การตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ เป็นต้น แต่ผู้หญิงกลับไม่ได้รับ

บริการยุติตั้งครรภ์ เนื่องจากถูกปฎิเสธโดยแพทย์ที่มักยึดความเชื่อของตน

เป็นเกณฑ์ตัดสิน รวมทั้งไม่ให้ค�าแนะน�าส่งต่อ 

 ผู ้หญิงอีกจ�านวนมาก

ยังคงท�าแท้งด้วยการหาซื้อยา

ทางอินเทอร์เน็ต ท�าให้ต้องเสี่ยง

ต่อสุขภาพและชีวิต ทั้งที่ปัจจุบัน

เทคโนโลยทีางการแพทย์ก้าวหน้า และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้ง

องค์การอนามัยโลก ได้ ให้การรับรอง

ตัวยาที่สามารถยุติการต้ังครรภ์ใน

กรณีที่อายุครรภ์ไม่มาก แต่ผู้หญิง

ทีป่ระสบปัญหาส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูล

 ร่วมสนับสนุนแคมเปญ 

Pro-Voice: เสียงผู้หญิงเพื่อ

การท�าแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” กับเส้ือ Pro-Voice โดยโอนค่าใช้

จ่าย 280 บาท ที่บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 เลขที่บัญชี 280-1-24116-4 

 ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับการจัดส่ง มายัง

อีเมล whafbook@gmail.com 

เสื้อ Pro-Voice

พลกิมมุมองเรือ่งเพศ 

คุยกับลูกเชิงบวก

mailto:whafbook@gmail.com
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