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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วนัที ่28 พฤษภาคม นานาชาตถิอืเป็นวนัแห่ง

ปฏิบัติการเพ่ือสุขภาพผู้หญิง ประเด็นส�าคญั

ที่ผลักดัน อาทิ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี

คณุภาพ การคมุก�าเนิด รวมถึงการยติุต้ังครรภ์ทีถู่กกฎหมายและ

ปลอดภยั ผูห้ญงิกบัเอชไอว/ีเอดส์ สทิธด้ิานสขุภาพทางเพศของ

เด็กผู้หญิง เป็นต้น

 สคส.ใช้ โอกาสนี้ หยิบยกประเด็นสุขภาพทางเพศของ

เด็กผู้หญิงมาน�าเสนอ ด้วยเหตุที่เด็กผู้หญิงนับเป็นหนึ่งในกลุ่ม

ที่สังคมตัดสินว่า ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุด ซึ่งกลาย

เป็นการปิดประตกูารเรียนรู้ และปิดกัน้สิทธทิีค่นกลุ่มนีจ้ะด�าเนิน

ชวีติได้อย่างปลอดภยัและเป็นปกตสิขุ เพราะการใช้ชวีติด้วยความ

ไม่รู้ ขาดทักษะการประเมินและจัดการสถานการณ์ ท่ามกลาง

สิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นเร้ารอบด้าน ผลที่ติดตามมาคือ สถิติการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ�้าเติมด้วยค�าประณามว่า 

ไม่รู้จักรักและดูแลตัวเอง 

 จากประสบการณ์ท�างานในพืน้ทีป่ฏบิตักิารสร้างเสริมสขุ

ภาวะทางเพศ ตลอดจนการท�างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย ทัง้ภาค

รฐัและเอกชน ประกอบกับกิจกรรมสนทนากลุม่ย่อยทีจ่ดัขึน้เฉพาะ

ส�าหรบัเดก็ผู้หญิงในช่วงวยั 11-15 ปี ข้อมูลที่ได้รับยนืยนัตรงกนั

ว่า แท้ทีจ่รงิแล้ว เดก็ผูห้ญิงทกุคนมพีืน้ฐานความต้องการข้อมลู

ความรู ้พร้อมด้วยศกัยภาพของคนรุน่ใหม่ พวกเขามคีวามมัน่ใจ 

มคีวามสามารถในการใช้เหตผุล กล้าคิด และกล้าแสดงออก ดงันัน้ 

หากได้รับการเสริมสร้างทัศนคติและทักษะท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

รวมทัง้การเข้าถงึข้อมลู และบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพ พวกเขา

จะสามารถดูแลและปกป้องตนเองได้เป็นอย่างดี

 การจดัท�าจดหมายข่าวเล่มที ่3 ในประเด็น “สขุภาพทาง

เพศเด็กผู้หญิง” ครั้งน้ี สคส.มุ่งหวังให้เป็นการส่ือสารถึงกลุ่ม 

ผู้อ่าน ซึ่งเป็นผู้ ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กให้เกิดความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพและความสามารถของเดก็ผูห้ญงิ ว่าพวกเขาพร้อมทีจ่ะ

พฒันาและรบัผดิชอบต่ออนาคตของตนเองอย่างเตม็ที ่ขอเพยีง

ได้รบัโอกาส ความเข้าใจ และการชีแ้นะทีเ่ชือ่มัน่ในศกัยภาพของ

เดก็ โดยปราศจากอคต ิคนกลุม่นีจ้ะสามารถเตบิโตเป็นพลเมอืง

ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปได้อย่างแน่นอน 

ท�าไมคนถึงชอบจูบกัน? ไม่ถอดเสื้อผ้าจะท้องไหม? ท�ายังไงจะไม่ท้อง

ในวัยเด็ก? ฯลฯ

 เหล่านี้คือค�าถามจากเด็กผู้หญิงวัย 11-15 ปี ที่ผู้ปกครอง

ยืนยันตรงกันว่า ลูกหลานยังเล็ก และไม่สนใจเรื่องเพศ

ถามได้-ตอบตรง

 มลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) จดัสนทนา

กลุม่ย่อย ชกัชวนเดก็ผูห้ญิงธรรมดาๆ จ�านวน 12 คน ให้มาร่วมกจิกรรม

ตลอด 1 วันเต็ม 

 เริม่จากการใช้กจิกรรมสนัทนาการเพ่ือให้เดก็ได้รูจ้กัคุน้เคยกนั 

จากนั้นแบ่ง 3 กลุ่มย่อยตามช่วงวัย ประถมปลาย-มัธยมต้น-มัธยม

ปลาย ให้ทุกคนช่วยกันวาดรูปร่างกายเด็กผู้หญิงในช่วงวัยเดียวกับ

กลุ่มของตน แล้วอธิบายว่าเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

ขึ้นบ้าง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

 กระบวนกรชักชวนให้เด็กๆ ได้คิดทบทวนถึงพัฒนาการของ

ตนเองอย่างรอบด้าน รวมถึงระบบอนามัยเจริญพันธุ์ในแต่ละช่วงวัย 

พร้อมสอดแทรกมุมมองเรื่องเพศ เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกคุ้นเคย และลด

ความเขินอาย กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศให้เป็นปกติธรรมดาเช่นเดียว

กับเรื่องอื่นๆ ที่พวกเขาต้องเรียนรู้ ในชีวิต

 นอกจากพัฒนาการทางเพศเชิงกายภาพ สิ่งที่ผู้ ใหญ่มักหลีก

เลี่ยงที่จะพูดถึง คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ทั้งที่เรื่องเหล่านี้สามารถ

อธิบายให้เด็กๆ รับรู้ว่า อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างไร ส่งผลอย่าง

ไร แล้วเด็กๆ จะหลีกเลี่ยง หรือรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร รวม

ทั้งชี้ให้เด็กๆ เข้าใจถึงความห่วงใยของผู้ ใหญ่ ว่ามีเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

กับการเติบโตเป็นวัยรุ่นของเด็กๆ อย่างไรบ้าง

อยากรู้ แต่ไม่ถาม

 ในช่วงระดมค�าถาม กระบวนกรให้เด็กแต่ละคนเขียนสิ่งที่

อยากรูเ้รือ่งเพศใส่กระดาษ แล้วพบัใส่ตะกร้าเพือ่จะหยบิมาตอบ โดย

ไม่รู้ว่าค�าถามไหนเป็นของใคร เด็กหลายคน (โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมรุ่น

เล็ก) เขียนค�าถามส่งเข้าตะกร้าอย่างไม่หยุดยั้ง น�ามาซึ่งค�าถามร้อย

แปดพันประการดังที่ยกตัวอย่างมาตอนต้น

 “ค�าถามพวกนี้ ปกติเราถามใครได้บ้าง?” พี่กระบวนกรถาม

 เดก็ส่วนใหญ่ตอบว่า อนิเทอร์เนต็ เพ่ือน และ “ไม่ถาม” แค่

น้อยคนที่ตอบว่า พ่อแม่และครู

 น่าสนใจว่า เมื่อถามถึงความน่าเชื่อถือของแต่ละแหล่งข้อมูล 

เด็กๆ ช่วยกันให้คะแนนความน่าเชื่อถือของอินเทอร์เน็ต และเพื่อน 

แค่ 0-4 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนพ่อแม่และครู คะแนนอยู่ที่ 6-10 

 ท้ังท่ีทุกคนรู้ดีว่า พ่อแม่และครูจะให้ค�าตอบท่ีถูกต้องได้มาก

ที่สุด แต่ไม่ถาม ..ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

ส่อง ‘เซก็ซ์ไลฟ์’
เรือ่งเพศ กบั เดก็ผูห้ญงิ

http://www.whaf.or.th/
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ชวนคิดชวนคุย

สงัคมพฒันาอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยข่ีาวสาร ลองมาดกูนั 

ว่า สาววยัรุน่ท่ีเตบิโตในยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั พวกเขาเข้าถงึความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องเพศที่เหมือน หรือแตกต่างกันหรือไม่ และความรู้/ 

ไม่รู้เหล่านั้น ส่งผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตของพวกเธอกันบ้าง

จิราพร ค�าภาพันธ์, พนักงานของรัฐ

“ตอน ม.ต้น นดัเพือ่นผูห้ญงิมาดหูนงัโป๊ทีบ้่านกนับ่อย

มาก โดยขาดความรูเ้ท่าทนั บางคนอยากรูอ้ยากลอง 

ทั้งที่ไม่รู้วิธีป้องกันตัวเอง ท�าให้มีเพื่อนที่ดูหนัง

ด้วยกันท้องถึง 2 คน ต้องหยุดเรียน ทั้งที่เพื่อนมี

ฐานะดี ครอบครัวดี อนาคตน่าจะไปได้ไกลกว่านี้”

กาญจนา วิจิตรบูรพา, นักศึกษา

“ตกใจตอนมปีระจ�าเดอืน และไม่รูว่้า คนเราพอมี

ประจ�าเดอืนกท้็องได้ ตกใจยิง่กว่าตอนเพือ่นท้อง 

เราเป็นเด็กช่วยเพื่อนไม่ได้ เลยคิดว่า ควรสอน

เรือ่งพวกนีต้ั้งแต่เด็ก เราจะได้รูจ้กัป้องกันตัวเอง

และแก้ไขปัญหาได้”

หมวยอู หนั่นต่า, เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

“ตอนเด็ก บางครั้งมีประจ�าเดือนแล้วปวดท้อง

มาก แต่ไม่รู้สาเหตุ และควรท�าอย่างไร เด็กบน

ดอยสมัยนั้นไม่มีข้อมูล เด็กยุคใหม่เข้าถึงข้อมูล

ง่ายข้ึน แต่ไม่เห็นความส�าคัญ และไม่กล้าถาม 

ท�าให้ไม่มีความรู้ที่จะดูแลตัวเอง”

ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาต,ิ อาชีพอิสระ

“สมยัเรยีนมธัยม อาจารย์มคีวามสมัพนัธ์กบัรุน่พี่ 

จนรุ่นพี่ท้อง โดนให้ออก แต่อาจารย์ยังสอนปกติ 

คิดดูแล้ว ตอนนั้นพวกเราไม่รู้วิธีดูแลตัวเองใน

เรือ่งทางเพศ ท�าให้เสีย่งทีจ่ะถกูเอาเปรยีบได้ง่าย”

พาโชค เดชก�าแหง, นักเรียน

“ตอนเร่ิมมีอารมรณ์ทางเพศ แล้วมีน�้าหล่อลื่น

ออกมา ตกใจมาก ลองหาข้อมูลถึงรู้ว่าเป็นเรื่อง

ปกต ิถ้ามกีารสอนให้เราเตรยีมตวัตัง้แต่ก่อนวยัรุน่ 

คงช่วยให้เราไม่ตกใจและดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้”

ดาริน คล่องอักขระ, บรรณาธิการข่าว

“ตกใจตอนเริม่มีหน้าอก ไม่รูว่้าต้องใส่เส้ือในแบบ

ไหน รู้ว่าจะมีประจ�าเดือน แต่ไม่รู้ว่าจะปวดท้อง 

มากๆ แล้วต้องท�าอย่างไร หลักสูตรน่าจะสอน

ละเอียดกว่าน้ี เด็กจะได้เตรียมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงได้” 

ภมูริูเ้รือ่งเพศ ของสาวต่างรุน่
  “เป็นเรื่องส่วนตัว” “กลัว” “ไม่กล้า” “เป็นเรื่องที่เด็กไม่ควร

รู้” “เวลามีบทกอดจูบ พ่อแม่ไม่ให้ดู พ่อแม่บอกว่าไม่ดี ถ้าเห็นว่าเรา

สนใจก็อาจจะถูกดุ” ฯลฯ เป็นค�าตอบของเด็กๆ

 “ถ้าไม่ถาม แล้วเรารูส้กึอย่างไร ท�าอย่างไร” พีก่ระบวนกรถามต่อ 

 เด็กๆ ตอบว่า อึดอัด, กังวล, สับสน, สงสัยต่อไป, ไม่รู้จะท�า

ยังไง, ไปถามในกะทู้, ถามเพื่อน ฯลฯ

‘ไว้ใจ’ สู่ ‘เปิดใจ’ 

 ชัดเจนว่า ความสงสัยไม่สิ้นสุดของเด็ก จ�าเป็นต้องได้รับค�า

ตอบที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อนท่ีพวกเขาจะหันไปพ่ึงพาแหล่งข้อมูลที่

อาจสร้างความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือต้องจมอยู่กับความ

ไม่รู้ ที่มีแต่จะน�าไปสู่ปัญหายุ่งยากจนเกินแก้ไขในภายหลัง 

 “ส�าคัญทีสุ่ดคือความไว้ใจ” ปรียากมล น้อยกร กระบวนกรงาน

สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ชี้ถึงกุญแจดอกใหญ่ที่จะไขประตูต้อนรับ

ค�าถามและข้อสงสัยเรื่องเพศร้อยแปดพันประการจากเด็กสู่ผู้ ใหญ่ 

 แต่ผู้ ใหญ่จะสร้าง “ความไว้วางใจ” ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร? 

หนึ่ง) ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อเด็กๆ ท�าผิดพลาด ผู้ ใหญ่ดุว่าต�าหนิทุก

ครั้ง ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน สอง) มุมมองเรื่องเพศ 

เด็กเฝ้ามองพ่อแม่ผู้ปกครองว่าคิดเห็น และยอมรับเรื่องเพศอย่างไร 

เขาสามารถจะพูดคุยสอบถามได้หรือไม่

 “ถ้าเด็กไม่เข้ามา ผู้ ใหญ่ต้องหาโอกาส ต้องเปิดตัวเองที่จะ

แสดงความคิดความเห็น หรือชวนเด็กคุย แต่ถ้าเห็นว่าเด็กรู้สึกไม่

สะดวกที่จะคุย ต้องหยุด ไม่อย่างน้ันเขาจะรู้สึกว่าถูกรุกล�้า” ปรียา

กมลแนะ

 ส่วนข้อมูลและค�าตอบที่จะให้กับเด็กๆ นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐาน

ส�าคัญ ได้แก่

	 ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	โดยใช้ภาษาและอธบิายความลกึซึง้ของข้อมูล

อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็ก

	 ท่าท	ีต้องไม่เขนิอาย โกรธ ข�า ฯลฯ หรอืท�าให้เดก็รูส้กึว่าก�าลงั

คุยเรื่องที่ไม่ธรรมดา

	 จริงใจ	ถ้าผู้ ใหญ่มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะ

พูดคุย ควรบอกเด็กตรงๆ และอาจขอเวลาในการหาข้อมูล หรือขอ

เวลาตั้งตัว หรือใช้วิธีถามกลับว่าเด็กก�าลังรู้สึกอย่างไร 

 สิ่งที่ท�าให้เรื่องเพศคุยไม่ได้ระหว่างผู้ ใหญ่กับเด็ก ก็คือ “ค่า

นิยม” โดยเฉพาะเมื่อผู้ ใหญ่คิดว่า เด็กไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ไม่ใช่วัยที่ควรจะมีเพศสัมพันธ์

 “ไม่ว่าผู้ ใหญ่จะมีความเชือ่อย่างไร แต่ความเชือ่นัน้ ต้องไม่ปิด

กั้นโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก ถึงจะเชื่อว่า ไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม หรือ

ควรยับยั้งชั่งใจ แต่เด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจ เขาจึงจะยับยั้งชั่งใจ 

จัดการตัวเองและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม” ปรียากมล กล่าวใน

ตอนท้าย 

ไม่ว่าผู้ใหญจ่ะมีความเชื่ออย่างไร 

แต่ความเชื่อนั้น ต้องไม่ปิดกั้น

โอกาสการเรียนรู้ของเด็ก

สาววัยพรี-ทีน
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“วยัรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรูเ้รื่องเพศ ทัง้เรื่องการคุมก�าเนิด การป้องกนั 

ท�าให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ

ปัญหาท้องไม่พร้อม แล้วพวกเขาก็เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัย

และเป็นมิตร”

 วิจิตรา วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ คลินิกวัยรุ่น

ห้วยราช โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เล่าถึงคลินิกวัยรุ่น

ห้วยราชว่า มีจุดเร่ิมต้นจากการรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ 

และเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างแท้จริง 

 การเปิดตวัคลนิกิวยัรุน่ ในระยะแรก มกีารประชาสมัพนัธ์

เชิงรุก โดยน�าทีมไปตามโรงเรียน ชุมชน เครือข่ายอาสามัครสา

ธารณสุข เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายร้านขายยา แม้กระทั่ง

ร้านอินเทอร์เน็ตก็มีการเชื่อมการท�างานร่วมกัน โดยการแจก

นามบัตรติดต่อคลินิควัยรุ่น เบอร์โทรสายด่วน และเพิ่มช่อง

ทางการติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง

บริการได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 

ยึด ‘4 Safe’ บริการวัยใส

 ปัจจบุนัมกีลุม่เป้าหมายรูจ้กัคลนิกิและเข้าถงึบรกิารมาก

ขึน้ ทางคลนิกิจงึมกีารจดัท�าแผนขยายการด�าเนนิงานเพือ่

ให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายต่างๆ เพิม่ข้ึน โดยใช้ช่ือเล่นว่า

แผน “4 เซฟ” เซฟแรกได้แก่ 

 Safe virgin, Safe sex โดยท�างานกับเครือข่ายโรงเรยีนมธัยมตน้แบบ เพือ่ให้บรกิาร

คุมก�าเนิด และส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัย Safe Mom ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้คลอด

ปลอดภัย และ Safe abortion เน้นให้วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก รวมทั้งได้รับบริการ

ที่ปลอดภัยและลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ คลินิกวัยรุ่นห้วยราช ยอมรับว่า ภารกิจที่คนท�างานต้องมี

ความมุ่งมั่นและอดทนอย่างมากต่อแรงเสียดทานจากรอบด้าน ก็คืองานบริการยุติตั้งครรภ์ 

 “โชคดีที่ผู้บริหารสนับสนุนการท�างานเรื่องนี้ ท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่” 

บริการที่เป็นมิตรวัยรุ่นเข้าถึงอย่างไว้ ใจ

 ในส่วนการบริการ วิจิตราเล่าว่า เมื่อวัยรุ่นหนึ่งคนประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ช่องทาง

แรกที่พวกเขาจะเลือกใช้บริการคือ “สายด่วน” ก่อนเข้าสู่กระบวนการปรึกษาทางเลือก ซึ่งหมายถึง

บริการปรึกษาส�าหรับผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยความเข้าใจ ไม่ตีตราตัดสิน และให้ข้อมูล

ทางเลือกเพื่อให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะกับสถานการณ์ปัญหาของตนเองมากที่สุด 

 กรณวียัรุน่ทีป่ระสบปัญหาตดัสนิใจท้องต่อ คลินกิจะดแูลให้มกีารฝากและดแูลครรภ์อย่างต่อเนือ่ง 

แต่หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการเปิดเผยตนเอง หรือไม่พร้อมจะให้ครอบครัวรับทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ 

ไม่มีที่พักอาศัย เจ้าหน้าท่ีจะประสานส่งต่อไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว ในการดูแลของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหามีที่พักปลอดภัยในระหว่างรอคลอด

 หากจ�าเป็นต้องเลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ และวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องเซ็นรับทราบ 

ก่อนจะพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คและประเมินครรภ์ เพื่อให้บริการได้อย่างเหมาะสมในล�าดับต่อไป

 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ คลินิกวัยรุ่นห้วยราช ฝากถึงผู้ปฏิบัติงานว่า บริการเป็นมิตรกับวัยรุ่น

ที่มีประสิทธิภาพจะลดความเสี่ยงที่วัยรุ่นจะหันไปพึ่งบริการสุขภาพผิดกฎหมาย หรือหาทางออกไม่เหมาะสม 

แต่กลับจะช่วยให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อพัฒนาตนเอง 

ตลอดจนชุมชนและสังคมต่อไป 

เร่งกฎกระทรวงรับ 

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น

ต้นแบบคลินิกห้วยราช 
‘บรกิารเป็นมติรกบัวยัรุ่น’

ภายหลังผ่านกระบวนการร่างและจัด

ท�าร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและ 

แก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ... แล้ว

เสร็จ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม ที่ผ่านมา 

กฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 

 พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 

3 หมวด 24 มาตรา สาระส�าคัญได้แก่การ

ก�าหนดหน้าทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผ่านกลไก

ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการประกอบ

ด้วยรฐัมนตร ี7 กระทรวง และปลดั กทม. ผูท้รง

คุณวุฒิ และตัวแทนจากสภาเด็กฯ โดยมีอธิบดี

กรมอนามัยท�าหน้าที่เลขานุการ

 ในมาตราที่  5-10 ก� าหนดหน ่วย

งานการป้องกันและช่วยเหลือวัยรุ ่นตั้งครรภ ์

ประกอบด้วย สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 

สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานด้านสวัสดิการ

สังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งต้อง

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตาม 

พ.ร.บ.ก�าหนด

 นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อ�านวยส�านักอนามัยการ

เจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ให้สมัภาษณ์

ในรายการ “พิกัดเพศ” ทางสถานีวิทยุออนไลน์ไทยพีบี

เอสว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายหน่วย

งานมีความตื่นตัวและด�าเนินภารกิจดังกล่าวอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้น การมีพระราชบัญญัติฉบับนี้จะส่งเสริม

การท�างานของทุกหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 “เจตคติของสังคมเปลี่ยนจากอดีต ทุกภาค

ส่วนเผชิญปัญหาและด�าเนินงานร่วมกันจนเกิด

ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ที่ชัดเจนขึ้น เชื่อว่า กฎหมายฉบับนี้จะสร้างความ

ตืน่ตวัให้ทุกฝ่ายในการส่งเสรมิให้เยาวชนมคีวาม

รู้เพื่อป้องกันตัวเอง และถ้าบังเอิญพลาดพลั้ง ก็

มีระบบช่วยเหลือส่งต่อที่เหมาะสม มั่นใจว่าจะ

ช่วยให้ปัญหาการท�าแท้งผิดกฎหมายและทิ้ง

เด็กลดลงอย่างแน่นอน”

 ท้ังน้ี พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีผลใน

ทางปฏบิตั ิต่อเม่ือมีการออกกฎกระทรวงเพือ่

ให้หน่วยงานสามารถด�าเนนิงานตามก�าหนด 

และในการประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่12 

เมษายน ทีผ่่านมา นายกรฐัมนตรสีัง่การให้

ทกุส่วนราชการเร่งด�าเนินการออกกฎหมาย

ลกูบทให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดอืน โดย

หวงัให้กฎหมายทีบั่งคบัใช้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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สคส.ความเคลื่อนไหว 

เวิร์กชอป: สคส.ร่วม

กับกองยทุธศาสตร์และ

แผนงาน กรมกจิการเดก็

และเยาวชน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ 

จดัการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตัง้ครรภ์ใน

วัยรุ่นระดบัจังหวดั ใน 

7 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทีมท�างาน และร่วมกันจัดท�า

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

ค่ายเยาวชน: สคส.รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ “สุขภาวะทาง

เพศในมิติวัฒนธรรมส�าหรับเยาวชน” ในกิจกรรมค่ายเยาวชน 

อาสาสมัคร เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รุ่น 15 จัดโดยส�านัก 

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส�านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่

จังหวัดเพชรบุรี

สนบัสนนุสือ่: สคส.สนนัสนนุเนือ้หา

ข้อมลูและสือ่ความรูเ้รือ่งการสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศให้กับอาสา

สมัครจาก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ

สังคม (มอส.) เพื่อการจัดงาน

นิทรรศการ “ปล่อยปีก: ธรรมชาติ

สร้างปีก ปีกสร้างเสรีภาพ เสรภีาพ

สร้างชวีติ” ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

จัดบู้ธ: สคส.ร่วมจัดบู้ธนิทรรศการ

ให้ข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาวะทาง

เพศ ในงานเปิดโครงการป้องกัน

และแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่พืน้ที่ 

กรงุเทพมหานคร (Bangkok for Teen: 

B4T) โดยการสนบัสนนุจากส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) ที่โรงพยาบาลตากสิน

บรรยาย: สคส.โดยแผนงานสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศ รับเชิญเป็น

วิทยากรหัวข้อ “ท้องก่อนวัย” ใน

วิชาพลเมืองไทย พลเมืองโลก เพื่อ

สร้างความเข้าใจปัญหาการตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม รวมทัง้แนวทางการป้องกัน

และแก้ไขเมื่อประสบปัญหา ให้กับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หนุ่มสิงคโปร์แห่เที่ยวโสเภณี

 นกัวจิยัจากคณะสาธารณสขุศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระบุว่า 

ปัจจบุนั วยัรุน่ชายชาวสงิคโปร์ อายรุะหว่าง 

16-19 ปี มากกว่า 2 ใน 5 ราย ซื้อบริการ

ทางเพศจากผูห้ญงิผ่านทางเวบ็ไซต์ค้าบรกิาร

ออนไลน์ เนื่องจากถูกเพื่อนชักชวน และ

สามารถเข้าถงึได้ง่าย ในจ�านวนนีม้ากกว่าร้อย

ละ 30 ไม่ใช้ถงุยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธ์ 

อย่างสม�า่เสมอ และร้อยละ 42 ตดิโรคตดิต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์

สหรัฐ“ท้องวัยรุ่น”ต่ำาสุดใน 20 ปี

 ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค หรอืซดีซี ีของสหรฐัฯ 

เปิดเผยว่า อตัราเดก็แรกเกดิจากแม่วัยรุน่ในสหรฐัฯ ใน

ปีนี้ ต�่าที่สุดในรอบ 20 ปี โดยลดลงจากเมื่อปี 1991 

ถึงร้อยละ 61 คือจากแม่วัยรุ่น 61.2 รายต่อวัยรุ่นหญิง 

1,000 ราย เหลือเพียง 24.2 รายต่อ 1000 ราย อย่างไร

ก็ตาม ประชากรผิวด�าและเชื้อสายละติน ยังคงเป็น 

กลุม่ทีม่อีตัราแม่วยัรุน่สงู แสดงให้เห็นถึงความเหลือ่มล�า้ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กองทุนเพื่อวัยรุ่นเกย์ไร้บ้าน

 ซนิด ีลอว์เปอร์ ศลิปินเพลงป็อปชือ่ดงั 

ประกาศตัง้กองทนุ “True Colors Fund” ซึง่

ได้ชือ่มาจากชือ่เพลงดงัของตวัเองในยคุ 80 

เน้นให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความหลาก

หลายทางเพศ ซึ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน

และไม่มทีีอ่ยูอ่าศยั จ�านวนมากกว่า 7 แสนราย 

ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา กองทนุมกีารท�างาน

ทัง้ในระดบัชมุชน เชงินโยบาย งานวจิยั และ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ประเทศต่าง
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5 เรื่องที ่‘สาวรุ่น’ อยากรู้

“ผมคิดว่าครูมากกว่าครึ่งในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่รู้จะ

สอนเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างไรดี” ริชาร์ค คาร์นส อาจารย์ใหญ่ 

Brighton College ประเทศอังกฤษ กล่าวกับส�านักข่าวอินดิเพนเดนท์ และ

ระบุว่านี่เป็นปัญหาส�าคัญของหลักสูตรเพศศึกษาในอังกฤษขณะนี้

 รายงานวิจยัจากมหาวทิยาลยัเบอร์มงิแฮมและเชฟฟิลด์ ระบวุ่าครใูน

อังกฤษมกัสอนเฉพาะเนื้อหาเกีย่วกบัความสมัพันธ์ระหว่างชายและหญงิ แต่

ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

 จากสถิติของรัฐบาลอังกฤษ เมื่อปี 2015 พบว่า มีวัยรุ่นมากกว่า 

900,000 คนในประเทศที่เป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน และผลที่ตามมาจากการ

ไม่มหีลกัสตูรเพศศกึษาทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ กค็อืกลุม่

วัยรุ่นเหล่านี้ขาดข้อมูลความรู้อย่างเพียงพอที่จะดูแลตนเองอย่างเหมาะสม

 องค์กร National AIDS Trust ระบุว่า ปัจจุบัน มีวัยรุ่นเกย์จ�านวน

มากทีม่คีวามเข้าใจเรือ่งโรคเอดส์และเชือ้เอชไอวแีบบผดิๆ และไม่รู้จกัยาต้าน

ไวรัสฉุกเฉิน (ยาเพร็พ) 

 ซาห์ร่า สตาร์ดัสต์ นักการเมืองสังกัดพรรค Australian Sex Party 

ของออสเตรเลีย ผู้เปิดเผยตนเองว่าเป็นเลสเบี้ยน และสนับสนุนความเท่า

เทียมทางเพศ แบ่งปันประสบการณ์เมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นว่า เพศศึกษาที่เธอ

เรียนมาไม่ได้สอนว่ามผีูห้ญงิกบัผูห้ญงิมเีซก็ซ์กนัอย่างไร รวมถงึการใช้ถุงยาง

อนามัยกับเซ็กซ์ทอย แผ่นยางอนามัยส�าหรับออรัลเซ็กซ์ และการท�าความ

สะอาดอุปกรณ์

 Journal of Adolescent Health ส�ารวจข้อมลูของวยัรุน่หญงิรกัหญิง 

พบว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคมากกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่น เพราะมักเชื่อว่า เมื่อไม่

ได้มีเซ็กซ์กับผู้ชายท�าให้ไม่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะที่สถิติพบว่า 

วัยรุ่นหญิงรักหญิงราว 1 ใน 5 ยังคงมีเซ็กซ์กับผู้ชายโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

 ทีผ่่านมา สหภาพครขูององักฤษ พยายามลดปัญหาการกดีกันนกัเรียน

และครทูีม่คีวามหลากหลายทางเพศในโรงเรยีน ด้วยการเพิม่เนือ้หาเรือ่งเพศ

หลากหลายในเชิงบวก และสนับสนุนในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

สร้างทัศนคติที่เหมาะสม แต่ถูกแรงต้านจากกลุ่มเคร่งศาสนา โดยอ้างว่า

เป็นการบังคับครูบางคนต้องสอนในเรื่องที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน และ

การสอนเรือ่งความหลากหลายทางเพศในเดก็วัยรุน่ อาจเรว็เกินไป และกลาย

เป็นการกระตุ้นให้เด็กกลายมาเป็นคนรักเพศเดียวกันได้ 

 ปัจจุบัน แหล่งข้อมูลของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ อยู่ใน

อินเทอร์เนต็ และหนงัโป๊ ซ่ึงส่วนใหญ่ให้ข้อมลูผดิๆ หากไม่มคีรหูรอืผูป้กครอง

ที่สามารถให้ค�าแนะน�าเรื่องเหล่านี้ วัยรุ่นก็จะไม่มีแหล่งข้อมูลเรื่องเพศที่ถูก

ต้อง ท�าให้ไม่สามารถมีชีวิตที่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน 

รอบโลกส่องเซ็กซ์ 

หลักสูตรเพศ (หลากหลาย) ศึกษา

ที่มา: 

กลุ่มฅนวัยใส 

ประสบการณ์คนท�างานสู่ข้อควรรู้และน�าไปปฏิบัติ

1.

2.

3.

4.

5.
จากประสบการณ์ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศกับเด็กและเยาวชน พบ

ข้อมลูน่าสนใจซึง่สะท้อนชดัเจนว่า วยัรุน่หญงิในช่วงวยันีม้ข้ีอสงสยัมากมายที่

ต้องการค�าตอบ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจ�าเป็น

ต้องอาศยัการสนบัสนนุจากผู้ ใหญ่เพือ่สร้างการเรยีนรูท้ีถ่กูต้องและเหมาะสม

 ลองมาดูกันว่าข้อมูลเรื่องใดบ้าง ที่อยู่ในความสนใจของสาววัยนี้

 อยากรู้..	 เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สิ่งที่สาวๆ หลายคนอยากรู้

เป็นอันดับต้นๆ คือเรื่องวิธีการคุมก�าเนิด ว่าวิธีไหนดีอย่างไร จะใช้

แต่ละวิธีให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมทั้งผลข้างเคียง 

 อยากรู้.. เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ สาวรุ่นยังคงอยากได้วิธี

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากติดเชื้อแล้ว อาการจะ

เป็นอย่างไร รวมถึงการป้องกันและเยียวยารักษา

 อยากรู้.. เรื่องช่องทางการปรึกษาทางเลือก หากเผชิญปัญหาการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สาวรุ่นก็อยาก

รู้แหล่งให้ค�าปรึกษาและบริการที่เป็นมิตรส�าหรับพวกเธอ

 อยากรู.้. เรือ่งการดแูลสขุภาพทางเพศเบือ้งต้น อาท ิการเปลีย่นแปลง

ทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น วิธีใช้ผ้าอนามัย เพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่

ตกใจ และสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม

 อยากรู.้. เรือ่งการสร้างคณุค่าในตวัเอง ถอืเป็นทศันคตแิละทกัษะที่

ส�าคัญ และจะเป็นพื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ด้วยความมั่นคง

ทางจิตใจ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 เห็นได้ชัดว่า สาวๆ วัยนี้มีความสนใจที่จะดูแลและป้องกันตัวเองให้

ปลอดภัย แต่สิ่งที่ขาดคือช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและค�าปรึกษาที่ถูกต้อง

เหมาะสม อุปสรรคส�าคัญมาจากทัศนคติของผู้ ใหญ่ที่มักคิดว่า วัยรุ่นหญิงไม่

ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ การใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่รู้จึงกลายเป็นความ

เสี่ยง และเมื่อเกิดปัญหา พวกเธอกลับต้องแบกรับค�าดูแคลนว่า ไม่รู้จักรัก

และดูแลตัวเอง

 ผู้ ใหญ่ท่ีเปิดใจรับฟัง ด้วยท่าทีท่ีเป็น

มิตร และให้ข้อมูลค�าแนะน�าอย่างเหมาะสม 

จงึมส่ีวนอย่างส�าคญัในการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนั

ให้กับเยาวชน เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตอย่าง

เป็นสุข ปลอดภัย 
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เซ็กซ์สุขกับ (เพราะ)รักคนท�า 

คนทั่วไปเข้าใจว่า สาวพรหมจรรย์ หมายถึงผู้หญิง

ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน และเมื่อมีเซ็กซ์ครั้ง

แรก ผู้หญิงจะต้องเจ็บปวดและมีเลือดออกเพราะ

เยื่อพรหมจรรย์ฉีดขาด

 ทั้งที่จริงแล้ว ความเชื่อว่า เยื่อพรหมจรรย์

เป็นตัวบอกความ “ซิง” ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่เชื่อถือ

ไม่ค่อยได้ เพราะเยือ่พรหมจรรย์เป็นเพยีงเนือ้เยือ่ที่

หลงเหลือจากพัฒนาการตัวอ่อนในครรภ์ ไม่มีหลัก

ฐานชัดเจนว่าเยื่อนี้ท�าหน้าที่อะไรในร่างกายมนุษย์ 

 เยือ่พรหมจรรย์เป็นเนือ้เยือ่บางๆ อยูภ่ายใน

ช่องคลอด มรีตูรงกลางให้ประจ�าเดอืนไหลออกมาได้ 

ตั้งแต่วัยทารก เยื่อนี้จะหนาและเหนียว แต่พอสาว 

เยือ่จะกว้างและยดืหยุน่มากขึน้ เยือ่นีฉ้กีขาดได้ง่าย  

ไม่ว่าจะผ่านการออกก�าลงักาย การท�ากจิกรรมหนกัๆ 

การใช้ผ้าอนามยัแบบสอด การไปหาหมอเพือ่ตรวจภายใน 

การช่วยตัวเอง ผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อย 

เยื่อจะบางและขาดง่ายกว่าปกติ 

 มีผลส�ารวจพบว่า ผู้หญิงราวครึ่งหนึ่งไม่มี

เลือดออกเมื่อมีเซ็กซ์ครั้งแรก ส่วนคนที่เลือดออกก็

อาจเกิดจากความเครียด ประหม่า หรือฝ่ายชายรีบ

ร้อนโดยไม่ได้เล้าโลม เมือ่ร่างกายผู้หญงิยงัไม่พร้อม 

ท�าให้ช่องคลอดแห้ง พอเกดิการเสยีดส ีจงึมเีลอืดออก 

ไม่เกี่ยวกับเยื่อพรหมจรรย์แต่อย่างใด

 ในสังคมที่ยึดถือเรื่องเพศของผู้หญิงอย่าง

เคร่งครัด เลือดออกในคืนแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ 

หากสามีพบว่ามีเซ็กซ์แล้วไม่มีเลือดออก เธออาจ

ถูกฆ่าทิ้ง 

 ส�านักข่าวบีบีซีรายงานว่า ปัจจุบัน ธุรกิจ

ศลัยกรรมตกแต่งเยือ่พรหมจรรย์ (Hymenorrhaphy) 

ก�าลงัได้รบัความนยิมจากผูห้ญงิในกลุม่ประเทศแถบ

ตะวนัออกกลาง โดยมค่ีาใช้จ่ายประมาณ 2,000 ยโูร 

หรือ 77,000 บาท ซึ่งจะช่วยรับประกันว่าต้องเลือด

ออกขณะมีเซ็กซ์กับสามีอย่างแน่นอน

 อีกวิธีซึ่งมีราคาถูกกว่า คือการสั่งซ้ือเย่ือ

พรหมจรรย์เทียมตามร้านค้าออนไลน์ สนนราคา

อันละ 15 ดอลลาร์ (500 บาท) ลักษณะเป็นเยื่อ

สังเคราะห์บางๆ ห่อหุ้มของเหลวสีแดง วิธีใช้แค่

ใส่เยื่อไว้ ในช่องคลอดก่อนมีเซ็กซ์ พอมีเซ็กซ์ เยื่อ

เทียมก็จะขาดและของเหลวสีแดงก็จะแตกออกมา 

เพื่อตบตาฝ่ายชาย 

 สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป คนเรามีความรู้ความเข้าใจ 

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพเพิม่ขึน้ ประกอบกบัเทคโนโลยี

ทีก้่าวหน้า “พรหมจรรย์” และ “ความซงิ” จึงกลายเป็น 

สิ่งไร้สาระไปอย่างยากจะหลีกเลี่ยง 

ปภาดา ทะอาจ นกัขบัเคลือ่นงานด้านสขุภาวะทางเพศ 

และอนามยัเจรญิพนัธุ์ “กลุ่มเคยีงรมิโขง”	อ�าเภอ

เชียงของ	จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นจากการท�างาน

เป็นแกนน�าผู้ติดเชื้อ ท�างานสร้างความเข้าใจเรื่อง

เอชไอวเีอดส์กบักลุม่คนตามแนวชายแดนไทย-ลาว 

กลุ่มชาติพันธุ์ และต�ารวจตระเวนชายแดน เกือบ 

10 ปี ก่อนจะขยบัมาท�างานกบัเยาวชน และมองว่า

หากจะสร้างให้เยาวชนมสีขุภาพทางเพศทีป่ลอดภยั 

จะท�างานเรื่องเอดส์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องท�างาน

ประเด็นสุขภาวะทางเพศควบคู่ไปด้วย 

 ปี 2556 ได้ร่วมงานกับ แผนงานสร้าง

เสรมิสขุภาวะทางเพศ	ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ

การสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.) ด้านวฒันธรรมทาง

เพศและสุขภาวะทางเพศกลุม่ชาตพินัธุแ์ละเยาวชน 

ผ่านกจิกรรมกลุม่พูดคุยเพื่อเปดิพืน้ที่ให้เยาวชนได้

เรยีนรูเ้รือ่งเพศ โดยเริม่จากการปรบัเปลีย่นทศันคติ

เรือ่งเพศให้เป็นเชงิบวก และเชื่อมให้เยาวชน เห็น

ว่าสุขภาวะทางเพศเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเรา

 ปัจจุบัน กลุ่มเคียงริมโขงมี ศูนย์	 Small	

Smile ให้เยาวชนได้พูดคุยปรึกษาเรื่องเพศอย่าง

รอบด้าน จากการท�างานกบักลุม่เยาวชน โดยเฉพาะ

กลุม่วยัรุน่หญงิ พบว่า วยัรุน่หญงิมคีวามเข้าใจเรือ่ง

การป้องแบบผิดๆ ท�าให้ต้องประสบปัญหาสุขภาพ

ทางเพศ ทั้งท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ 

 “ถ้าคนรอบตัวเด็กมีมุมมองเชิงลบ จะยิ่ง

ผลักให้เด็กห่างไกลการเข้าถึงข้อมูลความรู้ ผู้ ใหญ่

ควรเปิดใจ เพื่อให้ลูกหลานของเราด�าเนินชีวิตไป

สู่เป้าหมายได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย” ปภาดา 

กล่าวทิ้งท้าย 

ปภาดา ทะอาจ

อายุ: 44 ปี

การศึกษา: สาขาวิชา

มนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ท�างาน:

1. งานด้านการสร้างความเข้าใจ

เรื่องเอชไอวี/ เอดส์

2. งานระบบบริการสุขภาพ

3. งานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

และอนามัยเจริญพันธุ์

หมดยุค 

พสิจูน์ ‘ความซิง’

ถ้าเด็กเชื่อมั่นว่า 

สิ่งที่เขาพูดหรือถาม จะไม่ถูกดุ เขาจะพูดอย่างเต็มที่ 

ผู้ปกครองหรือครูที่สามารถพูดคุยให้เด็กรู้ว่า 

เขาจะจัดการกับปัญหาเรื่องเพศที่เขาเจอได้อย่างไร 

จะช่วยลดความทุกข์ของเด็ก

ครูอ๋อย	อัมพาพร	แก้วสมวงค์	ร.ร.บ้านควนเสม็ด	สงขลา	

ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	กลุ่มมานีมานะ

คิดพูดให้

ปภาดา ทะอาจ



สคส.8 จดหมายข่าว

การสร้างชมุชนพืน้ทีต้่นแบบปฏบิตักิารสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ นับ

เป็นหนึง่ในภารกิจส�าคญัของมลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ 

(สคส.) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยการสนับสนุน

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 สุมาลี โตกทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสนับสนุนเครือข่าย 

สคส.กล่าวว่า การพฒันาพืน้ท่ีชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสม และประสานความ

ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในชุมชน ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนด

เป้าหมายและการด�าเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ 

 “เราสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงให้มี

บทบาทหลกัในการปรบัมมุมองเรือ่งเพศของ

คนในชุมชน โดยเชื่อมโยงการท�างานกับ

ภาคส่วนต่างๆ ในต�าบล เมือ่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

มทีศันคตเิรือ่งเพศทีเ่อือ้ต่อการท�างานแล้ว 

กจ็ะมาร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัญหาและ

ก�าหนดแผนการท�างานร่วมกนั ท�าให้เกดิ

รปูแบบกจิกรรมทีห่ลากหลาย แตกต่าง

กันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่”

 ทั้งนี้ แนวคิดหลักในการท�างาน ประกอบด้วย 

การมองเรื่องเพศในความหมายกว้าง ครอบคลุมเรื่องสุขภาพและการ

ด�าเนินชีวิต, การสื่อสารเชิงบวก โดย

ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม แทนที่จะข่มขู่หรือบังคับ, ไม่

มองผูป้ระสบปัญหาเป็น “ตวัปัญหา” แต่

พวกเขาก�าลงัเผชญิปัญหา, เรือ่งเพศไม่ใช่

แค่เรือ่งส่วนตวัหรอืครอบครวัเพียงอย่าง

เดยีว แต่สมาชกิในชมุชนสามารถมส่ีวน

ร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้

เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน มีชีวิตที่

เป็นสุขและปลอดภัย

พื้นที่ต้นแบบสู่นโยบาย

 ที่ผ่านมา แผนงานฯ ได้เพื่อนร่วมทางที่มีแนวคิดและแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งคนเหล่านี้สามารถสร้างให้เกิดทีมท�างานในกว่า  

10 พื้นท่ีปฏิบัติการชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศใน 

ทกุภมูภิาคของประเทศ โดยแต่ละพืน้ทีมี่รูปแบบกจิกรรมซึง่สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนที่มีความแตกต่างกันออกไป อาทิ 

สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว สคส.

การท�างานกับครูในโรงเรียนเพื่อให้มีมุมมองและทักษะในการดูแล 

สขุภาวะทางเพศให้กบันกัเรยีน การท�างานกบักลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู 

ซึง่มปัีญหาช่องว่างระหว่างคนต่างวยั การท�างานกับคนในชมุชนเพือ่

สร้างพืน้ทีก่ารเรยีนรูส้ขุภาวะทางเพศส�าหรบัเดก็และเยาวชน เป็นต้น 

 “การท�างานมุ่งสร้างชุมชนต้นแบบที่คนในชุมชนมีความ

ปลอดภัยทางเพศได้จริง โดยสามารถพิสูจน์ผลชี้วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม รวมทั้งการถอดประสบการณ์จากพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับชุมชนแห่งอื่นๆ”

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสนบัสนนุเครือข่าย กล่าวว่า นอกจาก

การสร้างชุมชนต้นแบบ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อให้ชุมชน 

แห่งอื่นๆ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้แล้ว แผนงานฯ ยังมุ่งเน้น

การเชือ่มประสานกลไกส่วนราชการ เพือ่ทีข้่อมูลสถานการณ์ปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขในระดบัพืน้ที ่จะถกูรวบรวม สงัเคราะห์ และ

น�าเสนอสูก่ารผลกัดนัเชงิยทุธศาสตร์และนโยบายตัง้แต่ระดบัท้อง

ถิ่นจนถึงระดับประเทศต่อไป

 “พลงัของชมุชน โดยความร่วมมอืจากหลายฝ่าย ได้รับการ

พสิจูน์ในพืน้ทีต้่นแบบ ว่าสามารถสร้างให้เกดิรปูแบบการท�างานร่วม

กนัเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาเรือ่งเพศให้กบัเดก็และเยาวชน 

จะถกูสือ่สารในทกุช่องทางไปยงัหน่วยงานรบัผดิชอบ เพือ่สามารถ

น�าไปใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดมาตรการและนโยบายทีจ่ะตอบโจทย์

ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง” หัวหน้าฝ่ายวิชาการและ

สนับสนุนเครือข่าย กล่าวทิ้งท้าย 

ต้นแบบชุมชน ‘สุขภาวะเพศ’ ส�าหรับวัยรุ่น

พลังชุมชน เพื่อเด็ก-เยาวชน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก

รายปี สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

• จดหมายข่าว ราย 3 เดือน รวม 4 ฉบับ

• ผลิตภัณฑ์ “มดลูกน้อย” ครบชุด

• ข่าวสาร รบัแจ้งข่าวกจิกรรมของ สคส.ผ่านทางอีเมล 

• ส่วนลด 20% ส�าหรับทุกผลิตภัณฑ์ของ สคส.

 ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ ปี โดยโอนเงินมา

ที่บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

 ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชือ่-ทีอ่ยู ่ส�าหรบั

การจัดส่งจดหมายข่าว สคส.มายังอีเมล 

whafbook@gmail.com สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทางโทรศพัท์ 094 249 2455

สคส.จัดพิมพ์หนังสือ	 “พลิกมุมมอง

เร่ืองเพศ	 เติมพลังชุมชน	 ปกป้อง

เด็ก-เยาวชน”	น�าเสนอแนวคิดและ

แนวทางการท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะ

ทางเพศในพื้นท่ีปฏิบัติการในชุมชน

ระดบัต�าบล พร้อมรวบรวมหลากหลาย

รปูแบบการท�างานของภาคสีร้างเสริมสขุ

ภาวะทางเพศทีน่่าสนใจ จากทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ อนัเป็น

บทพสิจูน์ถงึความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีส่ามารถสร้างสภาพแวดล้อม ซึง่

เอื้อให้เด็กและเยาวชนด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข

 สนใจสั่งหนังสือ ติดต่อผ่านอีเมล whafbook@gmail.com หรือ

สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 094 249 2455

ค่ายเยาวชนเรียนรู้เรื่องเพศ	ของกลุ่มฅนวัยใส	จังหวัดเชียงใหม่
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