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 จากสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนที่สูงเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 12.5 ในป 2546 เปนรอยละ 14.7 ในป 2549 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ 
(UNFPA) และกระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรางสรรคสื่อเพื่อใหความรูรวมถึงขอมูลการบริการเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุแกวัยรุนไดมากข้ึนจึงสรางสรรควีดทีัศนละครเพลงเร่ือง “รักแรกคลิก Love@1st _Click Interactive DVD”ขึ้นมา
 ส่ือวีดีทัศนและคูมือชุดน้ีจัดทำเพ่ือเปนส่ือสาระบันเทิง (Edutainment) ท่ีชวยเสริมการเรียนรูใหวัยรุนท่ีมีอายุ 12 – 18 ปไดตระหนักถึงสาเหตุ ผลกระทบ 
และทางออกของการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน ซึ่งสื่อชุดนี้วัยรุนสามารถเรียนรู ไดดวยตนเองดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยางไรก็ตามเพื่อให ไดเกิด 
ประโยชนสูงสุด ครูหรือผูปกครองควรจะมีบทบาทรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็นหรือ เสนอแนะแนวทางรวมดวย โดยวีดีทัศนน้ีมีท้ังในสวนท่ีเปนละครเพลง และสวน 
ที่เปนเกมใหความรูซึ่งจำลองจากเกมอินเตอรเน็ตท่ีไดรับความนิยมจากวัยรุน

 แพตตี้ เด็กสาว ม. ตน ผูตามหาความรักจากโลกอินเตอรเน็ต แตดวยความออนประสบการณของเธอทำใหเธอตองเผชิญเร่ืองราวอันเปนจุดพลิกผัน 
ของชีวิต คือ การต้ังครรภในวัยเรียน เธอจะเลือกทางเดินใดใหเธอสามารถใชชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข

เรื่องยอ (Synopsis)เรื่องยอ (Synopsis)

คำแนะนำการใชคำแนะนำการใช
 วีดีทัศนละครเพลงเรื่องรักแรกคลิกและเกมหมูบานความรัก (Love Ville) พรอมทั้งคูมือคูใจวัยแรกคลิกนี้ ไดออกแบบใหสามารถใชประโยชนอยาง 
บูรณาการ เพื่อให ไดประสิทธิผลสูงสุดจากการใชสื่อทั้ง 3 อยางนี้โดยงาย รวดเร็ว คูมือนี้ ไดเชื่อมโยงประเด็นชวนคุยตางๆ ที่อางอิงจากละครและเกมตามตาราง 
ตอไปนี้ โดยในหนังสือ “คูมือคูใจวัยแรกคลิก” นี้ประกอบดวย ประเด็นชวนคุย ที่สอดคลองกับละครแตละตอนซึ่งสามารถเลือกใชประกอบการเรียนการสอนไดโดย 
งาย คอลัมนตอมาเปนคอลัมน “ทำอยางไร-ไขความคิด” เปนการเสนอความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางของคำถามจากประเด็นชวนคุยดังกลาว 

ตอนท่ี ประเด็นชวนคุย ฉาก / สถานที่ Love Ville Games

1 แพตตี้และเพ่ือน ที่โรงเรียนและศาลา Cool School
Internet cafe2

เม่ือเราโต เมื่อเราโต 
ท่ีบาน แพทตี้ คุยทางอินเตอรเน็ต แมเขามาพบ

3
เสี่ยงอยางไร ปลอดภัยไวกอน 

หนูดีใหคำปรึกษา 
4

ทักษะชีวิต คิดตอรองเรื่องเพศ
แพตตี้ไปคอนโดพ่ีหนุม Arcade-Monster,Street-VoxPop

Dormitory-Negotiaion

5
การคุมกำเนิด

สนามท่ีโรงเรียน และพ่ีหนูดีใหคำปรึกษาเรื่องการตรวจตั้งครรภ 
การสอบ

Arcade-Basketball  
6

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

เพศสภาวะและวัฒนธรรม
สิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ 

Arcade-Matching
7 ทานขาวเย็นพรอมหนากันกับครอบครัวและการพูดคุยกันหลังทานขาว Youth Friendly Clinic
8 การแสดงออกของแมและพ่ีหนุมเม่ือทราบวาแพตต้ีตั้งทอง 

การใหความชวยเหลือของพ่ีหนูดี
Youth Friendly Clinic

9 Youth Friendly Clinic

การต้ังครรภในวัยรุน 
การส่ือสารภายในครอบครัว



1. เม่ือเราโต เม่ือเราโต (Puberty)  

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
จากละคร ครูกลาววา “เราสามารถสืบพันธุไดก็ตอเม่ือ 
ชายเริ่มมีอสุจิ และ หญิงมีประจำเดือน”  นองๆ 
คิดอยางไรกับคำพูดน้ี

(Chapter 1- ที่โรงเรียน)

1.

จากการตูน Cool school แพตต้ี และแจค ตางก็กังวล 
เก่ียวกับ การสำเร็จความใครดวยตนเอง (การชวย 
ตัวเอง) นองๆ รูสึกอยางน้ันหรือเปลา แลวคิดวาเปน 
การกระทำท่ีเหมาะสม ยอมรับได หรือเปลา?  

(Cartoon – Cool School)    

2. ตามที่กลาวในการตูนวา การชวยตัวเอง เปนสิ่งปกติ และ 
เปนกิจกรรมทางเพศท่ีไมมีอันตรายตอสุขภาพกายและใจ
ของท้ังชายและหญิง มีผูเชียวชาญเรื่องเพศ กลาววา 
ผูท่ีชวยตัวเอง มีแนวโนมท่ีจะทำหนาท่ีไดดีเม่ือมีเซ็กสกับ 
คูรัก เน่ืองจากรูจักและเขาใจรางกายตัวเองดีและมีการ 
แสดงออกทางอารมณอยางเต็มท่ี

การเร่ิมเขาสูวัยหนุม- สาว เปนรอยตอของการเปล่ียน 
แปลง  นองๆ คิดวารางกายของเรามีการเปลี่ยนแปลง 
อะไรบาง  

(Cartoon – Cool School)   

3. เม่ือเราเร่ิมเขาสูวัยเจริญพันธุ หรือ วัยหนุมสาว รางกายเรา 
จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สูงข้ึน แข็งแรงข้ึน น้ำหนักข้ึน 
ขนข้ึน  มีกล่ินตัว กล่ินปาก มีอารมณแปรปรวน อาจจะมีสิว 
ขึ้นดวย เด็กหญิงจะมีสวนเวา สวนโคง หนาอกโต เริ่มจะมี 
ประจำเดือน เด็กชายจะมีกลามเนื้อโตขึ้น มีอวัยวะเพศที่ 
ยาวข้ึนและ ใหญข้ึน เสียงแตกและทุมลึก อารมณแปรปรวน 
อาจจะรวมถึงหงุดหงิดสับสน กังวล และมีความรูสึกทางเพศ 
เหลาน้ีเปนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเปนปกติเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว ๒

ประเด็นชวนคุย

 การสืบพันธุน้ันหมายถึงการท่ีอสุจิผสมกับไข โดยมุงหวัง 
ใหเกิดทายาท ดำรงเผาพันธุ แตการมีเพศสัมพันธเปน 
สัมผัสท่ีมีพลังขับเคลื่อนทางอารมณ ซ่ึงอาจจะเปนพลัง 
ทางบวกหรือทางลบก็ได ดังน้ัน ควรคิดอยางรอบคอบถึง 
เหตุผลท้ังของเรา และคูเม่ือเราจะมีเซ็กส อยาปลอยใหอีก 
ฝายมาบังคับเรา และถาพรอมจะมีเพศสัมพันธอยาลืม 
ปองกันดวยการสวมถุงยางอนามัยก็แลวกัน



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
เราจะมีวิธีจัดการอยางไรเพ่ือใหวัยรุนท่ีรักเพศเดียวกัน
สามารถใชชิวิตไดอยางปลอดภัย ไมเกิดการแบงแยก 
กีดกัน หรือกอใหเกิดความรุนแรง 

4. - สำหรับวัยรุนที่ชอบเพศเดียวกันความรูสึกนี้เปนเรื่อง
ปกติ  ไมควรตีตราและกีดกันวัยรุนท่ีชอบเพศเดียวกันให
ออกจากสังคม ชุมชน โรงเรียน รวมทั้งหองเรียน
- การสรางสภาพแวดลอมใหวัยรุนทุกคนรูสึกอบอุน 
ไมวาจะเปน หญิงรักหญิง (เลสเบี้ยน) หรือ ชายรักชาย 
(เกย) เปนสิ่งสำคัญ เราไมควรเหยียดเพศโดยรังเกียจวา 
เขาเปนเกย หรือ เลสเบี้ยน แตควรกระตุนใหนำความคิด 
หรือนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการแบงแยกทางเพศ
มาใช พรอมท้ังชวยสรางกระแสเชิงบวกเร่ืองความหลาก
หลายทางเพศรสนิยมทางเพศไมวาจะเปนเพศใดนั้นเปน
เรื่องปกติ ยอมรับเพื่อนของเราพรอมทั้งเก็บความลับ
ของเขา 

 รางกายของเราเมื่อกำลังเขาสูวัยรุนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา อนามัยการเจริญพันธุ เริ่มโตเปนหนุม 
เปนสาวก็สามารถ สืบพันธุ ไดและการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมน มีสิวขึ้น ความสูงและน้ำหนักที่มากขึ้นอยางรวดเร็ว  
นอกจากจะมีการ เปลี่ยนแปลงทางรางกายแลว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณก็เกิดขึ้นเชนกัน วัยรุนจะใหความสนใจ 
เรื่องเพศ อยากเปน ท่ีรัก ท่ีสนใจกับคนที่ตนเองป๊ง  วิธีท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะเตรียมตัวกับการเปล่ียนแปลงน้ี คือการเรียนรู 
เขาใจและปรับตัวให ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นวา เปนสิ่งปกติิ 

๓

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

๓

…?



๔

2. เสี่ยงอยางไร ปลอดภัยไวกอน (Risk Assessment)    

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
จากละคร แพตตี้คุยกับพ่ีหนุมทางอินเตอรเน็ต ซึ่งถือ 
เปนคนแปลกหนา พฤติกรรมอยางน้ีถือวาเสี่ยงไหม  

Chapter 2 บานแพทตี้ และเพลงของหนูดี

1.

พี่หนูดีเตือนแพตตี้วาการนัดเจอกับพ่ีหนุมเสี่ยงตอ
การถูกลอลวงไปขมขืนได  คิดวามีวิธีการเลี่ยงการถูก 
ลอลวงไป ขมขืนไดอยางไรบาง 

2.

พฤติกรรมอยางนีถือวาเสียงไหม  ฤตกรรมอยางนถอวาเสยงไหม  
- การคุยกับคนแปลกหนาทางอินเตอรเน็ตมีโอกาสเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยโดยเฉพาะถามีการแลก
เบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือนัดพบกันตามลำพัง  คนท่ีติดตอ 
ดวยทางอินเตอรเน็ตซ่ึงถือเปนคนแปลกหนาน้ันอาจไมใช
คนที่ดี นาเชื่อถืออยางท่ีคิดและอาจหวังท่ีจะหลอกลวง 
หรือคิดไมดีกับเรา

- สำรวจดูระดับความสบายใจของตนเอง รูวาตัวเองเปน 
   อยางไร มีขอบเขตแคไหน
- วางแผนความปลอดภัยใหตัวเองกอนการนัดพบ รูวาจะ 
   ไปท่ีไหน มีเงินเพียงพอ (ไมมากเกินไป) มีโทรศัพทมือถือ 
   (พรอมแบตเตอรี่เต็ม)
- บอกใหเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ท่ีไววางใจทราบ
- นัดพบในสถานท่ีเปดเผยเปนท่ีสาธารณะ
- หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่คุณไมสบายใจ 
   หรือ อาจสงผลเสียตามมา

(ตอ)
 

ประเด็นชวนคุย



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

 การประเมินความเสี่ยงเปนทักษะชีวิตท่ีแตละคนควรจะประเมินอันตรายที่จะเกิดข้ึนในแตละสถานการณได ซ่ึง 
ขึ้นอยูกับความสบายใจ ความพรอม และความสามารถในการรับผิดชอบของแตละคนที่สามารถรองรับผลท่ีตามมาได

๕

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

- ยกเลิกนัด/หรือโทรศัพทติดตอใครสักคน เมื่อคุณรูสึก 
   ไมปลอดภัย/ ไมสบายใจกับบรรยากาศ หรือสถานการณ 
   เม่ือนัดพบกันแลว
- * ท้ังหญิงและชายตางก็มีความเสี่ยงตอการถูกลอลวงไป
   ขมขืนดังน้ันทุกคนจึงควรเรียนรูท่ีจะหลีกเลี่ยงตอความ
   เสี่ยงนี้

(ตอ)
 



3. ทักษะชีวิต คิดตอรองเรื่องเพศ (Negotiation Skills) 
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1.

เชนเดียวกับแพตตี้ ถานองๆ เจอใครสักคนที่ติดตอ 
ดวยทางอินเตอรเน็ตแลวคนน้ันเขาขอพบหรือเจอกัน 
นองๆ จะทำอยางไร

2.

๖

- เม่ือจะตัดสินใจควรจะพิจารณาถึงผลดีและผลเสียท่ีอาจ
ตามมาของแตละทางเลือกและความตองการเสียกอน
- เม่ือตัดสินใจไปแลวควรมีทักษะการส่ือสารบนพ้ืนฐาน
ของเหตุผลจะชวยใหเลือกตัดสินใจไดดีข้ึนท้ังน้ีอาจจะยาก 
ไปสักนิดแตถาหม่ันฝกฝนก็จะสามารถตัดสินใจไดดีข้ึน

- ถายังรูสึกกังวลไมแนใจวาจะออกไปพบตามนัดดีหรือไม  
ควรรอจนกระท่ังรูจักกันมากขึ้น
- ถาตัดสินใจวาจะออกไปพบตามนัดก็ควรเปนท่ีสาธารณะ
- ถาตัดสินใจจะออกไปพบตามนัดแตไมกลาออกไปคนเดียว 
แนะนำใหชวนเพื่อนไปดวย แตถารูสึกกระดากอาจจะชวน 
เพื่อนไปรออยูใกลๆ สถานที่นัดพบ เพื่อนจะไดใหความ 
ชวยเหลือไดทันในกรณีที่คุณตกอยูในอันตราย

ถาอีกฝายขอใหไปอยูในท่ีสวนตัว ลับตาคน สองตอสอง 
นองๆ จะพูดวาอยางไร

3. - ถาคุณไมสบายใจกับคำชวนน้ี คุณอาจจะตองลองชวน 
เขาทำกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ออกไปทำกิจกรรมรวมกับ 
ครอบครัวและเพื่อน หรืออาจบอกไปเลยวาไมอยากไปก็ 
เปนเรื่องปกติท่ีสามารถทำได
- แตถารูสึกวาสบายใจและตัดสินใจท่ีจะไปแลวละก็ตอง
แนใจวาสามารถประเมินความเสี่ยงและรับผิดชอบกับผลท่ี
จะตามมาได จำไวเสมอวา “ปลอดภัยไวกอน”

ๆ
น

-
ต
-
ข
ไ

-
ค

ๆ 
นน้ั

ต
-
ข
ไ

-
ค

เจ
นน้ั

จะเห็นไดในละคร แพตต้ีเกิดความสับสนระหวางการไปเลน 
อินเตอรเน็ตกับเพ่ือนๆ และกลับดึกแตแมใหรีบกลับบาน 
ถานองๆ เปนแพตต้ีจะตัดสินใจอยางไร

Chapter 1 ที่ศาลา

Chapter3 คอนโดพี่หนุมและการตอรอง 

อ 
น้ันเขาขอพบหรือเจอกัน 
จอใครสักคนท่ีติดตอ

น้ันเขาขอพบหรือเจอกั

บานบดกแตแมใหรบกลบบ
อยางไร

??
? ?

ประเด็นชวนคุย



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
ถาการนัดพบกันหรือการท่ีแฟนชวนไปท่ีบาน แลวชวน 
ใหนอนคางท่ีบาน นองๆ จะทำอยางไร 

4. - การไปนอนคางคืนที่บานแฟนนั้นไมไดหมายความวาจะ
ตองมีเพศสัมพันธกันเสมอไปแตแนนอนวาการไดอยูใกลชิด
กันอยางน้ันโอกาสท่ีอารมณจะพาไปสูการมีเพศสัมพันธ
ก็มีสูงมาก ถาคุณไมพรอมก็ควรบอกแฟนอยางตรงไป 
ตรงมา หรือวาใหเหตุผลวาคุณจะตองอยูทานขาวกับ 
ครอบครัว
- ถาคุณตัดสินใจท่ีจะนอนคางก็ตองเขาใจวาโอกาสเสี่ยงมี
อะไรบางผลท่ีตามมาจะเปนอยางไร และถาเกิดมีเพศสัมพันธ 
ก็ตองม่ันใจวาเปนเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยและใชถุงยาง
อนามัย
- ทางเลือกอีกวิธีหน่ึงก็คือชวนเพ่ือนๆ อยูคางคืน 
ดวยกันหลายคน

จากละครเพลง พี่หนุมไมพูดเรื่องการสวมถุงยาง 
อนามัย แพทตี้ควรจะทำอยางไร

5. - อยางแรกควรคิดวาเราพรอมหรือยังท่ีจะรับผิดชอบโดย
เฉพาะอยางย่ิงผลท่ีจะตามมาซึ่งอาจจะเกิดการตั้งครรภ
หรือการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธถาคุณคิดวาคุณ
เองยังไมพรอมใหบอกแฟนคุณอยางตรงไปตรงมา 
ไมตองกลัววาเขาจะชอบคุณนอยลง ถึงแมวาจะเปนเรื่อง 
ยากแตถาแฟนของคุณรักคุณจริง เขาจะตองเขาใจคุณ
- ถาคุณตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธกับแฟนแลวละก็ตอง
ม่ันใจวาเปนการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยและใชถุงยาง
อนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการ
ตั้งครรภ

๗

?

? ???
? ?



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
พี่หนุมไมไดใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธกับ
แพตตี้ ถาสมมุติแฟนของคุณปฏิเสธไมยอมใชถุงยาง
อนามัยคุณจะพูดอยางไรหรือจะทำอยางไรใหเขาใชถุง
ยางอนามัย

6. - บอกเขาวามีถุงยางอนามัยหลายชนิดท่ีเพิ่มสัมผัสหรือ
กลิ่นท่ีชวยเพ่ิมความสุขในการมีเพศสัมพันธ ไดดีย่ิงข้ึน
- บอกเขาวาเราท้ังสองคนควรจะรูจักปองกันตัวเองโดย
เฉพาะอยางย่ิงเรื่องการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค
- สำหรับผูหญิงท่ีแฟนตองการใหกินยาคุมกำเนิดใหบอก
เขาวายาคุมกำเนิดไมไดชวยใหท้ังสองคนปลอดภัยจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธแตถุงยางอนามัยปองกันได
- อยากลัวท่ีจะบอกแฟนใหใชถุงยางอนามัยเพราะกลัววา
เขาจะเขาใจวาคุณไมไวใจเขาแตถาคุณไมบอกเขาใหใชถุง
ยางอนามัยกับคุณกลับหมายความวาคุณไมไวใจเขาเพียง
พอตางหาก

?

๘



             การตอรองเปนทักษะที่ประยุกตใช ไดกับทุกๆ สถานการณ  ถาใช ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอแลวจะชวยให 
คุณบรรลุความสำเร็จทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน และเรื่องสวนตัว และการมีทักษะการตอรองที่ดี จำเปนตองมีการ 
สื่อสารบนรากฐานของเหตุและผล และทั้งสองฝายตองสบายใจดวยกัน หากตองการมีทักษะการตอรองที่ประสบผล 
สำเร็จก็ตองหมั่นฝกฝน

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

๙

? ???
? ?



4. การคุมกำเนิด (Contraceptive) 
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1.

จากละคร เปนไปไดวาพี่หนุมและแพตตี้ตางก็รูจัก 
ถุงยางอนามัยดีอยูแลว แตทำไมท้ังคูไมเลือกท่ีจะใช? 

2.

ในการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยน้ัน นอกจากทั้งสองฝาย 
จะตองรวมกันปองกันแลว ก็ควรจะรวมกันวางแผน 
คุมกำเนิดดวย และการปองกันท่ีดี ก็คือ การสวมถุงยาง 
อนามัยท่ีปองกันไดท้ังการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ รวมทั้งเอชไอวี

- การตัดสินใจใชถุงยางอนามัย ไมใชแคเรื่องของการ 
ละเลยหรือไมมี แตเปนเรื่องของทัศนคติท่ีไมถูกตองตอ 
ถุงยางอนามัย
- ทัศนคติท่ีไมถูกตองของคนบางกลุมคิดวาการใชถุงยาง
อนามัยแสดงถึงความไมไววางใจในคูของตนหรือใชถุงยาง 
อนามัยเพราะวามีคูหลายคน หรือตองการใชเพราะติดเชื้อ 
เอชไอวี
- บางครั้งอาจมีคนบนวาไมสะดวกท่ีจะใช หรือ ทำลาย 
ความรูสึก และ/ หรือ ลดความรูสึกทางการสัมผัส ในขณะ 
ท่ีมีขอเสียดังกลาว ถุงยางอนามัย กลับเปนเคร่ืองมือท่ีจะ 
ปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  

หนุมและแพตต้ีตางก็รูจัก 
ตทำไมท้ังคไมเลือกท่ีจะใช?

ุ ูู

หนุมคาดวา แพทตี้กินยาคุมกำเนิด ความคิดน้ีถือวา 
เหมาะสมหรือไม อยางไร

(Chapter 6 – Phone call to Num)

(Chapter 4 – Num’s Apartment)

คุณคิดวาวัยรุน วัยเดียวกับเรา รูวิธีการใสถุงยาง
อนามัยอยางถูกตองหรือเปลา

 

3. วัยรุนไทยสวนใหญไมคอยทราบเก่ียวกับวิธีท่ีใชถุงยาง
อนามัย  เพื่อปองกันการตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ จึงควรใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองทุกครั้ง 
เม่ือมีเพศสัมพันธ๑๐ (ตอ)

?

ประเด็นชวนคุย



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
1. ฉีกหรือเปดถุงบรรจุถุงยางอนามัยอยางระมัดระวังโดย
ไมทำใหถุงยางในซองเสียหาย
2.ถาถุงยางอนามัยไมมีเจลหลอลื่นควรหยดสารหลอลื่นท่ี
มีีน้ำผสมอยูอยางนอย 1 – 2 หยด
3. ถาหากยังไมไดขริบอวัยวะเพศ ควรดึงหนังหุมใหรนเขา 
มากอนสวม
4. ถุงยางอนามัยจะมวนอยูในซอง วางสวนน้ันบนปลาย 
อวัยวะเพศ
5. ถาถุงยางอนามัยไมมีกะเปาะท่ีปลายถุงใหเหลือชองวาง 
ปลายถุงไวประมาณครึ่งน้ิว
6. บีบกะเปาะบริเวณปลายถุงใหแนใจวาไมมีอากาศเขาไป 
ในถุงยางอนามัยและใชมืออีกขางมวนถุงยางลงจนคลุมท้ังหมด
7.อาจจะตองใชสารหลอล่ืนชวยทาภายนอกถุงยางอนามัย

การถอดถุงยางอนามัย
1. ถอดถุงยางอนามัยกอนท่ีอวัยวะเพศจะหดตัวลง
2. ระวังอยาใหน้ำอสุจิหกขณะถอด
3. ถอดถุงยางอนามัยจากบริเวณโคนอวัยวะเพศ
4. ทิ้งถุงยางอนามัยท่ีใชแลวในถังขยะโดยหอดวยกระดาษ
ทิชชู
5. อยาท้ิงถุงยางอนามัยในโถชักโครก

ทั้งหญิงและชายควรพกถุงยางอนามัยไวเสมอ

๑๑

(ตอ)
 

?



คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
มีความเชื่ออะไรบางท่ีเราเคยไดยินมาวา สามารถ 
ปองกันการตั้งครรภ ได และทำไมวิธีเหลาน้ันจึงไมได 
ผลจริง?

4.

๑๒

1. การมีเพศสัมพันธในชวงท่ีมีประจำเดือน : สำหรับ 
ผูหญิงน้ันสามารถจะต้ังครรภเม่ือไรก็ไดในชวงท่ีมีรอบเดือน 
ซ่ึงจะมีการตกไขในชวงท่ีมีประจำเดือน อสุจิสามารถมี 
ชีวิตอยูไดในรางกายของผูหญิงประมาณ 5 วัน ดังน้ัน 
ถาฝายหญิงตกไขในชวงใดชวงหนึ่งภายใน 7 วันของการ 
มีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน ก็จะสามารถต้ังครรภ ได
2. การมีเพศสัมพันธดวยทายืนหรือกระโดดข้ึนลงจะไม 
ทำใหตั้งครรภ – อันท่ีจริงการตั้งครรภเกิดข้ึนไดทุกทา
3. ผูชายควรสวมกางเกงใหรัดเพื่อลดปริมาณอสุจิ – วิธีน้ี 
เปนเพียงทำใหชายรูสึกอึดอัดแตไมไดปองกันการตั้งครรภ 
แตอยางใด
4. ผูหญิงไมสามารถต้ังครรภ ไดในการมีเพศสัมพันธ 
ครั้งแรก – ไมวาจะเปนครั้งไหนๆ ก็ตามผูหญิงสามารถ 
ตั้งครรภ  1 ตอ 20 –แมวาจะเปนครั้งแรกก็อาจตั้งครรภ ได 
ถาฝายหญิงตกไข
5. การฉีดลางเพื่อฆาอสุจิ อาจจะไดผลถาทำทันทีหลัง 
มีเพศสมัพันธแต ตองลางอยางรวดเร็วพอท่ีจะไมใหอสุจิ 
ไปผสมกับไข
6. การหลั่งนอก – เปนวิธีท่ีไมนาเชื่อถือเทาไรนัก อาจจะ 
ไมไดผลถาฝายชายหลั่งโดยดึงอวัยวะเพศออกมาไมทัน
เวลา ซ่ึงในชวงเวลานั้นอาจจะไมสามารถควบคุมได
7. ใชพลาสติกหอ หรือลูกโปงแทนถุงยางอนามัยในกรณี 
ท่ีไมมีถุงยางอนามัยวัสดุท้ังสองชนิดไมสามารถใชแทนถุง
ยางได เพราะ อาจจะฉีกขาดไดงาย
8. ใสเมล็ดตางๆ ในอวัยวะเพศหญิง - ไมมีผลในการปอง 
กันการตั้งครรภแตอยางใด และอาจจะทำใหเกิดการบาด 
เจ็บหรืออันตรายตอรางกายฝายหญิงดวย
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            การตัดสินใจที่ยากอยางหนึ่งของวัยรุนจำนวนมากก็คือ การตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ เมื่อวัยรุนเลือกที่จะมี
เพศสัมพันธแลวก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบกับการปองกันการตั้งครรภที่ไมไดวางแผนหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และการยับยั้งชั่งใจไมใหมีเพศสัมพันธนั้นเปนการปองกันการตั้งครรภที่ ไดผลที่สุด แตอาจจะไมใชวิธีที่นาพอใจเสมอไป 
ดังนั้น การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกตองจึงเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง ผูปกครองและครูควรมี 
บทบาทสำคัญในกระบวนการใหความรูนี้ โดยทำใหวัยรุนรูสึกดี สบายใจที่จะมาปรึกษาหรือถามคำถามเกี่ยวกับเพศกับ 
ผูปกครองหรือครู สิ่งนี้ชวยใหผูปกครองและครูสามารถดูแลวัยรุนเกี่ยวกับเพศวา เปนพัฒนาการที่เปนธรรมชาติของ 
วัยรุน ไมใชสิ่งตองหาม สกปรก หรือนาอายแตอยางใด 

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

๑๓

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
ในขณะท่ีกลาวมาขางตน หลายวิธีนอกจากจะไมชวย 
ปองกันการตั้งครรภแลว ยังไมชวยปองกันโรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ

(ตอ)
 

ม สกปรก หรอนาอายแตอยางใด อายแตอยางใด 



5. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Sexual Transmitted Infections)
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1. - ไมวาชายจะมีเพศสัมพันธกับหญิง หรือชายมีเพศ 
สัมพันธกับชายแนนอนวาผูชายจะไมมีโอกาสตั้งครรภแต 
การมีเพศสัมพันธที ่ ไมปองกันก็สามารถทำใหผู ชาย 
สามารถติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ได 

ลาลา คุยแบบตลกๆ วา “ดูอยางฉันสิ จะทำอะไรก็ได 
เพราะไมมีทางตั้งทอง” แมวาจะไมตั้งครรภ แตลาลา 
อาจจะมีความเสี่ยงอะไรอีกบางท่ีจะเกิดข้ึนกับเขา?

2. เปนความเชื่อที่ผิด ไมวาจะมีเพศสัมพันธกับใครก็ตาม 
เราอาจจะเส่ียงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธดังน้ัน
จึงควรจะปองกัน เปนไปไดอยางยิ่งที่จะติดโรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธจากคนที่บอกวาตนเองยังบริสุทธิ์หรือเอาะๆ 
ความเส่ียงท่ีคูจะไมไดบอกความจริงกับเรา และแตละคนก็ให 
ความหมายเร่ือง พรหมจรรย/ บริสุทธ์ิ/ เอาะๆ ตางกัน  บาง 
คนบอกวาตนเองยังบริสุทธ์ิแมวาเขาจะเคยมีเพศสัมพันธทาง 
ปากมาแลวแตบางคนก็บอกวาเสียความบริสุทธ์ิไปแลวแมวา 
จะไมเคยมีเพศสัมพันธทางชองคลอดเลย (เคยแตทางปากกับ 
ทางทวารหนัก) แมวาจะไมเคยมีเพศสัมพันธแบบสอดใสแต 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธบางชนิดสามารถติดตอไดจาก
การสัมผัส เชน หูด และไวรัสเอชพีวี เปนตน 
วิธีที่ดีที่สุดคือการปองกันใหตัวเองปลอดภัยไวกอน
- โดยวัฒนธรรมไทยแลว เราแทบจะไมไดคุยกันถึงวาเรา 
เคยมีเพศสัมพันธกับใครมากอนท่ีจะคบกันแฟนคนปจจุบัน
เลย ดวยเหตุน้ีทำให การมีเพศสัมพันธมีโอกาสติดโรค 
ติดตอทางเพศสัมพันธมากขึ้น วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การปองกัน 
ใหตัวเองปลอดภัยไวกอน

จากภาพยนตร เด็กผูชายคุยกันถึงเรื่องมีแฟนจำนวน 
มาก มีคนหน่ึงกลาววา “มีเพศสัมพันธเฉพาะกับเด็ก 
สาวเอาะๆ ทั้งน้ัน ไมติดโรคหรอกม้ัง” สิ่งน้ีเปนความ 
จริงหรือเปนความเชื่อท่ีผิด?

 (Chapter 1) (เกมส บาสเกตบอล)
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            โรคติดตอทางเพศสัมพันธสวนใหญสามารถรักษาได ในขณะเดียวกันมักไมปรากฏอาการ หรือบางครั้งอาการ 
อาจจะหายไปเอง แตอันท่ีจริงยังมีโรคนั้นแฝงอยู แตอยางไรก็ตามมีโรคบางโรคที่ไมอาจรักษาได เชน เอดส โรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธแพรกระจายไดงาย เพราะเราไมสามารถบอกไดวา ใครติดโรคน้ีบางในขณะเดียวกัน บางคนก็ไมทราบวา 
ตนเองมีเปนโรคอยู บุคคลเหลาน้ันอาจจะมีภาวะเส่ียงที่แพรกระจายโรคไปยังผูท่ีมีเพศสัมพันธโดยไมรูตัว

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

ขอมูลอางอิง

๑๕

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รูจักกันท่ัวไป

http://www.fhi.org/training/en/modules/std/s1pg5.htm

โรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีสามารถรักษาได
(สวนใหญเปนเชื้อแบคทีเรีย)้

โรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีไมสามารถรักษาไดโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีไมสามารถรักษาได
(สวนใหญเปนเช้ือไวรัส)้(สวนใหญเปนเชื้อไวรัส)้

ซิฟิลิส (Syphillis) เอชไอวี และเอดส (HIV and AIDS)
แผลริมออน (Chancroid) ไวรัสเอชพีวี (HPV)
หนองใน (Gonorrhea) ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
การติดเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia Infection) เริมอวัยวะเพศ (Genital herpes)
การติดเชื้อพยาธิ (Trichomoniasis)



6. การตั้งครรภในวัยรุน (Teenage Pregnancy) 
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1. ขางลางนี้คืออาการที่บงบอกถึงการตั้งครรภ  หญิงที่ตั้ง 
ครรภอาจจะมีอาการหรือ อาจจะมีเพียงบางอยางหรือ ไมมี 
อาการเลยก็ไดไดแก
   1. อยากอาหาร
   2. หัวนมเขมข้ึน
   3. มีเลือดออกจากอวัยวะเพศ หรือ ทองเปนตะคริว
   4. ปวดฉ่ีบอย
   5. เหน่ือยงาย
   6. หนาอกโตขึ้น นุมข้ึน
   7. อาเจียน
   8. ตัวรอน
   9. ประจำเดือนไมมา
 10. มีตรวจสอบดวยชุดตั้งครรภมีผลเปนบวก   

จากละคร ลูลู ลาลาและแพตต้ี ไมคิดวา ลิลลี่ตั้งทอง 
เพราะไมเห็นวา ลิลลี่จะมีอาการคลื่นไสอาเจียน   คุณ 
คิดวาหญิงตั้งครรภทุกคนจำเปนตองอาเจียนหรือไม

2. - ผลระยะสั้น : มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนและรางกาย 
มากกวาวัยรุนท่ัวไป และเพื่อนอาจจะลอเลียน เรื่องการ 
ตั้งครรภ สิ่งน้ันทำใหเกิดความเครียดมากขึ้น ซ่ึงเปนปจจัย 
หน่ึง ท่ีวัยรุนท่ีตั้งครรภคนนั้นวิตกกังวล ตัดสินใจท่ีจะทำ 
อะไรกับเด็กวาเธอจะเก็บลูกไว หรือ แตงงานหรือ ฝากเลี้ยง 
หรือแมกระท่ังทำแทง
- ผลระยะยาว : การตองพักการเรียน  ปญหาเศรษฐกิจ 
ไมมีงานทำ ไมมีความมั่นใจในตนเองและสงผลเสียตอการ 
ใหกำเนิดทารก 

จากละครแพตต้ีและเพ่ือนๆ ไดยินเร่ืองท่ีลิลล่ีถูกไลออก 
จากโรงเรียน  เพราะตั้งทอง อะไรคือ ผลท่ีตามมาของ 
การตั้งครรภ

 

(Chapter 4) 
(เกมจับคูไพ)
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๑๗

            รายงานการเกิดมีชีพของกระทรวงสาธารณสุขระหวางป 2542 จนถึง 2549 ชี้วา สัดสวนของผูหญิงอายุนอย 
กวา 20 ป ที่คลอดบุตรมีชีพนั้นมีแนวโนมคอยๆ ขยับสูงขึ้น  จาก พ.ศ. 2542 ที่สัดสวนแมอายุนอยกวา 20 ป ของการ 
คลอดทั่วประเทศ อยูท่ีรอยละ 12.5 ไตข้ึนมาเปนรอยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2549 http://anamai.moph.go.th/static.htm 

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
ในฉากท่ีแพตต้ี รูผลวา ตัวเองต้ังครรภแลว แพตต้ีบอก 
พี่หนุม (แฟนของเธอ) พ่ีหนุมกลับไมรับผิดชอบกับสิ่ง 
ท่ีเกิดข้ึน เราสามารถทำอยางไรไดบาง เพื่อพัฒนา 
ทัศนคติและพฤติกรรมของฝายชาย 

3. - ใหการศึกษาและผลักดันวัยรุน และ ผูใหญตอนตน เพ่ือท่ี 
จะชวยใหตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบตอผล 
กระทบจากการกระทำของเขา รวมท้ังใหความรูเก่ียวกับ 
การคุมกำเนิด
- บอยคร้ังท่ีเม่ือมีการต้ังครรภในวัยรุน เรามักจะมุงประเด็น 
ไปท่ีฝายหญิง ฝายเดียวและท่ีมองขามฝายชายท่ีควรจะมี 
บทบาทในการรวมรับผิดชอบเทาเทียมกัน เด็กผูชายเองก็ 
ควรจะเรียนรู หรือไดรับบริการและขอมูลเพ่ือการปองกัน 
และคุมกำเนิดรวมกับฝายหญิงดวยเชนกัน

เม่ือพ่ีหนุมรูวาแพตต้ีต้ังครรภ ถานองๆ เปนพ่ีหนุมจะ 
ชวยแพตต้ีอยางไรไดบาง 

4. - พี่หนุมควรจะชวยแพตตี้ดวยการปองกันอยางงายๆ คือ 
สวมถุงยางอนามัยหรือยังไมมีเพศสัมพันธกับแพตตี้ถายัง
ไมพรอมจะรับมือกับผลท่ีจะตามมา
- พี่หนุมควรชวยแพตตี้ตัดสินใจวาจะทำอยางไรตอไป เชน 
พาไปปรึกษา พาไปคลินิก หรือไปปรึกษาพอแม 
และคอยใหกำลังใจ

JUNE
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7. การสื่อสารกับครอบครัว  (Family’s Support)
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1. - การขาดการสื่อสารกัน : แพตตี้และพอแมของเธอไม
คอยสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปดเผยที่จะ
ชวยใหท้ังสองฝายสามารถเขาถึงความคิด ความรูสึกหรือ 
ปญหาของกันและกันอยางลึกซ้ึงจึงทำใหความคิดเห็นท้ังสอง 
ฝายขัดแยงกัน
- การมีเวลาพักผอนหยอนใจรวมกันนอย : ปญหาเกิดจาก 
พอแมตางก็ยุงกับงาน เพ่ือใหมีฐานะม่ันคง และภาระรับผิดชอบ 
ท่ีตองเลี้ยงดูลูก จนทำให ไมไดใชเวลารวมกัน
- ชองวางระหวางวัย : แพตตี้และพอแมของเธอเกิดตางยุค 
สมัยกัน ทำใหพอแมกับแพตต้ีโตข้ึนมาดวยสภาวะแวดลอม 
และวิถีชีวิตที่แตกตางกันเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหพอแม 
และลูก คิด พูด รูสึกแตกตางกันเพียงการพยายามพูดคุย 
ส่ือสาร รับฟังซ่ึงกันและกันก็จะชวยลดชองวางระหวางวัยได

นองๆ คิดอยางไร เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว  
ของแพตต้ีและมีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสัมพันธ 
ในครอบครัวของแพตตี้ 

2. - พอแมมีความคาดหวังกับลูกในทุกเร่ือง การแสดงออกเชนน้ัน 
เปนเร่ืองธรรมดาของผูปกครองท่ีจะแสดงออกมา อยางเชน 
คุณแมของแพตตี้ที่อาจจะใชอารมณมากเกินไปเมื่อเพิ่งได
รับรูขาวของแพตตี้และกังวลที่จะตองรับมือกับปญหาที่จะ
ตามมา 
-  พอแมบางรายอาจจะรูสึกผิด คิดวาตนเองนาจะทำอะไร 
มากกวานี้เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหากับลูก  ขอใหเขาใจ 
ความรูสึกและนำมาปรับใชใหพอแมสามารถยอมรับและ
สนับสนุนกับสิ่งท่ีเลือกตัดสินใจตอไป

ในละครเมื่อแพตตี้บอกแมเธอวา เธอตั้งครรภ 
ปฏิกิริยาแรกท่ีเกิดข้ึน คือ แมอายท่ีจะตองไปสูหนากับ 
คนอื่นในสังคม เพราะการตั้งครรภในวัยเรียนของ 
แพตตี้ นองๆ คิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นน้ี  

(Chapter 1)๑๘

…

ประเด็นชวนคุย



๑๙

- ความสัมพันธที่ใกลชิด  - ความสนิทสนมกันภายในครอบครัวระหวางผูปกครองและลูกๆ เชน การทำกิจกรรมรวมกัน 
การใชเวลาอยูบานกับลูกๆ การดูแลเอาใจใสลูกๆ ของผูปกครองน้ัน มีสวนในการชวยลดความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ 
ที่ ไมปลอดภัยและการตั้งครรภในวัยรุน วัยรุนที่รูสึกสนิทสนมกับผูปกครองนั้นจะมีแนวโนมที่จะหางไกลจากการมีเพศ 
สัมพันธ รอเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ไมมีคูนอนหลายคน และ ใชการคุมกำเนิดเปนประจำ  อยางไรก็ตามไมวาผูปกครองเรา 
จะคิดอยางไร พวกทานก็มีอิทธิพลตอเด็กๆ และเยาวชนในเร่ืองการตัดสินใจเรื่องเพศสัมพันธ

- ความสำคัญของทัศคติและคานิยมของผูปกครอง – เยาวชนท่ีมีผูปกครองใหความรูชัดเจนในเร่ืองเพศน้ัน พบวาวัยรุนชะลอ 
การมีเพศสัมพันธออกไปไดนานกวาวัยรุนที่ผูปกครองไมกลาพูดเรื่องเพศ ผูปกครองที่ ไดพูดคุยกับลูก ในเรื่องการ 
คุมกำเนิดจะสงผลใหลูก ใชวิธีการคุมกำเนิดมากขึ้นเม่ือเขาเติบโตเปนวัยรุน หรือเม่ือเขาตัดสินใจมีเพศสัมพันธ 

ความจำเปนของการแนะนำของผูปกครอง  - วัยรุนที่มีผูปกครองคอยชี้แนะและเปนหูเปนตาคอยดูแลความประพฤตินั้น 
มีแนวโนม ท่ีจะเร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกชา มีคูนอนนอยกวา  ใชการคุมกำเนิด และมีอัตราเส่ียงในการต้ังครรภท่ีนอยกวา 
อยางไรก็ตาม การควบคุมท่ีมากจนเกินไปน้ันก็สงผลใหเกิดความเสี่ยงของการต้ังครรภในวัยรุนเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะน้ัน 
แลว ผูปกครองสมควรท่ีจะควบคุมดูแลอยางพอดี

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด



๒๐

8. เพศสภาวะและวัฒนธรรม (Culture and Gender)  
  

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

2. - การพูดเรื่องเพศเปนเรื่องที่ ไมสมควรที่จะอายเนื่องจาก
เปนเรื่องธรรมชาติ ในบางครั้งสังคมวัฒนธรรมไทย ยังไม 
เปดกวางใหสามารถพูดไดอยางกวางขวาง ดวยความเช่ือท่ี 
อาจจะเปนการกระตุนอารมณเพศ หรือ ชี้โพรงใหกระรอก 
ถาพูดเร่ืองเพศในท่ีสาธารณะก็ควรใชภาษาท่ีสุภาพ  
- สังคมไทยสมัยกอน หรือ สังคมทองถ่ินน้ัน เร่ืองเพศ สวนใหญ 
แสดงออกผานบทเพลงพื้นบาน หรือศิลปะซึ่งถือเปนเรื่อง
ปกติ

นองๆ รูสึกอยางไรกับประโยคท่ีวา “การพูดเรื่องเพศ 
เปนเรื่องท่ีนาอาย”

1. - การดูแลรับผิดชอบตนเองหลังการมีเพศมีสัมพันธหรือ
การตั้งครรภนั้น ควรจะสิ่งที่ทั้งฝายชายและฝายหญิงมี 
สวนรวมดวยกัน 
- การแสดงความรับผิดชอบไมสมควรจำกัดอยูเพียงแค
เรื่องของภาระคาใชจายแตยังรวมไปถึงการใหความชวย
เหลือ สงเสริมทางดานจิตใจ

การมีเพศสัมพันธคุณคิดวาฝายใดควรเปนฝายปอง
กันและรับผิดชอบตอผลกระทบ เชน กรณีการเกิดการ 
ตั้งครรภ? 

(Chapter 6)

ประเด็นชวนคุย

?

(Chapter 1)

… …



๒๑

 จากละครแสดงใหเห็นถึงเรื่องเพศและวัฒนธรรม ต้ังแตความไมเทาเทียมกันในการรับผิดชอบตอการตั้งครรภท่ี 
ไมพรอมของ แพตต้ี ไปจนถึงการทำแทง ซ่ึงมีอิทธิพลในการกำหนดการตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ ในสังคมเรา เรื่อง 
เพศและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอเรามาก ในการตัดสินใจเราควรนำเอาเรื่องของเพศและวัฒนธรรมเขามามีอิทธิพลพอ ๆ 
กับการการวิเคราะหความสามารถในการรับผิดชอบและผลกระทบของตัวเราเองเพื่อสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 
3. - เราควรสงเสริมใหมีความซื่อสัตยตอคูของตน หรือ การ 

ที่คบทีละคน
การที่แพตตี้ แจคและพี่หนุม รวมทั้งเพื่อนๆ ตางก็มี 
รสนิยมท่ีมีก๊ิกเยอะน้ัน คิดวา นาจะเปนเพราะ สาเหตุใด 
และควรมีทางออกอยางไร กับสถานการณน้ี”

(Chapter 2,4)

NO!
NO!



9. สิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุ (Reproductive Rights)
  คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

1.

๒๒

การละเมิด
- ครูปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพทางเพศซ่ึงเปน 
การละเมิดสิทธิการเขาถึงขอมูลของนักเรียนโดยท่ี
โรงเรียนมีพันธกิจท่ีจะตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เพศศึกษาอยูแลว
ส่ิงท่ีสงเสริมการใชสิทธิ์
- การมีสายดวนบริการดานสุขภาพ : เปนการสงเสริม 
สิทธิในการใชบริการสุขภาพท่ีเปนความลับ วิธีน้ีอาจจะ 
ชวยใหแพทตี้สามารถหาวิธีบอกกับแมของเธอได และชวย 
ตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตการตั้งครรภของเธอ 

จากละคร ลองยกตัวอยางการละเมิดสิทธ์ิและการ 
รวมมือใหมีการใชสิทธ์ิเก่ียวกับขอมูลทางเพศและ 
บริการอื่นๆ

2. มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใหบริการดานอนามัยการ 
เจริญพันธุและใหคำปรึกษาสำหรับวัยรุน และครอบครัว 
ในกรณีการตั้งครรภ ไมพรอมก็เสนอขอมูลของทางเลือก
ท่ีหลากหลายชวยการตัดสินใจของครอบครัววัยรุน คู 
และครอบครัวซ่ึงมี 3 ทางเลือกใหญๆ ดังตอไปน้ี
  1.เก็บลูกไว: ถาวางแผนท่ีจะเล้ียงดูลูกจนเติบโตก็ควรจะ 
ฝากครรภ ซึ่งเปนสิ่งที่ควรทำ แมวาตัดสินใจวาจะไปฝาก 
เล้ียงหรือ หาพอแมบุญธรรมใหกับลูก ดังน้ันจึงควรเตรียม 
ตัววางแผนระยะยาวและดูแลลูกใหดี
  2. การฝากเล้ียง : ถาไมสามารถเล้ียงดูลูกได แตไมตองการ 
ทำแทง วิธีน้ีเปนวิธีท่ีดีวิธีหน่ึง ซ่ึงลูกท่ีคลอดมาจะมีพอแม 
ท่ี่ีถูกตองตามกฎหมาย
  

ในตอนจบของละคร, แพทต้ีตั้งครรภและทางเลือกของ 
เธอคือ เก็บลูกไว ไปฝากเล้ียงหรือ ทำแทง นองๆ มี 
ความรูสึกอยางไรกับทางเลือกแตละทางเลือก 
และวิธีไหนท่ีควรจะเลือก  

(Chapter 6)

?
?

?

จบของละคร, แพทตี้ตั้งครรภและทา
เก็บลกไว ไปฝากเลี้ยงหรือ ทำแทง

er 6)

ประเด็นชวนคุย



  3. การทำแทง : การตัดสินใจทำแทง (ยุติการตั้งครรภ) 
ควรจะทำตั้งแตอายุครรภนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได วิธีทำ 
แทงท่ีจะนำมาใชและความเส่ียงจะมีมากข้ึนถาอายุครรภมาก 
จะปลอดภัยมากขึ้นถาทำแทงตั้งแตครรภออน ซึ่งการ 
ตัดสินใจทำแทงน้ันเปนการตัดสินใจสวนบุคคล 

3. นักเรียนท่ีต้ังครรภโดยไมไดวางแผนน้ันอาจจะตองหยุดเรียน
แตอันท่ีจริงไมควรจะเปนเชนน้ัน เพราะมีวิธีอีกมากมายเชน 
- คุยกับครูหรือทางโรงเรียนเก่ียวกับการไปโรงเรียนขณะ
ตั้งครรภ
- เลือกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
- ลาหยุดพักเม่ือจะทำคลอดแลวกลับมาเรียนภายหลังคลอด
ดังท่ีเราไดรับรูผานคานิยมทางสังคมวานักเรียนท่ีต้ังครรภ
น้ันมีอุปสรรคตอการเรียนตอแตการศึกษาภาคบังคับใน
ประเทศไทยน้ัน นักเรียนจะตองเรียนจนกวา อายุ 15 ป 
หรือ จนจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในชวงน้ี ไมมีใครท่ีจะมาหาม 
หรือปฏิเสธไมใหเราเรียนไมได แมกระท่ังครูหรือเจาหนาท่ี 
ทางการศึกษา 

ลิลลี่ เพื่อนของแพทต้ีออกจากโรงเรียนหลังจากท่ีตั้ง 
ครรภ ถานองๆ เปนลิลลี่จะทำอยางไร และโรงเรียน 
ควรจะทำอยางไร 

(Chapter 3) ๒๓

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

(Chapter 6)

?
?

?

?
?

? ในการรับบริการถือเปนสิทธิดานอนามัยการเจริญพันธุท่ี
จะไดรับการบริการท่ีเก็บความลับ รวมทั้งใหคำปรึกษา 
ท่ีจะชวยเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ผลกระทบของ 
การตั้งครรภในวัยรุนอาจจะเปนสิ่งท่ีลำบากในการหาทาง
ออกวาจะเลือกเลี้ยงดูเด็ก ฝากเลี้ยง หรือทำแทง ซ่ึงย่ิง 
ปรึกษาเร็วเทาไร ยิ่งชวยใหหาทางออกที่ดีไดมากเทาน้ัน
สามารถคนหาขอมูลไดท่ี  www.teenpath.net



๒๔

คำถามนำ ทำอยางไร - ไขความคิดทำอยางไร - ไขความคิด# 

(Chapter 6)

การตัดสินใจทำแทงตามเหตุผลเหลาน้ี สามารถทำไดท่ี 
โรงพยาบาลสวนใหญ หากแพทยผูน้ันไมสามารถทำใหได 
อาจจะสงตอใหแพทยคนอ่ืน ทำแทงได การทำแทงเปน 
กระบวนการท่ีมีผลตอท้ังทางอารมณและฮอรโมน จึงควร 
ปรึกษาแพทยหากตัดสินใจท่ีทำแทงแลว

5. หนูดีอาจจะเปนตัวแทนของส่ิงหรือบุคคลเหลาน้ี คือ 
  1. เพ่ือนของแพทต้ี ญาติ(ลูกพ่ีลูกนอง) หรือ เพ่ือนบาน
  2. เปนตัวแทนของความคิดภายในของแพทต้ี
  3. แทนการเขาถึงขอมูล เชน เว็บไซต สายดวน และเพ่ือน 
เตือนเพ่ือน เปนตน
  4. แทนการเขาถึงบริการการปรึกษา เชน เพ่ือนท่ีปรึกษา 
คลินิก หรือ โรงพยาบาล เปนตน

หนูดีเปนตัวแทนของส่ิงใด หรือใคร

 

 >15 ป

?
…

4. การทำแทงท่ีถูกกฎหมายน้ันสามารถกระทำไดโดยตองเปน
ไปตามกรณีเหลาน้ี คือ
  1. เพ่ือรักษาชีวิตของหญิงท่ีต้ังครรภ
  2. เพ่ือรักษาสุขภาพท้ังทางกายและจิต
  3. ในกรณีถูกขมขืนหรือครรภท่ีเกิดจากพ่ีนองรวมบิดา 
มารดาเดียวกัน
  4. ในกรณีท่ีหญิงอายุต่ำกวา 15 ป

นโยบายที่สามารถทำแทงไดในประเทศไทยมีอะไรบาง 



๒๕

สิทธิดานอนามัยเจริญพันธุ ขึ้นอยูกับความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของคูครองหรือสวนตัว ที่ทำใหตัดสินใจได 
อยางเปนอิสระและรับผิดชอบตอ จำนวนของลูก ระยะหางระหวางลูกแตละคน และเวลาที่มีลูก รวมทั้งไดรับขอมูล และวิธี 
ที่จะปฏิบัติ ที่จะใหบรรลุเปาหมายที่เปนมาตรฐานของสุขภาพทางเพศหรือ อนามัยเจริญพันธุของสิทธินั้นๆ รวมถึงการ 
ตัดสินใจเก่ียวกับการเจริญพันธุท่ีปราศจากอคติ การขู่บังคับ หรือ ความรุนแรง

ภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิดภาพรวม รวมกันคิด


