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การให้การบริการทางการแพทย์แก่วยั รุน่ ช่วงอายุ 10–19 ปี ในปจั จุบนั ได้ครอบคลุมไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
ตอนต้นช่วงอายุ 20-24 ปีดว้ ย เนื่องจากมีวถิ ชี วี ติ ของการด�ำเนินชีวติ และปญั หาทางด้านสุขภาพคล้ายคลึงกับ
วัยรุน่ ตอนปลาย ซึง่ มีอยูป่ ระมาณหนึ่งในสีถ่ งึ หนึ่งในห้า ของประชากรไทยทัง้ หมด ยังเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายของ
แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์เป็ นอย่างมาก ในอดีตทีผ่ า่ นมากลุม่ วัยรุน่ ถือเป็ นกลุม่ เสีย่ งทีม่ ารับการ
บริการทางด้านการแพทย์น้อยกว่ากลุม่ วัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ เราไม่มรี ปู แบบการบริการส�ำหรับกลุม่ วัยรุน่ โดย
เฉพาะ เหมือนกับในต่างประเทศบางประเทศทีม่ คี ลินกิ วัยรุน่ มีรปู แบบการให้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่
อย่างชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบ รูปแบบการบริการทางแพทย์ในวัยรุน่ ไทยทีเ่ ราเคยปฏิบตั กิ นั มากระจาย
แทรกอยูก่ บั การบริการทางแพทย์ทวไป
ั ่ แพทย์เฉพาะทางในสาขาวิชาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาของวัยรุน่
ซึง่ เน้นหนักลงไปในเรือ่ งของเฉพาะโรค ไม่ได้แยกออกมาเป็ นคลินิกวัยรุน่ อย่างชัดเจน ยังขาดการบูรณาการ
ในเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็ นอย่างมากส�ำหรับกลุม่
ประชากรวัยรุน่ เนื่องจากวัยรุน่ เป็นช่วงทีม่ กี ารพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม สิง่ แวดล้อม (bio-psycho-social-development)1 อย่างมากและรวดเร็ว มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสีย่ งใน
ด้านต่างๆ น�ำไปสูป่ ญั หาทางด้านสุขภาพ การเจ็บปว่ ย การตายของวัยรุน่ ซึง่ จากข้อมูลทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ ได้แก่
การตายจากอุบตั เิ หตุ การฆ่าตัวตาย การท�ำร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท การติดเชือ้ HIV การติดต่อโรค
ทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร การท�ำแท้งโดยไม่ปลอดภัย การติดยาและสารเสพติด รวมถึง
มีปญั หาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ในด้านต่างๆ ซึง่ มีผลกระทบต่อวัยรุน่ ทัง้ ในปจั จุบนั และส่งผลกระทบต่อไปถึง
วัยผูใ้ หญ่ในอนาคตอีกด้วย เป็ นทีน่ ่าสนใจถ้าเราพิจารณาให้ดจี ะพบว่าปญั หาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของวัยรุน่
เป็ นปญั หาทีส่ ามารถป้องกันได้เกือบทัง้ หมด มีสว่ นน้อยเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นปญั หาสืบเนื่องมาตัง้ แต่กำ� เนิดหรือเกิด
ขึน้ ในวัยเด็ก มีนกั วิชาการบางคนเรียกกลุม่ โรคในวัยรุน่ ว่า emerging social diseases หรือ emerging social
syndromes นอกจากนัน้ ช่วงวัยรุน่ เป็ นช่วงของการเปลีย่ นแปลงการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการ
ั ยรุน่ ให้มกี ารเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพทีเ่ ขา
ทางอารมณ์ จิตใจ ทีเ่ ราสามารถส่งเสริม หล่อหลอม ปลูกฝงวั
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ควรจะเป็ น หรือมากกว่า รวมถึงแนวคิด ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญของผูใ้ หญ่
ในอนาคต มีวถิ ชี วี ติ และทักษะชีวติ ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ี ทีส่ งั คมอาจจะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าวไม่
มากนัก
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 50-60 ปีทผ่ี า่ นมา มีกลุม่ แพทย์ทใ่ี ห้ความสนใจปญั หาสุขภาพของกลุม่ วัยรุน่
รวมถึงการให้การบริการทางด้านการแพทย์แก่วยั รุน่ เห็นพ้องกันว่ากลุม่ วัยรุน่ เป็นกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแตก
ต่างจากคนทัวไป
่ การให้การบริการทางการแพทย์กม็ คี วามเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ ทัวไป
่ ได้มกี ารรวบรวม
องค์ความรูท้ างด้านการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดูแลสุขภาพและปญั หากลุม่ วัยรุน่ เฉพาะทีเ่ รียกว่าเวชศาสตร์
วัยรุน่ (adolescent medicine)2,3,4,5 มีผเู้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการในด้านต่างๆ ทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพและปญั หาของวัยรุน่ ได้พฒ
ั นารูปแบบในการให้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ ขึน้ มีรปู แบบหลาก
หลายแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ปญั หา บริบททางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และโครงสร้างการให้บริการทาง
ด้านการแพทย์ของแต่ละแห่ง แต่มจี ดุ มุง่ หมายอย่างเดียวกัน คือการให้การบริการทางการแพทย์ทด่ี แี ก่กลุม่
วัยรุน่
การให้การบริการทางด้านการแพทย์แก่วยั รุ่น นอกจากจะต้องให้การดูแลรักษาโรค ปญั หาสุขภาพ
ต่างๆแล้ว เราจะต้องให้ความส�ำคัญในการให้การดูแลแนะน�ำเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ควบคูไ่ ปด้วยเสมอ จึงจะท�ำให้การบริการทางด้านการแพทย์แก่วยั รุน่ ได้ผลดี
นอกจากนี้ เราอาจจะต้องท�ำงานประสานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีร่ บั
ผิดชอบและท�ำงานเกีย่ วกับวัยรุน่ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ กฎหมาย สถานสงเคราะห์ การศึกษา สถาน
พินิจ หน่ วยงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในรูปแบบต่างๆ ในพืน้ ที่ เพราะวัยรุน่ เมือ่ มีปญั หาด้านสุขภาพ
พฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ จะมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของวัยรุน่ ในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น กรณีวยั รุน่ มีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในขณะทีเ่ ป็ นนักเรียน เกิดการตัง้ ครรภ์ทย่ี งั ไม่พร้อม จะมีผลกระทบตามมาหลายด้าน
เช่น การเรียน ครอบครัว สถานทีฝ่ ากครรภ์ สภาพจิตใจ ค่าใช้จา่ ย สถานะทางสังคม ฯลฯ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
ในการดูแลบริการสุขภาพวัยรุ่นจะต้องมีทมี งานทีจ่ ะให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวให้แก่วยั รุ่นด้วยจึง
จะท�ำให้การบริการทางด้านการแพทย์ประสบผลความส�ำเร็จสมบูรณ์ จะเห็นว่าในการดูแลวัยรุน่ นอกจากจะ
ต้องมีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆมาร่วมกันในการดูแลผูป้ ว่ ยวัยรุน่ แล้ว ยังจะต้องมีหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับวัยรุน่ มาร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือวัยรุน่ ด้วย.

การบริการทางด้านสุขภาพแก่วยั รุ่น ควรมีลกั ษณะดังนี้

1. มีคลินิกหรือสถานทีท่ ใ่ี ห้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ โดยเฉพาะ แยกออกมาอย่างชัดเจน อยู่
ทีโ่ รงพยาบาล หรือในโรงเรียน หรือสถานทีท่ ว่ี ยั รุน่ ไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน หรือ อาจจะเป็ นคลินิกเคลือ่ นที่ ไป
ในแหล่งทีว่ ยั รุน่ สามารถเข้าถึงได้งา่ ยในชุมชน
2. มีสถานทีใ่ ห้บริการมากเพียงพอ เพือ่ ให้วยั รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นทีห่ า่ งไกลสามารถเข้าถึงการบริการได้งา่ ย
3. เวลาให้การบริการแก่วยั รุน่ นอกจากในเวลาราชการแล้ว ถ้าสามารถเปิดให้บริการเวลานอกเวลา
เรียน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้ จะท�ำให้วยั รุน่ ไม่ขาดเรียน และเข้าถึงการบริการได้มากขึน้
4. ค่าใช้จา่ ยในการบริการและตรวจรักษา ควรราคาถูก หรือให้บริการโดยไม่คดิ เงิน เนื่องจากวัยรุน่
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บางคนยังไม่มอี าชีพ ไม่มรี ายได้ โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีย่ ากจน เป็ นกลุม่ เสียงทีเ่ ข้าถึงการบริการได้ยาก
5. คลินิกหรือสถานทีบ่ ริการแก่วยั รุน่ ควรมีความอ่อนตัว ไม่มกี ฎเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวดเกินไป ท�ำให้เกิด
ความยุง่ ยากต่อการเข้าไปใช้บริการ
6. การให้การบริการทางด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ ถ้าสามารถท�ำให้เป็นการบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในครัง้ เดียว
ทีเดียว (one stop service) จะเป็ นสิง่ ทีด่ ี เหมาะส�ำหรับวัยรุน่ เพราะการนัดวัยรุน่ มาในครัง้ ต่อไป วัยรุน่ อาจ
จะไม่มาตามนัด ท�ำให้ไม่ได้รบั การดูแลรักษา
7. ควรจัดให้มกี ารติดต่อการสือ่ สารสายด่วน (hot-line) ในรูปแบบต่างๆ ทีค่ อยช่วยให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
แก่วยั รุน่ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ ถ้าสามารถท�ำได้ เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทว่ี ยั รุน่ สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและเป็ น
ทีน่ ิยมของวัยรุน่
8. สถานทีท่ บ่ี ริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ ควรมีเครือข่าย หรือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทัง้ ของภาค
รัฐและเอกชน ทีส่ ามารถให้การรักษาและส่งต่อได้อย่างเหมาะสมกับปญั หาของวัยรุน่ โดยเฉพาะเครือข่ายใน
ชุมชน อ�ำเภอ จังหวัด ทีใ่ กล้และง่ายต่อการเข้าถึงการบริการ
9. ควรมีสถานที่ บ้านพัก บ้านฉุกเฉิน สถานพักฟื้นส�ำหรับวัยรุน่ ทีม่ ปี ญั หา หรือกลุม่ เสีย่ งรุนแรงใน
การช่วยเหลือบ�ำบัดรักษา
10. นอกจากให้การบริการทางด้านการแพทย์แล้ว คลินิกวัยรุน่ อาจจะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้าน
สวัสดิการอืน่ ๆ เช่น อาหาร เครือ่ งนุ่งห่ม ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางร่วมด้วย ฯลฯ.
11. การให้บริการทางด้านการแพทย์แก่วยั รุน่ จะต้องให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการให้ความมันใจกั
่ บวัย
รุน่ ในเรือ่ งการเก็บเป็ นความลับหรือปกปิด (confidentiality) และความเป็ นส่วนตัว (privacy) เป็ นสิง่ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญอย่างมากในการดูแลวัยรุน่ ข้อมูล เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลรักษา จะต้องไม่เปิดเผยให้ใครรับรู้
ยกเว้นกรณีเป็ นเรือ่ งรุนแรงมีผลเสียต่อวัยรุน่ อย่างมาก หรือกฎหมายก�ำหนดไว้วา่ ต้องรายงาน
12. การให้การบริการทางด้านการแพทย์แก่วยั รุน่ แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่
จะต้องเรียนรูข้ อ้ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ศาสนา ของสังคมนัน้ ๆ ในแต่ละท้องถิน่ ด้วย การกระ
ท�ำจะต้องไม่ขดั แย้ง จะท�ำให้ได้รบั การยอมรับและความร่วมมือมากขึน้
13. เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางด้านการแพทย์และแพทย์ทท่ี ำ� หน้าทีใ่ ห้การบริการกับวัยรุน่ ควรเป็ นผูท้ ่ี
มีเจตคติทด่ี ตี ่อวัยรุน่ มีความรูส้ กึ อยากช่วยเหลือ เข้าใจธรรมชาติของวัยรุน่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก จะท�ำให้การ
บริการทางด้านการแพทย์ได้รบั ความยอมรับ เชือ่ มัน่ ไว้ใจจากวัยรุน่
14. การให้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ จะต้องให้การบริการแบบองค์รวม หมายถึง เราอาจจะต้อง
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปญั หาสุขภาพในด้านอืน่ ๆพร้อมกันด้วยในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็นสาเหตุหรือปจั จัยของ
การเจ็บปว่ ยครัง้ นี้ ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาต่างๆมาท�ำงานร่วมมือกัน (multi disciplinary
approach) และยังรวมไปถึงพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู เพือ่ น คนทีว่ ยั รุน่ ไว้ใจ อาจจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ดูแล โดยเฉพาะพ่อแม่ ผูป้ กครอง ต้องเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการแก่ไขปญั หาของวัยรุน่
15. ส�ำหรับรูปแบบในการให้การบริการทางด้านแพทย์แก่วยั รุน่ มีลำ� ดับขึน้ ตอนทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ซึง่ เป็ นข้อแนะน�ำขัน้ ตอนในการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพให้กบั วัยรุน่ สรุปเป็ นแผนภูมไิ ด้
ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนในการประเมิ นเพื่อการป้ องกันและส่งเสริ มสุขภาพของวัยรุ่น

แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนในการประเมินเพื่อการป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น
p
การซักประวัต/ิ การประเมินทางด้านจิตสังคม (Psychosocial
assessment)
ความเสีย่ ง / ปญั หา

มี

ไม่ มี
ให้คาแนะนาการป้องกัน
และการสร้างเสริมสุขภาพ

ประเมินลงรายละเอียดเพิม่ มากขึน้ ในปญั หา
หรือความเสีย่ งในด้านต่างๆ

กลุ่มมีความเสีย่ งน้อย

กลุ่มมีความเสีย่ งปานกลาง












สรุปปญั หาทีพ่ บ / หรือความเสียง
บอกประเด็นปญั หา
ประเมินความพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ข้อดีขอ้ เสียของการเปลีย่ นแปลง
ประเมินความเป็นไปได้ในการเปลีย่ นแปลง
และข้อขัดข้องอุปสรรค

กลุ่มมีความเสีย่ งสูง
ส่งต่อปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
และติดตามผล

ข้อสรุป
วิธกี ารในการแก้ไขมีอย่างไรบ้าง
กระตุน้ ให้วยั รุน่ เป็ นผูจ้ ะต้องแก้ไขปญั หาด้วยตัวของเขาเอง
แนวทางทีจ่ ะชนะอุปสรรคต่างๆ
มีแผนงานและการประสานงาน / ติดต่อ
ติดตามและประเมินผล
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16. วัยรุ่นควรได้รบั การบริการทางด้านการแพทย์ในเรื่องใดบ้าง มีขอ้ แนะน�ำจากกลุ่มผูเ้ ชียวชาญที่
ท�ำงานกับวัยรุน่ หลายกลุม่ เช่น American Academy of Family Physicians (AAFP), American Academy
of Pediatrics (AAP), American Medical Association (AMA), Bright Futures (BF) และ U.S. Preventive
Services Task Force (USPSTF) ทีเ่ น้นให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับเรือ่ งการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของ
วัยรุน่ การให้การบริการส่วนใหญ่มคี วามคล้ายคลึงกัน มีขอ้ แตกต่างกันเล็กน้อยในบางประเด็น เช่น การตรวจ
ปสั สาวะ, การตรวจความเข้มข้นเลือด การวัดสายตา การวัดการได้ยนิ ฯลฯ ขึน้ อยูก่ บั ในแต่ละแห่ง ให้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งนัน้ หรือมีปญั หาของวัยรุน่ มากน้อยแค่ไหน
การให้การบริการทางด้านการดูแลสุขภาพแก่วยั รุน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็น เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายแพทย์และ
บุคลากรทางด้านการแพทย์เป็ นอย่างมากเพราะยังเป็ นเรือ่ งใหม่ของประเทศไทยเรา ถึงแม้แต่ในประเทศที่
ได้มกี ารให้การบริการด้านนี้แก่วยั รุน่ มานานแล้วก็ยงั พบว่าการเข้าถึงการบริการไม่ประสบผลส�ำเร็จสมบูรณ์
เนื่องจากสาเหตุปจั จัยหลายอย่าง เช่น ปจั จัยทางด้านของตัววัยรุน่ เองไม่เห็นความส�ำคัญ ความกลัว ไม่กล้า
ไม่รู้ พ่อแม่ผปู้ กครองยังไม่มคี วามเข้าใจ ขาดความรู้ แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์ยงั ขาดความมันใจ
่
ในการดูแลสุขภาพวัยรุน่ นอกจากนี้ นโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศทีจ่ ะให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
ในการให้การบริการด้านสุขภาพแก่กลุม่ วัยรุน่
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้มแี นวโน้มและความตื่นตัวของสังคมในการให้ความส�ำคัญกับปญั หาของวัย
รุ่น และการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นเพิม่ มากขึน้ ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ขยายช่วง
อายุผปู้ ว่ ยเด็กทีก่ ุมารแพทย์ตอ้ งดูแล มีอายุถงึ 18 ปี และในปี พ.ศ. 2554 ได้กำ� หนดวิชาเวชศาสตร์วยั รุน่
(adolescent medicine) เป็ นวิชาพืน้ ฐาน (basic requirement) ทีก่ ุมารแพทย์ก่อนจบการฝึกอบรมจะต้องมี
ความรูแ้ ละทักษะในการให้การดูแลสุขภาพแก่วยั รุน่ อยูใ่ นหลักสูตรการฝึกอบรมกุมารแพทย์ และยังสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลและสถาบันการฝึกอบรมต่างๆ จัดให้มกี ารบริการดูแลสุขภาพวัยรุน่ มีคลินิกวัยรุน่ มีโครงการ
ดูแลสุขภาพวัยรุน่ ในโรงเรียน (school health program) ชุมชน ฯลฯ
นโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557 เน้นการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุน่ และเยาวชน6,7,8 โดยส�ำนักงานอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย พัฒนา
ั
ระบบบริการอนามัยเจริญพันธ์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปญหาอนามั
ยเจริญพันธ์ในวัยรุน่ และเยาวชน โดยให้มกี าร
บริการทีเ่ ป็ นมิตรกับวัยรุน่ และเยาวชน ก�ำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งให้มกี ารจัด
บริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ทเ่ี ป็ นมิตรส�ำหรับวัยรุน่ และเยาวชน (Youth Friendly Health Services:
YFHS) และทางส�ำนักงานอนามัยเจริญพันธุ์ ได้ทำ� การฝึกอบรมบุคลากรทีจ่ ะให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆ
ทัวประเทศ
่
ในความเป็ นจริงมีโรงพยาบาลหลายแห่งได้ดำ� เนินการให้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ มาก่อน
แล้ว รวมถึงมีเครือข่ายลงไปสูร่ ะดับชุมชนและโรงเรียน ท�ำได้ดแี ละมีการพัฒนาการบริการให้มปี ระสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ แก้ไขปญั หาของวัยรุน่ ในพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นตัวอย่างของรูปแบบการบริการต้นแบบทีม่ คี ณ
ุ ค่า
เป็ นองค์ความรูท้ ส่ี ามารถน�ำไปใช้ให้แพร่หลายมากขึน้ ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวยังมีจำ� นวนน้อยมากไม่เพียงพอ
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ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีการคลอดในวัยรุน่ อายุต่ำ� กว่า 20 ปี เพิม่ ขึน้ จาก 95,000 คน
ในปี พ.ศ. 2546 เป็ นประมาณ 104,300 คน ในปี 2558 ได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและ
แก้ไขการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 31 มีนาคม 2559 และมีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา และหน่วยงานต่างๆ ได้รว่ มกันจัดท�ำยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ยอ่ ย
ได้แก่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ า้ นเพศวิถศี กึ ษาและทักษะชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีระบบ
การช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม 2. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลีย้ งดู สร้าง
สัมพันธภาพและการสือ่ สารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุน่ 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพและเป็ นมิตร 4. พัฒนาระบบการช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
และจัดสวัสดิการสังคมในกลุม่ วัยรุน่ 5. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจยั และการจัดการ
ความรู้
การให้การบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ ไทยยังไม่ทวถึ
ั ่ ง ในอนาคตคงจะต้องมีการเตรียมพร้อมของแพทย์
บุคลากรทางด้านการแพทย์ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสถานบริการด้านสุขภาพแก่วยั รุน่ ให้มคี ณ
ุ ภาพและ
ปริมาณให้มากขึน้ ง่ายต่อการเข้าถึงการบริการ ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆคงจะต้องเข้ามีบทบาทร่วมกัน
ท�ำงานประสานสอดคล้องกัน เพือ่ ช่วยเหลือแก้ไขปญั หาของวัยรุน่ ได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ท�ำให้วยั รุน่ มีสขุ ภาพ
ดีทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ซึง่ ปจั จัยพืน้ ฐานส�ำคัญ คือ สถาบันครอบครัวทีจ่ ะต้องมีการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุน
ให้มคี วามมันคงเข้
่
มแข็งมากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั รวมถึงปจั จัยทางสังคม สิง่ แวดล้อม เป็นอีกปจั จัยหนึ่ง
ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เอือ้ ต่อการมีทกั ษะชีวติ และวิถชี วี ติ ทีด่ ี เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพที่
ดีทงั ้ ร่างกายและจิตใจของวัยรุน่ ซึง่ จะมีผลต่อเนื่องต่อไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
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1. วิโรจน์ อารียก์ ุล, หลักการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม, ใน การดูแลสุขภาพและการให้คำ� แนะน�ำวัยรุน่ วิโรจน์ อารียก์ ุล บรรณาธิการ, บริษทั
รุง่ ศิลป์การพิมพ์ (1977) จ�ำกัด; 2553, หน้า 187-193.
2. Precott HM . History of adolescent medicine in the 20h century: from Hall to Elkind. Adolesc Med 2000;11:1-11.
3. Gallagher JR. The origins, development, and goals of adolescent medicine. J Adolesc Health Care 1982;3:57-63.
4. Williams G. The second decade: improving adolescent health and development. Geneva: World Health Organization; 2001.
5. Strasburger VC, Greydanus DE. Adolescent medicine In: Primary Care Clin Office Pract 33 (2006) 269-284.
6. นโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557
7. มาตรฐาน บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรส�ำหรับวัยรุน่ และเยาวชน และแบบประเมินตนเอง จัดท�ำโดย ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข บรรณาธิการ นายแพทย์กติ ติพงศ์ แซ่เจ็ง, แพทย์หญิงสายพิน คูสมิทธิ พิมพ์ ธันวาคม 2553
8. กองอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย.(2549). มาตรฐานบริการสุขภาพแลอนามัยการเจริญพันธุส์ ำ� หรับวัยรุน่ เอกสารส�ำเนา
9. American Medical Association Guidelines for Adolescent Preventive Services (GAPS), Recommendations Monograph.

9

การให้คำ� ปรึกษาพ่อแม่วยั รุ่น
พนม เกตุมาน

2

วัยรุน่ เป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างมากและรวดเร็ว พ่อแม่
อาจไม่เข้าใจและเกิดความขัดแย้งกับลูกท�ำให้เกิดปญั หาในความสัมพันธ์และกลายเป็ นพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ
เช่น เรือ่ ง พฤติกรรมก้าวร้าว ปญั หาทางเพศ ใช้ยาเสพติด ติดเกม กุมารแพทย์มกั ต้องท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
ปรึกษาพ่อแม่วยั รุน่ เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ งการเปลีย่ นแปลงของวัยรุน่ รูว้ า่ การเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ ควรปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารต่างจากวัยเด็กอย่างไร พ่อแม่มกั คาดหวังว่าจะได้รบั ค�ำแนะน�ำในการเลีย้ งดู การแก้ไขปญั หา
พฤติกรรม หรือการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำวัยรุน่ ได้ กุมารแพทย์จงึ ควรมีความรูแ้ ละทักษะในการให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำพ่อแม่และครูอาจารย์ของวัยรุน่

ความหมายของการให้คำ� ปรึกษา (counseling)1-3

การให้คำ� ปรึกษา คือกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบปญั หา โดยอาศัยปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและผูร้ บั การปรึกษา ใช้เทคนิคการสือ่ สาร ท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาเหตุของปญั หา
ใช้ศกั ยภาพของตนเองในการคิด ตัดสินใจ แก้ปญั หา
การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำพ่อแม่ เป็ นกระบวนการทีก่ ุมารแพทย์ ให้ความรูพ้ ่อแม่เรื่องวัยรุ่น เปลีย่ น
ทัศนคติให้ดี และสร้างทักษะใหม่แก่พอ่ แม่ เพือ่ เสริมสร้างการเลีย้ งลูกวัยรุน่ ให้ถกู ต้อง พัฒนาบุคลิกภาพให้ม ี
สุขภาพจิตดี และแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่
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เป้ าหมายของการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ

การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำพ่อแม่หรือครูอาจารย์ กุมารแพทย์ควรตัง้ เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่พอ่ แม่ ให้เข้าใจพัฒนาการตามปกติ ยอมรับพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงของวัยรุน่ ทัง้
ร่างกายจิตใจสังคม และการเปลีย่ นแปลงทางเพศ
2. ส่งเสริมการเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ ให้เหมาะสมกับวัย ให้มสี ขุ ภาพจิตดี4-7 โดยเป็ นไปตามพัฒนาการ ปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารเลีย้ งลูก ร่างกายแข็งแรง จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดี มีจริยธรรม8
3. ส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ตนเอง ตัง้ เป้าหมายให้เหมาะสมกับความสามารถทีแ่ ท้จริง ความชอบ
ความถนัด และเป็ นไปได้ ไม่คาดหวังสูงเกินไปแล้วท�ำไม่ได้
4. การสือ่ สาร9 ส่งเสริมการสือ่ สารทางบวกแก่วยั รุน่ ไม่ควรใช้วธิ กี า้ วร้าวรุนแรง ไม่ควรบังคับโดย
ปราศจากเหตุผล
5. ส่งเสริมพ่อแม่ให้ฝึกวัยรุ่นให้แก้ปญั หา หาทางออกด้วยตัวเอง ฝึ กวิธคี ดิ ให้คดิ ดี คิดบวก คิด
สร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ
6. เปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ 10-15 เช่น การสูบบุหรี่ ดืม่ เหล้า พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
7. ให้คำ� แนะน�ำพ่อแม่ในการสอนลูกเรือ่ งเพศ16,17

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ปจั จัยต่อไปนี้ชว่ ยกุมารแพทย์ในการแนะน�ำพ่อแม่ของวัยรุน่
1. ความรูเ้ รือ่ งวัยรุน่ ได้แก่ พัฒนาการปกติของวัยรุน่ การเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย และจิตใจสังคม
2. ทัศนคติทด่ี พี อ่ แม่ มองพ่อแม่ดา้ นบวก ให้ความหวัง และก�ำลังใจ ไม่ตดั สินถูกผิด ไม่ตำ� หนิ ไม่ใช้
ความรุนแรง ทัศนคติแบบยอมรับโดยไร้เงือ่ นไข (unconditional positive regard)
3. ทักษะ มีทกั ษะในการส่งเสริมทัศนคติทด่ี ใี นการเลีย้ งลูก18 (positive parental attitudes) และทักษะ
ในการเปลีย่ นทัศนคติดา้ นลบของพ่อแม่ในการเลีย้ งดูวยั รุน่ ทักษะในการสือ่ สาร การให้กำ� ลังใจ การชม การ
เตือน การชวนคิดฝึกคิด การให้วยั รุน่ มีสว่ นร่วมในการวางแผน

หลักการให้คำ� ปรึกษา

การให้ค�ำปรึกษาอาศัยความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกุมารแพทย์และพ่อแม่ เพื่อให้พ่อแม่ม ี
ความรูเ้ ข้าใจตนเองและวัยรุน่ เสริมสร้างพัฒนาการตามปกติ ป้องกันปญั หาวัยรุน่ เมือ่ เกิดปญั หาสามารถรู้
ได้รวดเร็ว เรียนรูท้ จ่ี ะเข้าใจและมีทางเลือกในการแก้ปญั หา และมีสภาพจิตใจอารมณ์ทส่ี งบสามารถคิดและ
ตัดสินใจได้ดว้ ยตัวเอง
วัตถุประสงค์ของการให้คำ� ปรึกษา ประกอบด้วยการช่วยให้พอ่ แม่ของวัยรุน่
1. เปิดเผยตนเอง ทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และการกระท�ำ
2. เข้าใจและเห็นปญั หาของตนเอง
3. อยากแก้ไขปญั หา หรือพัฒนาตนเอง อยากเปลีย่ นวิธกี ารเลีย้ งลูก มีการสือ่ สารทางบวก
4. ด�ำเนินการแก้ไขปญั หาหรือพัฒนาตนเอง เปลีย่ นวิธกี ารทีเ่ คยใช้กบั ลูกวัยรุน่ ทีไ่ ม่ได้ผล
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5. ใช้เทคนิคการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำกับลูกวัยรุน่

เทคนิคการให้คำ� ปรึกษา3

กุมารแพทย์ควรให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำพ่อแม่ ให้ปฏิบตั ติ ่อลูกวัยรุน่ ดังนี้
1. สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ด้วยการสือ่ สารทางบวก ใช้วธิ พี ดู ดีๆ ไพเราะ ไม่ดดุ า่ ว่ากล่าวกัน ยอมรับ
และมองข้อดีของวัยรุน่ เสมอ
สิ่ งที่ไม่ควรท�ำ
บ่น พูดซ�้ำๆ เท้าความเรือ่ งเก่าๆ
เปรียบเทียบวัยรุน่ กับคนอืน่
ใช้อารมณ์เวลาจัดการปญั หา
ห้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยไม่ได้แสดงเหตุผลให้
เข้าใจก่อน
ด่า ประณาม ประจาน ต่อหน้าผูอ้ น่ื

สิ่ งที่ควรท�ำ
เงียบ ฟงั มากกว่าพูด จูงใจให้อยากท�ำ
ชมในข้อดีของวัยรุน่ โดยไม่เปรียบเทียบกับใคร
สงบเวลาจัดการปญั หา
ก�ำหนดขอบเขต ก�ำกับให้อยูใ่ นขอบเขต
ชมเมือ่ ท�ำได้
ต�ำหนิทพ่ี ฤติกรรม มิใช่ทต่ี วั
เตือนเป็ นการส่วนตัว อย่าให้อบั อาย
เมือ่ ท�ำผิด ลงโทษรุนแรง ใช้กำ� ลัง ตี
ใช้วธิ ตี ดั รางวัล ตัดโอกาส ตามกติกาทีเ่ คยวางแผนกันไว้
ถามความเห็นวัยรุน่ แล้ว ไม่ใส่ใจ ไม่เชือ่ ไม่ฟงั ไม่ทำ� ตาม เคารพความเห็นวัยรุน่ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ต�ำหนิความเห็น
ไม่บงั คับให้เชือ่ ทันที
ไล่ออกจากบ้าน ตัดพ่อแม่ลกู
บอกตรงๆว่าพ่อแม่ไม่พอใจเรือ่ งอะไร
อยากให้ทำ� อย่างไร

2. มีการก�ำหนดขอบเขต สร้างกติการ่วมกัน วางแผนด้วยกัน จนได้ขอบเขตและความคาดหวังของ
พ่อแม่ทช่ี ดั เจน และก�ำกับให้เป็ นไปตามแผนทีช่ ว่ ยกันวางไว้ ถ้าไม่ได้ผลมีการประเมินและปรับเปลีย่ นแผน
ด้วยกัน แล้วทดลองปฏิบตั จิ นได้แนวทางปฏิบตั ทิ ว่ี ยั รุน่ ท�ำด้วยความเต็มใจ
3. เปลีย่ นวิธกี ารเลีย้ งลูก ไม่ใช้วธิ แี บบเด็กๆ เช่น ช่วยเหลือมากเกินไป คิดแทน วางแผนให้สงให้
ั ่ ทำ�
โดยไม่ถามความเห็น เปลีย่ นมาเป็ นให้เกียรติ เคารพความคิดเห็น ให้ความเป็ นส่วนตัว ให้โอกาสท�ำด้วยตัว
เอง ให้มสี ว่ นร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแล้วให้ทดลองท�ำ  ประเมินผล เรียนรูผ้ ลของการกระท�ำ  ให้คดิ
พัฒนาแก้ไขด้วยตนเอง
4. ฟงั วัยรุน่ ก่อนเสมอ ฟงั อย่างตัง้ ใจและเข้าใจ (deep listening) เมือ่ เกิดปญั หาให้มสี ติ ขอให้วยั รุน่
เล่าให้ฟงั ก่อนเสมอ ว่าเกิดอะไรขึน้ เกิดได้อย่างไร เขาคิดอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร จะแก้ไขหรือป้องกันได้อย่างไร
ชมในสิง่ ดีๆทีว่ ยั รุน่ ท�ำได้
5. เมือ่ มีพฤติกรรมเสีย่ ง หรือไม่เหมาะสม ใช้วธิ ชี กั จูง โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ ให้วยั รุน่ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมเสีย่ ง ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ19 (motivational interviewing) โดยมีหลักการว่า
พฤติกรรมวัยรุน่ จะเกิดจากแรงจูงใจภายในทีม่ พี ลังมาก การใช้กฎเกณฑ์ควบคุม เป็ นปจั จัยภายนอกทีอ่ าจ
ได้ผลชัวคราวเท่
่
านัน้
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ขัน้ ตอนการให้คำ� ปรึกษา1-3

การให้คำ� ปรึกษาต่อไปนี้ กุมารแพทย์สามารถใช้ได้กบั พ่อแม่และวัยรุน่ หรือสอนให้พอ่ แม่น�ำไปใช้กบั
ลูกวัยรุน่ ได้ โดยด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้
1. การเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
• การจัดสิง่ แวดล้อม ห้องตรวจควรความมิดชิด เป็ นสัดส่วน ไม่มเี สียงรบกวน ไม่มคี นเดินผ่าน
ไปมาบรรยากาศมีความสงบและเป็ นกันเอง
• ท่านัง่ ควรเป็ นลักษณะตัง้ ฉากกัน ไม่ควรเผชิญหน้ากันตรงๆ เยือ้ งกันเล็กน้อย ใกล้กนั พอทีจ่ ะ
แตะไหล่ได้
• ก่อนการเริม่ ต้นสัมภาษณ์ ควรจัดล�ำดับการสัมภาษณ์ให้ดี ถ้าพ่อแม่พาวัยรุน่ มาด้วยควรพบวัย
รุน่ พร้อมพ่อแม่สนั ้ ๆ เพือ่ ท�ำความเข้าใจปญั หาเบือ้ งต้นก่อน หลังจากนัน้ จึงขอสัมภาษณ์วยั รุน่ ตามล�ำพังก่อน
จะพบพ่อแม่ในเวลาต่อมา
• เปิดการสนทนาน�ำให้เกิดความผ่อนคลาย เป็นกันเอง โดยวิธี “small talk” “วันนี้มากันกีค่ นครับ
มาอย่างไร รถติดหรือไม่ นังรอนานหรื
่
อไม่ อากาศเป็ นอย่างไร”
• แนะน�ำตัวเอง สถานที่ วัตถุประสงค์ของการคุยกัน เวลาทีจ่ ะคุยกัน ขัน้ ตอน
• การใช้ภาษาพูด น�้ำเสียง การเน้นค�ำ การใช้ สรรพนาม การท�ำความเข้าใจภาษาของวัยรุน่ ควร
ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจกันง่าย เป็ นกันเอง พยายามเข้าใจและยอมรับภาษาวัยรุน่ แต่ไม่จำ� เป็ นต้องใช้ภาษาวัยรุน่
• เรือ่ งทีว่ ยั รุน่ ไม่อยากเล่าในช่วงแรก แพทย์ควรข้ามไปก่อน แต่ทง้ิ ท้ายไว้วา่ มีความส�ำคัญทีน่ ่า
จะกลับมาคุยกันอีกในโอกาสต่อไป
• การใช้ภาษากาย การสัมผัส สีหน้า แววตา ท่าทาง ให้เกิดความเป็ นกันเอง อยากเข้าใจ อยาก
ช่วยเหลือ ไม่ตดั สินความผิด หรือแสดงการไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรม
2. การส�ำรวจลงไปในปัญหา เพือ่ หาสาเหตุทท่ี ำ� ให้ตอ้ งมาพบแพทย์ สาเหตุของปญั หา การด�ำเนิน
ของอาการ การช่วยเหลือทีเ่ คยท�ำมาแล้ว เพือ่ ให้เข้าใจครอบครัว และสามารถวางแผนได้ถกู ต้อง เทคนิคต่อ
ไปนี้ใช้ได้ทงั ้ ต่อพ่อแม่และวัยรุน่
การรักษาความลับ (confidentiality) ก่อนการส�ำรวจลงลึกในประเด็นปญั หา ควรสังเกตท่าที ความ
ร่วมมือ การเปิดเผยข้อมูล ว่ามีความไว้วางใจแพทย์มากน้อยเพียงไร มีเรือ่ งใดทีย่ งั กังวล เช่น เรือ่ งการเก็บ
รักษาข้อมูล ควรให้ความมันใจเรื
่ อ่ งนี้
“เรือ่ งทีค่ ยุ กันนี้ หมอคงไม่น�ำไปบอกพ่อแม่ หรือคนอืน่ ๆฟงั ถ้ามีเรือ่ งทีห่ มอจะบอกพ่อแม่ หมอจะขอบ
อกคุณก่อน และเรือ่ งทีจ่ ะบอกคงเป็ นเรือ่ งทีย่ นิ ยอมแล้ว”
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุน่ กับพ่อแม่ การสังเกตท่าทาง ปฏิกริ ยิ าระหว่างพ่อแม่และวัย
รุน่ จะช่วยในการประเมินความสัมพันธ์น้ี รวมถึงประวัตกิ ารเลีย้ งดู การสือ่ สาร บทบาทของสมาชิกครอบครัว
การสือ่ สาร การช่วยเหลือประคับประคองทางจิตใจอารมณ์ การแก้ปญั หาภายในครอบครัว
เทคนิคการถาม ในตอนต้นควรสอบถามถึงความเข้าใจถึงการมาพบแพทย์ มาได้อย่างไร พ่อแม่บอก
ว่าอย่างไร คิดอย่างไรในตอนแรก
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“ที่ พ่ อ แม่ เ ล่ า มานั ้น หนู (เรี ย กชื่ อ วัย รุ่ น ) คิ ด อย่ า งไรบ้ า ง มี ต อนไหนที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่
เป็ นความจริงบ้างหรือไม่ มีอะไรทีจ่ ะเล่าเพิม่ เติม ตรงไหนอีกบ้าง”
ประเภทของค�ำถาม ควรใช้ประเภทค�ำถามให้เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
ค�ำถามปลายเปิด (open-ended question) เป็ นค�ำถามทีม่ คี �ำตอบได้หลากหลาย มักใช้ในการ
สอบถามเบือ้ งต้น ในระยะแรกๆของการสัมภาษณ์ ทีย่ งั ไม่แน่ใจว่าวัยรุน่ จะตอบอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“อยากให้หมอช่วยเรือ่ งอะไร” หรือ “เรือ่ งอะไรทีท่ ำ� ให้ไม่สบายใจ”
(ค�ำถามปลายเปิด มักจะได้คำ� ตอบทีต่ รงกับสิง่ ทีว่ ยั รุน่ คิด กังวล เป็ นห่วง หรือรูส้ กึ ว่าเป็ นปญั หาอยู่ ซึง่
เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เนื่องจากปญั หาทีว่ ยั รุน่ คิด อาจไม่ตรงกับปญั หาทีพ่ อ่ แม่เป็ นห่วงอยู)่
ค�ำถามปลายปิด (close-ended question) เป็ นค�ำถามทีค่ ำ� ตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านัน้ ใช้ใน
กรณีทต่ี อ้ งการตรวจสอบว่า มีหรือไม่มสี งิ่ ทีแ่ พทย์สงสัยอยู่ ไม่ควรใช้ในช่วงแรกๆของการสัมภาษณ์ เพราะ
อาจปิดกัน้ การเปิดเผยปญั หาทีแ่ ท้จริงของวัยรุน่ ตัวอย่างค�ำถามปลายปิด
“นอนหลับดีไหม” “เบือ่ อาหารหรือไม่” “ท้อแท้ไหม”
ั
ั
(ค�ำถามปลายปิดมักใช้ในการส�ำรวจปญหาอย่
างเป็นระบบ เพือ่ ตรวจสอบว่ามีหรือไม่มอี าการหรือปญหา
ทีส่ งสัย มักใช้ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์)
ค�ำถามน�ำ (leading question) เป็ นค�ำถามทีส่ ง่ เสริมให้ตอบไปในทิศทางนัน้ มักใช้ในกรณีทล่ี งั เลที่
จะตอบ เช่น
“เพือ่ นเคยชวนให้ลองใช้ยาเสพติดเหมือนกันใช่ไหม”
“ยาบ้านี่รสชาติเป็ นอย่างไร ชอบไหม”
การกระตุ้นให้เล่าเรื่อง(facilitation)
“ทีจ่ ริงคุณพ่อคุณแม่เล่าให้หมอฟงั บ้างแล้ว แต่หมออยากฟงั จากหนู(ชือ่ ) เอง”
การส�ำรวจลงลึก (exploration)
“มีอะไรทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ หนักใจ กังวลใจ หงุดหงิดใจ”
“ปญั หาอืน่ ๆในบ้านละ มีอะไรหนักใจหรือไม่”
(ลองส�ำรวจในเรือ่ งอืน่ ๆ ในตอนท้าย เช่นเรือ่ งความสัมพันธ์ของพ่อแม่ ความสัมพันธ์กบั น้อง หรือญาติคนอืน่ ๆ)
การสะท้อนความรู้สึก (reflection of feeling, thinking, attitude and believe)การสะท้อนความ
คิด จะช่วยให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อแพทย์ เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ช่วยให้หยุดคิด เห็นความสัมพันธ์ของ
ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของตนเองได้ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์วยั รุน่ 20 ตัวอย่าง เช่น
“หนูรสู้ กึ ไม่พอใจทีค่ ณ
ุ แม่ยดึ โทรศัพท์มอื ถือไป”
“คุณอึดอัดใจทีห่ มอถามถึงเรือ่ งนี้”
การสะท้อนความรูส้ กึ จะช่วยให้เกิดความรูส้ กึ ว่าแพทย์เข้าใจความรูส้ กึ แก้ไขสถานการณ์บางอย่างได้ เช่น
วัยรุน่ (พูดอย่างโกรธๆว่า) “หมอไม่เข้าใจผมหรอก”
แพทย์ (ใช้เทคนิคการสะท้อนความรูส้ กึ ) “คุณคงรูส้ กึ หมดหวัง คิดว่าไม่ม  ี ใครเข้าใจปญั หานี้”
“ลองหมอมาเป็ นผมบ้างสิ หมอจะท�ำอย่างไร”
แพทย์(ใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด) “คุณคงคิดว่าเรือ่ งนี้เกิดขึน้ กับใคร  ก็คงยากทีจ่ ะตัดสินใจ”
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การถามความคิดและความรูส้ ึก (exploring the feeling and thinking) นอกจากเทคนิคการสะท้อน
ความคิดความรูส้ กึ ข้างต้นแล้ว บางครัง้ การสอบถามความคิด ความรูส้ กึ จะช่วยให้แพทย์เข้าใจมากขึน้ และ
สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกันได้มาก เช่น
“คุณแม่ทำ� แบบนัน้ หนูคดิ อย่างไรบ้าง”
“โดนเหตุการณ์แบบนัน้ หนูรสู้ กึ อย่างไร”
แสดงทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่น (rapport, nonjudgmental attitude) แพทย์ควรมีความเข้าใจ(understanding) ยอมรับ, (unconditional positive regard) มองในแง่ดี เป็ นกลาง (neutral) เข้าใจและอยากช่วย
เหลือ (empathy) เห็นใจ (sympathy)
“ความสนใจเรือ่ งเพศในวัยรุน่ ไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติ หนูมคี วามสนใจเรือ่ งนี้ บ้างไหม”
“เพือ่ นบางคนอาจมียาเสพติดมาชักชวนกัน หนูเคยเห็นบ้างไหม เคยลอง บ้างไหม”
แสดงสิ่งที่ทีมแพทย์จะช่วยเหลือได้ (hope) กุมารแพทย์ควรให้ความหวัง สิง่ ดีๆทีน่ ่าจะเกิดขึน้ เช่น
ช่วยสร้างความเข้าใจกัน แก้ไขวิธกี ารบางอย่างทีพ่ อ่ แม่ไม่เข้าใจ ท�ำไม่ถกู หรือจัดการไม่ดี ให้ความรูพ้ อ่ แม่
ฝึกทักษะต่างๆ เมือ่ ช่วยแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร ถ้าไม่ชว่ ยจะเกิดผล(เสีย)ตามมาอย่างไร
การให้วยั รุ่นได้ระบายความรู้สึก (ventilation) การพูดคุยกับวัยรุน่ หรือพ่อแม่ อาจกระตุน้ ให้เกิด
ความรูส้ กึ โกรธ เสียใจ เศร้าใจ ถ้ามีการร้องไห้ขณะสัมภาษณ์ ควรแสดงท่าทียอมรับ และให้เวลาร้องไห้จน
สงบ และช่วยให้กำ� ลังใจ ด้วยค�ำพูดดังต่อไปนี้
“คุณคงเสียใจ” (สะท้อนความรูส้ กึ )
“บางทีการร้องไห้ ช่วยระบายความทุกข์ใจไม่สบายใจ ท�ำให้ใจสบายขึน้ ”  (เข้าใจ ยอมรับ)
สรุปความ (summarization)การสรุปปญั หาเป็ นระยะ ช่วยให้เห็นภาพปญั หา เป็ นข้อๆ ท�ำให้งา่ ยใน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญและวางแผนช่วยเหลือต่อไป
“สรุปปญั หาทีเ่ ล่าในวันนี้ คือ คุณแม่ไม่คอ่ ยเข้าใจความต้องการของหนู”
แปลความหมาย (interpretation)การแปลความหมาย ช่วยให้เกิดความคิดเชือ่ มโยง ระหว่าง ความ
คิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรม เข้าใจสาเหตุและผลทีต่ ามมา เช่น
“บางทีเวลาหนูโกรธพ่อแม่ ก็แกล้งให้พอ่ แม่หงุดหงิด”
การชมเชย (positive reinforcing)การชมเชยเป็ นระยะ ช่วยให้ความสัมพันธ์ดี มองตนเองบวก มี
ก�ำลังใจจะแก้ไขเปลีย่ นแปลงตนเอง เช่น
“หมอต้องขอชมทีห่ นูอยากจะเข้าใจตัวเอง อยากแก้ไขเปลีย่ นแปลง”
“ดีแล้วครับทีค่ ณ
ุ แม่ปรึกษาหมอเรือ่ งนี้”
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3. สรุปและเลือกประเด็นที่สำ� คัญร่วมกัน ที่จะท�ำงานต่อไป
การเลือกประเด็นทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ท�ำงานร่วมกัน ควรเป็ นเรือ่ งต่อไปนี้
• เรือ่ งทีร่ สู้ กึ ว่าเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ เช่น อาการทางร่างกายจากความเครียด อาการ
ย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ อารมณ์ซมึ เศร้า ความไม่เข้าใจของพ่อแม่ การถูกจ�ำกัดสิทธิต่างๆ
• เรือ่ งทีอ่ ยากให้เปลีย่ นแปลง เช่น ความสัมพันธ์ภายในบ้านทีไ่ ม่คอ่ ยดี การตามใจมากเกินไป
การเลือกเรือ่ งมีความส�ำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เข้าถึงปญั หาทีแ่ ท้จริง การเลือกควรให้วยั รุน่ มีสว่ นร่วม ตัง้
ประเด็นทีน่ ่าจะเป็ นเป้าหมาย จัดล�ำดับความส�ำคัญ ความเป็ นไปได้ สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
และแพทย์ แพทย์อาจช่วยโน้มน้าวให้มองเห็นปญั หาทีแ่ ท้จริง และมีทศิ ทางทีถ่ กู ต้อง
4. ตัง้ เป้ าหมายในการท�ำงานต่อไปด้วยกัน
เมือ่ ผูส้ มั ภาษณ์ได้ขอ้ มูลเพียงพอแล้ว ต่อไปคือการแก้ไขปญั หา โดยวิธกี าร เป้าหมายร่วมกัน ควรช่วย
กันคิดและให้ออกมาเป็ นความต้องการจริงๆ และควรจะครอบคลุมประเด็นหลักๆของปญั หาการแก้ไขต่อไป
จะเกิดในด้านต่างๆ คือ
• การเปลีย่ นแปลงของตนเอง เช่น การสังเกตอารมณ์ตนเองให้มากขึน้ มีการจัดการกับอารมณ์
ได้ดี ควบคุมตัวเองได้ ยัง้ ใจตัวเองได้มากขึน้ จัดระเบียบวินยั ของตัวเอง เอาใจใส่เรือ่ งส่วนตัวมากขึน้ รับผิด
ชอบส่วนรวมมากขึน้
• สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก้ไขตนเอง
• ให้ความหวังและโอกาสทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
“หมอจะช่วยอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจความต้องการของวัยรุ่นมากขึน้ แต่คุณอาจต้องช่วยหมอ
ท�ำให้พอ่ แม่ไว้ใจ เช่น การรักษาค�ำพูด ท�ำตามแผนทีว่ างไว้ให้ได้”
“ ถ้าหนูพยายามท�ำแบบทีเ่ ราวางแผนนี้ แล้วพ่อแม่ยงั ไม่เปลีย่ นแปลง ขอให้กลับมาเล่าให้ หมอฟงั ด้วย”
• อธิบายสิง่ ทีจ่ ะวางแผนร่วมกับพ่อแม่ (clarification)
“หลังจากนี้หมอจะคุยกับพ่อแม่ อธิบายให้ทา่ นเข้าใจ และจะช่วยให้ทา่ นยืดหยุน่ กับหนูบา้ ง เช่น อาจ
จะอนุญาตให้ไปกับเพือ่ นได้ในวันหยุด แต่จะขออนุญาต ต้องบอกกันก่อนในเรือ่ งรายละเอียด เช่น ไปทีไ่ หน
กับใคร เวลาใด จะกลับเมือ่ ไร อย่างนี้จะดีไหม”
“หมอยังไม่แน่ใจว่าจะพูดให้พอ่ แม่เปลีย่ นแปลงได้มากน้อยแค่ไหน แต่เท่าทีค่ ยุ กับเขาแล้ว ก็เห็นว่าน่า
จะรับฟงั หมอบ้าง แต่นิสยั ใจคอคนตามปกตินนั ้ จะเปลีย่ นแปลงทันทีคงยาก แต่กน็ ่าทดลองดู ให้โอกาสท่าน
เปลีย่ นแปลงก่อน ถ้าไม่สำ� เร็จเราจะกลับมาคุยกันใหม่”
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5. การช่วยกันในทางปฏิบตั ิ (working through)
เป็ นกระบวนการแก้ไขเปลีย่ นแปลง คิด ตัดสินใจ ฝึกฝนตนเอง เพือ่ ให้แก้ไขปญั หา สร้างสิง่ ใหม่ มัก
จะเกิดขึน้ ในระยะเวลาต่อมา หลังจากมีความสัมพันธ์ดตี ่อกันแล้ว กุมารแพทย์จะใช้เทคนิคต่างๆทีท่ ำ� ให้เกิด
การเรียนรู้ และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในระยะยาว ขัน้ ตอนนี้มกั ใช้เวลานานพอสมควร กว่าจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ พยายามโน้มน้าว ให้วยั รุน่ มีแรงจูงใจทีจ่ ะแก้ไข และในการพบกันครัง้ ต่อไป การเริม่ การ
ช่วยเหลือจะท�ำได้งา่ ย ในขัน้ นี้พอ่ แม่น่าจะเกิดสิง่ ต่อไปนี้21
1. เป็ นเพือ่ นกับลูกมีสว่ นร่วมเข้าถึงได้(Participate as partners with the adolescent)
2. มีพลัง ลูกเกรงใจ ยอมรับในกรอบกติกาหลักของบ้าน(Acknowledge your parental authority)
3. ให้เกียรติ เคารพความคิดเห็นของลูก (Respect each other’s differences)
4. ประนีประนอม ตกลงกันได้ (Negotiate win-win agreements)
5. สือ่ สารทางบวก (Encourage open communication)
6. ยอมรับลูกวัยรุน่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นอิสระ พึง่ ตนเอง เป็ นตัวของตัวเอง (Tolerate the adolescent’s
separateness)
ในการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ ไม่ควรคาดหวังว่าจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้ได้ทนั ที การสอนหรือให้คำ�
แนะน�ำทีเ่ ร็วเกินไป อาจรบกวนความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นเป้าหมายหลัก แพทย์ควรอธิบายให้เข้าใจถึงปญั หา หา
สาเหตุของปญั หา จูงใจให้พอ่ แม่เปลีย่ นพฤติกรรมตนเองก่อน โดยกุมารแพทย์อาจใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
สร้างแรงจูงใจ19 (motivational interviewing) กับพ่อแม่ดว้ ย
6. การสรุปและยุติการสัมภาษณ์หรือการให้คำ� ปรึกษา (termination)
ในการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ การยุตกิ ารสนทนาในตอนท้ายการสัมภาษณ์ มีความส�ำคัญมากเช่นกัน เนื้อหา
จะประกอบด้วย การสรุปสิง่ ทีไ่ ด้คยุ กัน การวางแผนต่อไปว่าจะท�ำอะไร ตอบค�ำถามทีว่ ยั รุน่ อาจจะมี ก�ำหนดการ
นัดหมายครัง้ ต่อไป
การยุตกิ ารสัมภาษณ์ทด่ี จี ะช่วยให้วยั รุน่ ร่วมมือ และมาติดตามการให้คำ� ปรึกษา และให้รว่ มมือในการ
ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมหรือ ร่วมมือในการรักษาครัง้ ต่อไป
การสัมภาษณ์ครัง้ แรกไม่จำ� เป็ นต้องให้ได้ขอ้ มูลทุกอย่างครบ บางเรือ่ งทีว่ ยั รุน่ ยังไม่พร้อมจะเปิ ดเผย
อาจต้องรอให้วยั รุน่ เกิดความไว้วางใจ และเปิดเผยในครัง้ ทีส่ องหรือครัง้ ทีส่ ามก็ได้
ในกระบวนการให้คำ� ปรึกษาระยะยาว การสิน้ สุดการให้คำ� ปรึกษาควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า เพือ่
ให้เตรียมใจยุตกิ ารพบปะกัน ซึง่ อาจเกิดความวิตกกังวลต่อการพลัดพราก และอาจเกิดอาการของความวิตก
กังวลได้มาก ท�ำให้ยตุ กิ ารให้คำ� ปรึกษาได้ยาก เกิดภาวะติดผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
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สรุป

การให้คำ� ปรึกษาพ่อแม่วยั รุน่ ใช้แนวทางการให้คำ� ปรึกษา (counseling) เพือ่ ช่วยให้พอ่ แม่มคี วามรู้
เรือ่ งวัยรุน่ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อกัน และ มีทกั ษะในการดูแลวัยรุน่ สามารถน�ำวิธกี ารให้การปรึกษานี้ไปใช้กบั ลูก
วัยรุน่ ได้ เพือ่ พัฒนาลูกวัยรุน่ ให้มบี ุคลิกภาพดี ไม่มพี ฤติกรรมเสีย่ ง และแก้ไขปญั หาพฤติกรรมวัยรุน่ ได้อย่าง
รวดเร็ว
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3

การสัมภาษณ์ประวัตวิ ยั รุน่ ถือเป็นบททดสอบทักษะและความช�ำนาญส�ำหรับหลายๆคนความ สัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างผูส้ มั ภาษณ์และวัยรุ่นเป็ นสิง่ ส�ำคัญมากซึง่ จะเอือ้ ให้การสัมภาษณ์ประวัตเิ ป็ นไปได้ดว้ ยดีและได้
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ต่อการดูแลสุขภาพวัยรุน่ ในทางกลับกันการถามชุดค�ำถามทีไ่ ม่วา่ จะออกแบบ
มาดีเลิศอย่างไร แต่หากผูส้ มั ภาษณ์ถามในลักษณะทีต่ งึ เครียด เร่งรีบ ด่วนตัดสิน หรือจ้องจับผิด จะท�ำให้ไม่
ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์

พัฒนาการวัยรุ่น1

วัยรุน่ ต้องการการยอมรับในสิง่ ทีเ่ ขาเป็น สิง่ หนึ่งทีท่ ำ� ให้วยั รุน่ เสียความรูส้ กึ ได้มากคือการทีผ่ อู้ น่ื ปฏิบตั ิ
ต่อวัยรุน่ เสมือนเป็นเด็กเล็ก ซึง่ เกิดขึน้ ได้บอ่ ยโดยเฉพาะกับวัยรุน่ ตอนต้นซึง่ อาจมีพฒ
ั นาการด้านความคิดมาก
ขึน้ แล้วแต่ร่างกายยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน ในการสัมภาษณ์จงึ ควรประเมินและปรับวิธกี ารให้คำ�
ปรึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ในการสัมภาษณ์ควรสนับสนุ นให้วยั รุ่นมีบทบาทและส่วนร่วมในการการดูแลสุขภาพของตนเองมาก
ขึน้ ตามอายุและพัฒนาการ ส�ำหรับวัยรุ่นตอนต้นผูป้ กครองอาจยังมีบทบาทค่อนข้างมากแต่เมือ่ เข้าสูว่ ยั รุ่น
ตอนปลายแล้ววัยรุน่ ควรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งสุขภาพของตนเองเป็ นหลัก การเปลีย่ นแปลงบทบาทนี้เกิด
ขึน้ ในช่วงเวลาค่อนข้างสัน้ ทุกครัง้ ทีพ่ บกันจึงควรประเมินพัฒนาการและความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ของวัยรุน่ ไปด้วย
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คุณสมบัติผสู้ มั ภาษณ์2

เพือ่ ให้การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพผูส้ มั ภาษณ์ควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณสมบัติที่เหมาะสม
เป็ นมิตร (friendly)
แสดงความห่วงใย (caring)
ไม่เร่งรีบ (not rushed)
น่าไว้ใจ พูดความจริง มีความคิดเปิดกว้าง
(trustworthy, honest, open)
รับฟงั (listen)
ไม่ดว่ นตัดสินความผิด (non judgmental)
มีความรูแ้ ละประสบการณ์ (knowledgeable)
ระมัดระวัง (careful)
ให้เกียรติ (respectful)
สามารถรักษาเรือ่ งส่วนตัวบางอย่างเป็ น
ความลับได้ (willing to assure confidentiality)

•
•
•
•
•

คุณสมบัติที่ไม่ไม่เหมาะสม
ขาดความรูค้ วามช�ำนาญ
รูส้ กึ อึดอัดเมือ่ ต้องพูดคุยถึงหัวข้อนัน้ ๆ
มีเจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อวัยรุน่ ไม่ชอบวัยรุน่ เป็ น
การส่วนตัว
มีเวลาจ�ำกัด หรือบริหารเวลาไม่เหมาะสม
ไม่สามารถรักษาเรือ่ งส่วนตัวบางอย่างเป็ น
ความลับได้

บรรยากาศในการสัมภาษณ์1, 3

วัยรุน่ มักจะมีความรูส้ กึ ไวต่อบรรยากาศในห้องตรวจ เพือ่ เป็ นการแสดงว่าให้ความสนใจในตัวเขา ส่วน
หนึ่งของห้องรอตรวจจึงควรมีการตกแต่งและมีเอกสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพทีเ่ หมาะสมกัยวัยรุน่ วางอยู่
ด้วย และหากเป็ นไปได้ควรมีหอ้ งตรวจส�ำหรับสัมภาษณ์วยั รุน่ โดยเฉพาะ ซึง่ ควรเป็ นสถานทีท่ ม่ี ดิ ชิดและมี
ความเป็ นส่วนตัว บรรยากาศสงบ ผ่อนคลาย ไม่มเี สียงรบกวน เพราะวัยรุน่ อาจไม่บอกข้อมูลทีแ่ ท้จริงหาก
รูส้ กึ ว่าผูอ้ ่นื ก็สามารถได้ยนิ บทสนทนาระหว่างกันได้ ทิศทางของการนัง่ ควรเป็ นมุมฉากเยือ้ งกัน (square
position) ไม่ควรนังหั
่ นหน้าประจันกันตรงๆ ไม่ควรมีโต๊ะหรือสิง่ ของกัน้ ระหว่างกัน เก้าอีข้ องทุกคนควรอยู่
ในระดับเดียวกัน ระยะระหว่างกันควรพอดีทจ่ี ะไม่ทำ� ให้ใครรูส้ กึ อึดอัด

ผูป้ กครอง1, 4

ถึงแม้วยั รุ่นจะเป็ นจุดสนใจหลักแต่กค็ วรเอาใจใส่ผปู้ กครองด้วย ข้อมูลจากผูป้ กครองมีความส�ำคัญ
ต่อการประเมินวัยรุ่นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะส�ำหรับวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลางเนื่องจากวัยนี้อาจยังมี
วิจารณญาณต่อตนเอง (insight) ไม่ดนี ัก และการให้ความส�ำคัญกับอาการหรือช่วงเวลาทีป่ ่วยอาจยังไม่
เหมาะสม ควรสอบถามความกังวลของผูป้ กครองด้วย นอกจากนี้ผปู้ กครองจะให้ขอ้ มูลรายละเอียดในวัยเด็ก
เช่น ประวัตกิ ารเกิด พัฒนาการ การเจ็บปว่ ยในอดีต การนอนโรงพยาบาล การผ่าตัด การแพ้ยาหรืออาหาร
ภูมคิ มุ้ กันโรคทีไ่ ด้รบั และประวัตใิ นครอบครัว ได้ดกี ว่า การสัมภาษณ์วยั รุน่ โดยมีผปู้ กครองอยูด่ ว้ ยในตอนต้น
จึงช่วยให้ได้ขอ้ มูลด้านสุขภาพทีค่ รบถ้วน และยังท�ำให้สามารถประเมินลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวได้
อีกด้วย ก่อนทีจ่ ะสัมภาษณ์วยั รุน่ ตามล�ำพังควรแจ้งทุกคนว่าในการสัมภาษณ์จะมีชว่ งหนึ่งทีส่ มั ภาษณ์วยั รุน่
โดยไม่มผี ปู้ กครองอยูด่ ว้ ย และควรแจ้งเรือ่ งการรักษาเรือ่ งส่วนตัวบางอย่างของวัยรุน่ เป็ นความลับ (confi21
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dentiality) แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลทีม่ ผี ลเสียต่อสุขภาพเป็ นความลับได้ ทัง้ นี้เพือ่ ให้วยั รุน่ ได้ฝึกมีสว่ นร่วม
ในการให้ขอ้ มูลและดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ได้เป็ นการกีดกันผูป้ กครองไม่ให้มสี ว่ นร่วมในการรักษาแต่ทำ�
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสุขภาพและความเสีย่ งต่างๆทีม่ อี ยูอ่ ย่างแท้จริง และควรสนับสนุ นให้วยั รุน่ โดยเฉพาะวัยรุน่
ตอนต้นและตอนกลางปรึกษาและพูดคุยกับผูป้ กครองเกีย่ วกับปญั หาสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ จาก
ประสบการณ์การสัมภาษณ์วยั รุ่นไทยส่วนใหญ่พบว่าหากมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันแล้วผูป้ กครองมักจะไม่
ขัดข้องให้สมั ภาษณ์วยั รุน่ ตามล�ำพัง
ในกรณีทว่ี ยั รุน่ ยืนยันให้ผปู้ กครองอยูด่ ว้ ยตลอดการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย อาจเป็ นเพราะยังไม่
ไว้ใจ หรือมีเหตุผลอืน่ ควรระรึกว่าหากผูป้ กครองอยูด่ ว้ ย อาจไม่ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั
ผูป้ กครอง ปญั หาทางด้านจิตใจ และเรือ่ งทีเ่ ป็ นส่วนตัวมากๆ ของวัยรุน่

เทคนิคการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (rapport) 1, 5-7

การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั วัยรุน่ มีความส�ำคัญมาก ความสัมพันธ์ทด่ี ที งั ้ กับวัยรุน่ และผูป้ กครองท�ำให้
เกิดความรูส้ กึ ไว้เนื้อเชือ่ ใจ อยากให้ความร่วมมือ ท�ำให้วยั รุน่ และผูเ้ ป็ นแพทย์เชือ่ มโยงถึงกันได้ ควรเริม่ ต้น
ด้วยการมีเจตคติทด่ี ี (good attitude) และใส่ใจอย่างแท้จริง โดยการมีทา่ ทีดา้ นบวก มองโลกในแง่ดี เป็ นกลาง
(neutral) มีความเข้าใจ (understanding) อยากช่วยเหลือ (empathy) เห็นใจ (sympathy) เจตคติและความ
รูส้ กึ ทีด่ จี ะถ่ายทอดทางสีหน้า แววตาท่าที และท่าทางทีร่ บั รูไ้ ด้ ท�ำให้เกิดการยอมรับ เปิดช่องการสือ่ สารสอง
ทาง (two-way communication)
1. การทักทายและสร้างบรรยากาศ
เมือ่ พบกันควรแนะน�ำตัว และทักทายวัยรุน่ ก่อนแล้วให้เขาแนะน�ำผูป้ กครองซึง่ มาด้วยเป็นการสือ่ ว่าเขา
คือจุดสนใจหลัก ควรสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรและผ่อนคลายโดยถามเรือ่ งทัวๆไปเกี
่
ย่ วกับวัยรุน่ (small talk)
เพือ่ ให้รจู้ กั กันก่อน เช่น ชอบอะไร ท�ำอะไร เพือ่ นเป็ นใคร การค้นหาด้านดีและหยิบยกข้อดีของวัยรุน่ มาพูด
จะใช้เป็ นจุดเริม่ ต้นได้อย่างดี และท�ำให้สามารถประเมินพัฒนาการของวัยรุน่ ได้ดว้ ย เมือ่ สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ แี ล้วจึงค่อยสัมภาษณ์ประวัตทิ จ่ี ำ� เป็ นต่อโดยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
2. บทบาทและการวางตัวของผูส้ มั ภาษณ์
ระหว่างการสัมภาษณ์หากมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นและผูป้ กครองควรหลีกเลีย่ งการเข้าข้างฝา่ ยใด
ฝา่ ยหนึ่ง ควรตัง้ ใจฟงั ท�ำความเข้าใจ จับประเด็น และพยายามถามเพือ่ ให้ทกุ คนเกิดความกระจ่างว่าท�ำไม
ถึงมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึง่ ผูส้ มั ภาษณ์ได้สะท้อนความคิดของแต่ละฝา่ ยโดยใช้คำ� ถาม
ปลายเปิด ซึง่ จะช่วยให้วยั รุน่ และผูป้ กครองเข้าใจกันมากขึน้ โดยไม่ตอ้ งเข้าข้างฝา่ ยใด
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มารดาพาปอนด์บุตรชายอายุ 15 ปีมาตรวจเพราะคิดว่ามีปญั หาพฤติกรรม
มารดา: ลูกต้องหัดรูจ้ กั เลือกเพือ่ นๆทีด่ กี ว่านี้
ปอนด์: ท�ำไมครับ เพือ่ นผมมันไม่ดยี งั ไง
มารดา:  ก็เพือ่ นๆของลูกน่ะไม่มเี ป้าหมายในชีวติ สักคน ไม่สนใจเรียน วันๆเอาแต่เล่นไปเรือ่ ยเปือ่ ย
ปอนด์: ก็พวกผมไม่เหมือนแม่นีค่ รับ ทีเ่ อาแต่บา้ งาน พวกเรารูจ้ กั หาความสุข
ผูส้ มั ภาษณ์:  ปอนด์รสู้ กึ ว่าคุณแม่ใช้เวลาท�ำงานเยอะเกินไป
ปอนด์: ใช่เลยครับ
ผูส้ มั ภาษณ์: ส่วนคุณแม่กอ็ ยากให้ปอนด์มเี ป้าหมายในชีวติ ทีช่ ดั เจนขึน้ แล้วก็เลือกเพือ่ นดีๆทีม่ ี เป้า
หมายในชีวติ เช่นเดียวกัน
มารดา: ใช่คะ่ คือดิฉนั กังวลว่าเค้าจะไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวติ น่ะค่ะ
ปอนด์: ผมจะประสบความส�ำเร็จในแบบของผม
ผูส้ มั ภาษณ์: ความส�ำเร็จในแบบของปอนด์เป็ นยังไง
3. ทักษะในการฟัง (listening skills)
การสือ่ สารทีด่ คี วรเป็นแบบสองทาง คือการฟงั และการพูด แต่ในระยะแรกควรพยายามกระตุน้ ให้วยั รุน่
พูดและแสดงความคิดเห็น เพือ่ ให้รสู้ กึ ว่าผูส้ มั ภาษณ์กำ� ลังสนใจและฟงั อย่างตัง้ ใจ (active listening) ซึง่ ท�ำได้
โดยสนใจฟงั จดจ�ำรายละเอียดพยายามเข้าใจความคิดความรูส้ กึ และทัศนคติ ต่อสิง่ ทีถ่ กู มองว่าเป็นปญั หารวม
ถึงผลต่อผูอ้ น่ื โดยเฉพาะคนในครอบครัว เมือ่ สงสัยควรถามเพิม่ เติมโดยขอให้วยั รุน่ ขยายความ บอกความคิด
และความรูส้ กึ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ เป็ นระยะๆ การคิดวิเคราะห์ไปด้วยในระหว่างการฟงั ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
วัยรุน่ ว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร คนส่วนใหญ่มกั คิดว่าตนเองพยายามเข้าใจแล้ว แต่อาจฟงั และถามแต่เฉพาะข้อมูล
ทางการแพทย์ทต่ี อ้ งการทราบ โดยลืมใส่ใจฟงั สิง่ ทีว่ ยั รุน่ พยายามบอก ท�ำให้ขาดข้อมูลส�ำคัญบางอย่าง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ ซึง่ จะสังเกตได้วา่ เป็ นการถามในลักษณะทีร่ บี เร่งและถามเฉพาะข้อมูลทีต่ นเองต้องการ ใช้
ค�ำถามปลายปิดโดยไม่ให้โอกาสผูป้ ว่ ยขยายความ และไม่สามารถจับประเด็นความขัดแย้งระหว่างผูป้ ว่ ยกับ
มารดาได้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยตอบค�ำถามครบตามเป้าหมายแล้ว ก็เปลีย่ นประเด็น
กวาง ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 15 ปี เป็ นเบาหวานมา 2 ปี
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แพทย์: แล้วฉีดอินสุลนิ วันละเท่าไหร่ครับ
กวาง: NPH 16 u กับ RI ทุกเช้าค่ะ
แพทย์: แล้วได้ตรวจน�้ำตาลในปสั สาวะไหม
กวาง: ตรวจค่ะ
แพทย์: ตรวจบ่อยแค่ไหนครับ
กวาง: ก็ทกุ เช้าทีแ่ ม่ไม่มาย�้ำให้ตรวจนันแหละ
่
แพทย์: แล้วมีน้ �ำตาลในปสั สาวะไหมครับ
กวาง: ก็บางวัน
แพทย์: มีน้ �ำตาลในปสั สาวะเยอะไหม กีบ่ วก อาทิตย์ละกีว่ นั ครับ
กวาง: 1-2 อาทิตย์ละวันสองวัน
แพทย์: ฉีดยามีปญั หาอะไรไหมครับ
กวาง: ก็ไม่ม ี
แพทย์: แล้วทีโ่ รงเรียนเป็ นยังไง
กวาง: …
ผูส้ มั ภาษณ์อาจคิดว่าตนเองเข้าใจในสิง่ ทีว่ ยั รุน่ พูด แต่บางครัง้ ต้องใส่ใจต่อความหมายของค�ำบางค�ำ
โดยเฉพาะค�ำทีไ่ ม่ชดั เจน เพราะอาจไม่ได้มคี วามหมายอย่างทีผ่ สู้ มั ภาษณ์คดิ ผูส้ มั ภาษณ์จงึ ควรถามตัวเอง
ตลอดเวลาว่าเข้าใจในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ อย่างกระจ่างหรือยัง หากไม่ชดั เจนควรถามเพิม่ เติมด้วยค�ำถามปลายเปิ ด
หรือการสะท้อนความคิดความรูส้ กึ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ หากผูส้ มั ภาษณ์ไม่ถามเพิม่ เติมอาจเข้าใจว่าบีรสู้ กึ ว่า
ตนเองมีผลการเรียนทีต่ กต�่ำและชีวติ ล้มเหลว ในขณะทีจ่ ริงๆแล้วบีมอี าการทางด้านจิตเวช
ผูส้ มั ภาษณ์:
บี:
ผูส้ มั ภาษณ์:
บี:
ผูส้ มั ภาษณ์:
บี:
ผูส้ มั ภาษณ์:
บี:
ผูส้ มั ภาษณ์:
บี:

ดูเหมือนพ่อแม่ของบีจะกังวลมากเลยเกีย่ วกับผลการเรียน
ก็ชวี ติ ผมมันแย่มากยับเยิน
แย่มาก ยับเยิน...
ก็ใช่น่ะสิ เข้าใจมัย้
ยังไงนะ ไหนลองอธิบายเพิม่ เติมสิคะ
ก็ผมรูส้ กึ แปลกๆตัง้ หลายอย่าง เหมือนร่างกายมันจะแตกเป็ นเสีย่ งๆ
ทีว่ า่ แปลกๆมันเป็ นยังไง
บางครัง้ ก็รสู้ กึ เหมือนนิ้วมือใหญ่ บางทีมนั ก็เล็ก ประหลาดมากเลย
หมายความว่านิ้วมือมันใหญ่ขน้ึ แล้วมันก็เล็กลงเหรอคะ
ใช่ บางครัง้ เดินๆอยูก่ ร็ สู้ กึ ตัวลอยๆ

ประโยคขยายความต่อท้าย มักจะบ่งบอกถึงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง แต่คำ� พูดเหล่านัน้ อาจไม่ได้รบั การใส่ใจ
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เพราะพูดตามหลังข้อความอืน่ เช่นในกรณีของกวาง ทีบ่ อกว่าตรวจน�้ำตาลในปสั สาวะทุกเช้าที่ “แม่ไม่มาย�ำ้
ให้ตรวจ” หากผูส้ มั ภาษณ์ไม่ได้ใส่ใจสอบถามให้ขยายความเพิม่ เติม จะท�ำให้ไม่ได้ขอ้ มูลว่ากวางเบือ่ การทีแ่ ม่
ต้องมาคอยถามย�ำ้ บ่อยๆจนรูส้ กึ ต่อต้านและไม่ตรวจปสั สาวะทุกครัง้ ทีแ่ ม่พดู วันไหนแม่ไม่พดู จึงตรวจ
ภาษากาย สีหน้าและท่าทาง มักจะแสดงออกถึงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงแม้วยั รุน่ จะไม่พดู ผูส้ มั ภาษณ์ควรตัง้ ใจฟงั
และสังเกตภาษากายไปด้วยในเวลาเดียวกัน หากสังเกตว่าวัยรุน่ มีสหี น้าบ่งบอกถึงอารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปทันที
หรือไม่ตรงกันสิง่ ทีก่ ำ� ลังพูดอยู่ อาจใช้การสะท้อนความรูส้ กึ สอบถามเพิม่ เติม
4. การกระตุ้นให้เล่าเรื่อง (facilitative response)
ทุกคนชอบให้มคี นเข้าใจ ผูพ้ ดู จะรูส้ กึ ดีเมือ่ ผูฟ้ งั สามารถจับใจความและสรุปประเด็นซึง่ สะท้อนความ
รูส้ กึ ของผูพ้ ดู ได้ตรงกับใจเป็ นอย่างดี เช่น หากผูป้ ว่ ยไม่สามารถหาค�ำมาบรรยายอาการได้อย่างชัดเจนแต่
แพทย์สามารถบอกได้วา่ เป็ นอาการอะไร ผูป้ ว่ ยจะรูส้ กึ ว่าแพทย์ได้ตงั ้ ใจฟงั จริงๆ ฉะนัน้ ตัง้ ค�ำถามปลายเปิด
การจับใจความ สรุปประเด็น สะท้อนความรูส้ กึ และพูดทบทวน จึงช่วยกระตุน้ ให้วยั รุน่ เล่าเรือ่ งได้มากขึน้
ควรเริม่ จากการตัง้ ค�ำถามปลายเปิด (open ended questions) ซึง่ จะช่วยให้วยั รุน่ อธิบายความรูส้ กึ ทัศนคติ
และบอกสิง่ ทีก่ งั วลตามล�ำดับความส�ำคัญของตนเอง โดยไม่รสู้ กึ ถูกรุกรานและจะต้องคอยตอบค�ำถามมากมาย
ไม่ควรตัดสินก่อนทีจ่ ะฟงั ข้อมูลทัง้ หมด และควรพูดให้กำ� ลังใจ (affirmation) เมือ่ วัยรุน่ สามารถบอกในสิง่ ทีพ่ ดู
ได้ยาก เช่นการพูดว่า “มันไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะเล่าเรือ่ งนี้ให้ใครฟงั ขอบคุณนะทีบ่ อกหมอ” หรือ “ช่วงเวลานัน้ คง
หนักหนาสาหัส หมอรูส้ กึ ชืน่ ชม....(ชือ่ ) มากทีส่ ามารถประคองตัวเองผ่านมาได้เป็ นอย่างดี”
การสะท้อนความคิด (reflection) สือ่ ให้วยั รุน่ ได้รบั ทราบว่าผูส้ มั ภาษณ์กำ� ลังตัง้ ใจฟงั อย่างเข้าใจ ท�ำได้
โดยการพูดทวนสิง่ ทีว่ ยั รุน่ บอกสัน้ ๆ หรือขยายความจากสิง่ ทีว่ ยั รุน่ บอก ในการพูดทบทวนมีสองประเด็นที่
ส�ำคัญคือทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงๆและความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ขณะนัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อ้อม อายุ 13 ปี ผูป้ กครองพามาตรวจเพราะอารมณ์แปรปรวนและมีพฤติกรรมชอบต่อต้านผูป้ กครอง
ชอบเรียกร้องความสนใจ
ผูส้ มั ภาษณ์: ดูเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะกังวลเกีย่ วกับพฤติกรรมของอ้อม
อ้อม:
บางทีหนู ก็เบื่อแล้วก็ร�ำคาญพวกเขาจริงๆ อาทิตย์ท่แี ล้วก็ไม่ยอมให้หนู ไปห้างกับ
เพื่อน แม่บอกว่าหนู ยงั เด็กเกินไปทีจ่ ะไปเทีย่ วกันเอง แต่พ่อแม่ของคนอื่นก็ให้พวก
เขาไปกันทุกคน วันก่อนก็เหมือนกัน อ้อมขออยูก่ นิ ข้าวเย็นบ้านเอ๋ พ่อก็ไม่ให้แล้วยัง
ตามไปรับกลับบ้านทันที ท�ำอย่างกับอ้อมเป็ นเด็กเล็กๆ
ผูส้ มั ภาษณ์: รูส้ กึ เหมือนพ่อกับแม่ไม่เชือ่ ใจ
อ้อม:
ไม่ใช่รสู้ กึ หรอก พวกเขาไม่เคยเชือ่ ใจอะไรอ้อมเลย มันท�ำให้ออ้ มไม่รจู้ ะท�ำดีๆให้เขา
เชือ่ ไปท�ำไม ท�ำไปก็ไร้ประโยชน์ อ้อมเลยท�ำอะไรทีอ่ อ้ มอยากท�ำ
การหยุดพูดชัวครู
่ ่ หรือใช้ความเงียบในจังหวะทีเ่ หมาะสมก็สามารถช่วยกระตุน้ ให้เล่าเรือ่ งได้โดยเฉพาะ
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เวลาทีผ่ เู้ ล่าก�ำลังสรรหาค�ำพูดมาอธิบายสิง่ ทีท่ ำ� ลงไป บุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่เคยชินกับการถาม
ค�ำถามเพือ่ ให้ได้คำ� ตอบ เมือ่ ถามแล้วไม่ได้รบั ค�ำตอบทันที ก็มกั จะถามมากขึน้ เรือ่ ยๆ หากพบว่าผูต้ อบก�ำลัง
คิดเพือ่ ทีจ่ ะตอบค�ำถามควรให้เวลาโดยการหยุดถามชัวครู
่ ่ เพือ่ รอค�ำตอบ หรืออาจจะถามต่อสัน้ ๆว่า “เป็ นยัง
ไง” หรือ “บางเรือ่ งก็อธิบายยากเนอะ” เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้พดู ต่อ ในการสัมภาษณ์ทางจิตเวชอาจมีการจงใจใช้
ความเงียบ หรือหยุดพูดนานๆ เพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่าง การใช้ความเงียบทีน่ านเกินไปจนท�ำให้รสู้ กึ อึดอัด
อาจไม่เหมาะกับการสัมภาษณ์วยั รุน่ โดยเฉพาะวัยรุน่ ตอนต้น เพราะท�ำให้วยั รุน่ รูส้ กึ กลัวได้
ั
การสรุปประเด็น (summary) ท�ำให้มองเห็นปญหาได้
ชดั เจนยิง่ ขึน้ และก�ำหนดทิศทางของการสัมภาษณ์
ทัง้ ยังกระตุน้ ให้วยั รุน่ ให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมด้วย
5. การสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัว ยาเสพติด เรื่องเพศ และปัญหาทางด้านจิตใจ
การมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมและสุขภาวะทีด่ ที งั ้ เรือ่ งจิตใจ เพศ ความสามารถในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
ล้วนเป็ นข้อมูลส�ำคัญทีค่ วรได้การสัมภาษณ์วยั รุ่น แต่การสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวเล่านี้อาจท�ำให้รูส้ กึ อึดอัด
ได้ทงั ้ 2 ฝา่ ย ผูส้ มั ภาษณ์สามารถพูดคุยเรือ่ งส่วนตัวเหล่านี้ได้โดยเริม่ จากการ พูดในลักษณะเพือ่ ให้ความรู้
เชิงป้องกันและสอบถามโดยเริม่ จากการพูดว่าวัยรุน่ เป็ นวัยทีอ่ ยากรูอ้ ยากลอง บางคนมีพฤติกรรมเสีย่ ง และ
สอบถามเกีย่ วกับเพือ่ นหรือคนรูจ้ กั ก่อน จึงค่อยสอบถามเจ้าตัว โดยบอกว่าจ�ำเป็ นต้องถามค�ำถามทีเ่ ป็ นส่วน
ตัวเหล่านี้เพือ่ หาว่ามีปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพซึง่ อาจท�ำให้ตอ้ งส่งตรวจเพิม่ เติมหรือทีใ่ ห้การรักษา
ได้ทนั ที ในการสัมภาษณ์เรือ่ ง sexuality ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยใช้คำ� พูดเป็นกลางเมือ่ สอบถาม
เรือ่ งความนิยมทางเพศ (sexual orientation) ว่าสนใจเพศตรงข้าม เพศเดียวกัน ทัง้ คู่ หรือยังไม่แน่ใจ
เรื่องส่วนตัวส่วนทีจ่ �ำเป็ นต้องสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินด้านจิตสังคม (psychosocial assessment) ท�ำได้โดยใช้ HEEADSSS assessment5 (ตารางที่ 1) ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีพ่ บว่ามี
ประสิทธิภาพและใช้กนั อย่างแพร่หลาย HEEADSSS มีคำ� ย่อมาจาก H: home E: education or employment
E: eating A: activities in the peer group D: drugs S: sexuality S: suicide or depression S: safety ข้อดี
คือจ�ำง่าย มีหวั ข้อครอบคลุมเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็ นต้องประเมิน และเรียงจากค�ำถามเรือ่ งทัวๆไปก่
่
อนทีจ่ ะถามเรือ่ ง
ส่วนตัวมากขึน้ เป็ นล�ำดับ
การให้ตอบแบบสอบถามก่อนพบ โดยค�ำถามแบบสอบถามมักจะเริม่ จากประวัตสิ ขุ ภาพกาย ความ
คิดเห็นต่อสุขภาพโดยรวม review of systems ก่อนและถามค�ำถามทีเ่ ป็ นส่วนตัวมากขึน้ การน�ำข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาใช้เป็นอีกวิธหี นึ่งทีช่ ว่ ยท�ำให้พดู คุยเรือ่ งส่วนตัวได้ตอ่ เช่น หากพบว่าวัยรุน่ เคยมีเพศสัมพันธ์
แล้ว ควรสัมภาษณ์เพือ่ ให้ได้รายละเอียดในส่วนนี้มากขึน้ รวมถึงให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการป้องกันการตัง้ ครรภ์โดย
ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดว้ ย แต่หากพบว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อาจเน้นให้ขอ้ มูลเรือ่ ง
การมีเพศสัมพันธ์เมือ่ พร้อม หรือหลังแต่งงานเท่านัน้ และวิธกี ารปฏิเสธหากแฟนขอให้มเี พศสัมพันธ์เป็ นต้น
การใช้แบบสอบถามเป็ นเพียงเครือ่ งมือช่วยเท่านัน้ ไม่ควรใช้แทนการสัมภาษณ์ เนื่องจากแบบสอบถามอาจ
ไม่ครบถ้วนและผูต้ อบเองอาจเลือกทีจ่ ะไม่ตอบบางค�ำถาม หรือถึงแม้วา่ ผูต้ อบจะตอบว่าไม่เป็ นปญั หาก็ควร
จะถามเพือ่ คัดกรองอีกครัง้
การสัมภาษณ์วยั รุน่ จ�ำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน แต่เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า เมือ่ มีทกั ษะ
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ด้านนี้แล้วจะช่วยให้สามารถดูแลสุขภาพวัยรุน่ ได้อย่างครบถ้วนให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์มากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 1 HEEADSSS assessment5, 8
สิ่ งที่ควรถาม
• อยูบ่ า้ นกับใครบ้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็ นอย่างไร มีผใู้ หญ่ทบ่ี า้ นทีส่ ามารถพูดคุยด้วยไว้ใจได้
หรือไม่ มีหอ้ งนอนเป็ นสัดส่วนหรือไม่ มีการเปลีย่ นแปลงในบ้าน คนย้ายเข้ามาใหม่ การย้ายบ้าน หรือ
ต้องจากบ้านมาอยูก่ บั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ทีบ่ า้ นมีกฏอะไรบ้าง
- การหนีออกจากบ้าน และการใช้ความรุนแรงในบ้านว่าเคย/มีหรือไม่
Education • ผลการเรียน วิชาทีถ่ นัดและไม่ถนัด แผนการการศึกษาหรือท�ำงานในอนาคต การเปลีย่ นโรงเรียน การ
ท�ำงานรวมถึงเวลาทีใ่ ช้ทำ� งานหารายได้นอกเหนือจากการศึกษา
- เพือ่ นทีโ่ รงเรียน ความรูส้ กึ ว่าปลอดภัยเมือ่ ยูท่ โ่ี รงเรียน การสอบตกรายวิชา ตกซ้าชัน้ ปญั หาการเรียน
อืน่ ๆ
□ ความรูส้ กึ ผูกพันธ์กบั โรงเรียน มีผใู้ หญ่ทโ่ี รงเรียนทีส่ ามารถพูดคุยด้วยไว้ใจได้หรือไม่
Eating & • ความรูส้ กึ ต่อรูปร่าง หน้าตาของตนเอง การเปลีย่ นแปลงของน�้ำหนัก การรับประทานอาหาร พฤติกรรม
Body image การกิน เช่น การอดข้าว การลดน�้ำหนัก การกินเพือ่ ความสบายใจ การรับประทานอาหารมังสวิรตั ิ และ
กิจกรรมอืน่ ๆทีใ่ ช้ในการควบคุมน�้ำหนัก การออกก�ำลังกาย พฤติกรรมการบริโภคทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมเมือ่
เทียบกับพฤติกรรมการบริโภคของตนเองในปจั จุบนั
- ความกังวลเรือ่ งรูปร่าง น�้ำหนัก การรับประทานอาหารหน้าโทรทัศน์ ความรูส้ กึ เหมือนควบคุมตัวเองไม่
ได้เวลารับประทานอาหาร การล้วงคอให้อาเจียนหลังรับประทานอาหาร การกินยาลดน�้ำหนัก
□ ถ้าน�้ำหนักเพิม่ /ลด อีกสัก 5 กก.จะรูส้ กึ อย่างไร
Activities • งานอดิเรก กิจกรรมยามว่างทีต่ นเองและกลุม่ เพือ่ นสนใจ ชอบท�ำ กิจกรรมทีท่ ำ� ร่วมกับครอบครัว การ
ออกก�ำลังกาย แข่งขันกีฬา การดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เนท และเกมส์ การเป็ นสมาชิก
ชมรมต่างๆ การท�ำกิจกรรมทางศาสนา
- เกีย่ วกับ การอ่านหนังสือ ประมาณการดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์ ดนตรีทน่ี ิยมฟงั
หัวข้อ
Home

Drugs

Sexuality

• การสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา สารเสพติดชนิดอืน่ ๆทีเ่ พือ่ น คนในครอบครัวใช้หรือทีใ่ ช้เอง ยาทีร่ บั ประทานเป็ น
ประจ�ำเช่น วิตามินเสริม ยาลดน�้ำหนัก ยารักษาสิว เสตียรอยด์ ยาพืน้ บ้าน
-การใช้สารเสพติด ควรประเมินว่ามีความเสีย่ งต่อการติดยาหรือไม่ เช่นการใช้ยาตามล�ำพัง (ประเมินได้
โดยการถาม CRAFFT questionnaire ตารางที่ 2)
• sexual development
ผู้ห ญิ ง : อายุ ท่ีเ ริ่ม มีป ระจ� ำ เดือ น ความถี่ ระยะเวลา ความสม�่ ำ เสมอ อาการปวดท้อ งร่ ว มกับ
ประจ�ำเดือน ประจ�ำเดือนครัง้ สุดท้าย
ผูช้ าย: อายุทเ่ี ริม่ มีเสียงแตกหนุ่ม
• รูส้ กึ สนใจใครหรือยัง มีแฟนหรือยัง ทัศนคติเกีย่ วกับการมีแฟน คนพิเศษ ทัศนคติต่อเรือ่ งเพศ
• sexual activity พฤติกรรมทางเพศของเพือ่ นและตน การเลือกทีจ่ ะไม่มเี พศสัมพันธ์จนกว่าจะพร้อมหรือ
หลังแต่งงงาน การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
- sexual orientation รักชอบเพศตรงข้าม เพศเดียวกันกับตนเอง หรือทัง้ คู่ การถูกลวนลามหรือบังคับให้
มีเพศสัมพันธ์ หากเคยมีเพศสัมพันธ์ควรถามประวัตโิ รคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก�ำเนิด ประวัตกิ าร
ตัง้ ครรภ์(หรือท�ำให้คนอืนตัง้ ครรภ์) และการตรวจภายใน
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สิ่ งที่ควรถาม
• อารมณ์ซมึ เศร้าหดหูไ่ ม่มคี วามสุข รูส้ กึ โดดเดีย่ วไม่มเี พือ่ น เบื่อรูส้ กึ ชีวติ ไม่มคี า่ ไร้จุดหมาย ปญั หา
สมาธิและการนอนหลับ ความคิดยากท�ำร้ายตนเองหรือผูอ้ น่ื
- ความสุขในชีวติ การถอยห่างจากเพือ่ นๆ ความคิดอยากฆ่าตัวตาย พฤติกรรมท�ำร้ายตนเอง การใช้ยา
หรือสารเสพติดเพือ่ ท�ำให้ตนเองสบายใจ
• ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุ การได้รบั บาดเจ็บ การสวมหมวกกันน็อค รัดเข็มขัดนิรภัย นัง่
ในรถทีผ่ ขู้ บั เมาหรืออยูภ่ ายใต้ฤทธิของสารเสพติ
ด เมาแล้วขับรถ การเป็ นส่วนของกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรม
์
เสีย่ ง การท�ำผิดกฎหมาย และความรุนแรงในโรงเรียน และครอบครัว การถูกท�ำร้ายร่างกาย ทารุณกรรม
- การได้รบั อุบตั เิ หตุ การพกอาวุธของแหลมหรือปืน
• ควรถามทุกข้อ - ถามเมือ่ มีเวลา Ÿ ถามเมือ่ สถานการณ์เหมาะสม

ตารางที่ 2 CRAFFT questionnaire9
C: เคยนังอยู
่ ใ่ นรถ(Car) ซึง่ คนขับอยูภ่ ายใต้ฤทธิ ์ของสารเสพติดหรือไม่
R: เคยใช้สารเสพติดเพือ่ ผ่อนคลาย(Relax)หรือเพือ่ ให้เข้ากับคนอืน่ ได้หรือไม่
A: เคยใช้สารเสพติดเมือ่ อยูค่ นเดียว(Alone)หรือไม่
F: การใช้สารเสพติดท�ำให้ลมื เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ (Forget)หรือไม่
F: เพือ่ นๆหรือครอบครัว(Friends)บอกให้เลิกใช้หรือไม่
T: เคยมีปญั หา(Trouble)จากการใช้สารเสพติดหรือไม่
*หากตอบว่าเคยมากกว่า 2 ข้อแสดงว่ามีปญั หาการใช้สารเสพติด ควรส่งต่อเพือ่ ให้ได้รบั การประเมินโดยละเอียด
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4

วัยรุ่นหมายถึงเด็กทีม่ อี ายุ 10-18 ปี และเยาวชนหมายถึงบุคคลทีอ่ ายุ 19-25 ปี หากจะกล่าวถึง
พัฒนาการของเด็กทีก่ า้ วเข้าวัยรุน่ จะแบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ วัยรุน่ ตอนต้น 10-13 ปี วัยรุน่ ตอนกลาง 14-16 ปี
วัยรุน่ ตอนปลาย 17-19 ปี และเยาวชน อายุ 19-25 ปี การเลีย้ งลูกวัยรุน่ ในยุคปจั จุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยความเร่ง
รัดและอุดมด้วยเทคโนโลยี สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ของวัยรุน่ จึง
ยังมีปญั หาทีท่ า้ ทายหลายประการ จากรายงานข้อมูลอัตราการตายของวัยรุน่ ทัวโลก
่ 1 แบ่งโซนภูมภิ าคทัวโลก
่
ออกมาเป็ น 7 โซน กล่าวคือ Region of America, Region of Mediterranean, European, Western Pacific
Region, Africa Region ,South East Asia Region และNon-member states on Territories โดยเก็บข้อมูล
ใน 192 ประเทศทีม่ ฐี านข้อมูลด้าน Demographic health survey พบว่า ประชากรวัยรุน่ อายุ 10-24 ปี มี
ทัง้ หมดประมาณ 1.8 พันล้านคน และมีอตั ราตาย 2.6 ล้านคนต่อปี โดยมีอตั ราตายมากทีส่ ดุ ใน South East
Asia Region ประมาณ 35% รองลงมาคือ Africa region ประมาณ 28% (ทัง้ 2 โซนนี้รวมกันเท่ากับ 63%
ประมาณ 2/3 ของอัตราการตายในประชากรวัยรุน่ อายุ 10-24 ปีทวโลก)
ั่
วัยรุน่ ชายตายมากกว่าวัยรุน่ หญิง
ในทุกกลุม่ อายุ ทุกภูมภิ าค ยกเว้น Africa และ South East Asia Region ทีข่ อ้ มูลต่างจากภูมภิ าคอืน่ กลุม่
ประเทศรายได้ต่ำ� หรือปานกลาง มีภาวะเสีย่ งต่อการตายในวัยรุน่ มากกว่ากลุม่ ประเทศทีร่ ่ำ� รวย 4 เท่า โดย
เฉพาะในวัยรุน่ ผูห้ ญิงมีความเสีย่ งต่อการตายสูงกว่าในกลุม่ ประเทศร�่ำรวยถึง 2 เท่า หากวิเคราะห์เฉพาะใน
South East Asia Region วัยรุน่ หญิงมีอตั ราการตายมากกว่าวัยรุน่ ชายในทุกกลุม่ อายุ ซึง่ เกิดจากมารดาวัย
รุน่ และโรคติดเชือ้ ร้ายแรงซึง่ มี HIV/AIDS รวมอยูด่ ว้ ย 36% และสาเหตุจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังประมาณ 21%
เป็ น ตัวสะท้อนอย่างดี ทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญเนื่องจากเป็ น 1 ในตัวชีว้ ดั ของ Millennium Developmental
Goal ล�ำดับที่ 5 ซึง่ เท่ากับว่าในภูมภิ าค South East Asia Region นี้ตอ้ งเน้น Sexual และ Reproductive
health ในวัยรุน่ มากขึน้ และมีรปู ธรรมชัดเจน
องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดเกณฑ์มาตรฐานเฝ้าระวังสถานการณ์ตงั ้ ครรภ์ของวัยรุน่ 2 โดยร้อยละของผู้
หญิงอายุต่ำ� กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ ทีต่ งครรภ์
ั้
ตอ่ ผูห้ ญิงทุกกลุม่ อายุทต่ี งั ้ ครรภ์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ในขณะทีข่ อ้ มูล
31

สุรยิ เดว ทรีปาตี

วัยรุน่ กับเพศสัมพันธ์

จาก รายงานสภาวะการมีบตุ รของวัยรุน่ 3 แสดงให้เห็นแนวโน้มในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา ว่าสถานการณ์การคลอดบุตรของ
วัยรุน่ อายุต่ำ� กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ และอายุต่ำ� กว่า 15 ปีบริบรู ณ์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยตลอด โดยในกลุม่ วัยรุน่
อายุต่ำ� กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งเฝ้าระวังตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก มีคา่ ร้อยละเกินเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดไว้มาตัง้ แต่ปี 2543 ส�ำหรับอัตราการคลอดบุตรในมารดาอายุต่ำ� กว่า 15 ปีบริบรู ณ์ แม้วา่ จะมีคา่ เพียง
เล็กน้อยแต่กเ็ ป็ นเรือ่ งทีส่ งั คมควรตระหนักและจ�ำเป็ นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขโดยเร็ว(ดังแสดงในตารางที่ 1
และภาพแสดงที่ 1)
ตารางที่ 1 แนวโน้ มการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น ของประเทศไทย พ.ศ. 2543 - 2552
มารดาทุกอายุ
อายุตำ�่ กว่า 15 ปี บริ บรู ณ์
อายุตำ�่ กว่า 20 ปี บริ บรู ณ์
พ.ศ.
(คน)
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
เกณฑ์การเฝ้ าระวังการตัง้ ครรภ์
≥ 10
787,739
3,299
0.42
106,726
13.55
2552
797,356
3,043
0.38
95,747
12.01
2551
811,384
3,054
0.38
108,519
13.37
2550
802,924
2,911
0.36
104,604
13.03
2549
809,807
2,941
0.36
104,347
12.89
2548
822,575
3,014
0.37
105,199
12.79
2547
778,445
2,479
0.32
96,428
12.39
2546
771,787
2,268
0.29
92,537
11.99
2545
766,107
2,185
0.29
91,487
11.94
2544
786,018
2,031
0.26
92,706
11.79
2543
11
ทีม่ า : ระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุน่ สป.พม.ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิ
ดของส�ำนัก
บริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง

สภาวะการมีบตุ รของวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2552
เกณฑ์การเฝ้ าระวังการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
จานวนการคลอดบุตรของผูห้ ญิ ง
อายุตา่ กว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เท่ากับหรือมากกว่า 10 %
จานวนการคลอดบุตรของผูห้ ญิ ง
อายุตา่ กว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ น้อยกว่า 10 %
ภาพที ่ 1 .แสดงสภาวะการมีบุ ต รของวัย รุ่น ไทย ประมวลผลจากระบบ
รายงานสภาวะการคลอดบุตรของวัยรุ่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
สูตรในการประมวลผล : “อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น” เท่ากับ
จานวนหญิงทีค่ ลอดบุตรในขณะทีม่ อี ายุต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์ × 100
จานวนหญิงทีค่ ลอดบุตรทัง้ หมดทุกช่วงอายุ
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สภาวะการมีบตุ รของวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2552
รายงานส�ำรวจของสถาบันวิจยั ประชากรและสัเกณฑ์
งคม มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล กร่่อวนวั
มกัยบอันส�ควร
ำนักกองทุนสนับสนุน
การเฝ้ าระวั
งการตั
ง้ ครรภ์
การสร้างเสริมสุขภาพ4 ในปี พศ.2546 ด้านพฤติกรรมทางเพศสั
มพันธุข์ องวัยรุน่ ในประเทศไทยพบว่า อายุ
จานวนการคลอดบุตรของผูห้ ญิ ง
5,6
เฉลีย่ ของวัยรุ่นทีเ่ ริม่ มีเพศสัมพันธุค์ รัง้ แรกคือ อายุ 16 ปี อายุ
ในขณะที
มูเลท่การส�
พศ.
ตา่ กว่า 20ฐ่ านข้
ปี บริ บอรู ณ์
ากับหรืำอรวจ
มากกว่า ในรอบปี
10 %
2548-2549 ในเด็กมัธยมถึงอุดมศึกษา พบว่ามีเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 16 เป็ นร้อยละ 20 เมือ่ เทียบ
กับ 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา และในกลุม่ นี้รอ้ ยละ 30 เคยมีเพศสัมพันจธ์านวนการคลอดบุ
แล้ว ในขณะทีตรของผู
ก่ ารแต่ห้ ญิงงงานช้าลงโดยเฉลีย่ อายุ
อายุ
ตา่ กว่า 20 ปี บริ
ณ์ น้อยกว่
24 ปี (ภาพแสดงที่ 2) จะเห็นได้วา่ ช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ จากค่าเฉลี
ย่ ของการเริ
ม่ มีบรูเพศสั
มพัาน10ธ์ก%บั การแต่งงานราว
8-12 ปี น้ี สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศสั
มพันธ์มากขึน้ และยาวนานขึน้ และเป็ นการมีเพศสัมพันธ์
ภาพที ่ 1 .แสดงสภาวะการมีบุ ต รของวัย รุ่น ไทย ประมวลผลจากระบบ
แบบขาดความรับผิดชอบ หรือสังคมยังไม่ยอมรัรายงานสภาวะการคลอดบุ
บ โดยมีปจั จัยทีเ่ ป็ นตรของวั
เหตุกยรุระตุ
้ ย์หลายประการเช่
นการเข้าวัย
่น ศูนน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สารปสญ
านั
กงานปลั
ดกระทรวงการพั
ฒนาสังคมและความมั
นคงของมนุ
่
ษย์ มพันธ์
ั หาสั
รุน่ ทีเ่ ร็วขึน้ การกระตุน้ โดยสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสม ท�สืำอ่ ให้
งคมอั
นเนื่องมาจากพฤติ
กรรมการมี
เพศสั
สูตรในการประมวลผล : “อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น” เท่ากับ
และผลของการกระท�ำทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ
น้ เห็นได้จากการหย่าร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือฝา่ ยชาย
จานวนหญิงทีค่ ลอดบุตรในขณะทีม่ อี ายุต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์ × 100
ทิง้ ไปปล่อยให้ฝา่ ยหญิงแบกรับภาระและความเครียดทัง้ หมด จการท�
ำแท้
ทีผ่ ดิ ตกฎหมายที
เ่ พิม่ มากขึน้ แม้วา่
านวนหญิ
งทีค่ งลอดบุ
รทัง้ หมดทุกช่วงอายุ
ไม่มตี วั เลขทีช่ ดั เจนแต่จากการรายงานภาวะ แทรกซ้อนจากการท�ำแท้งทีผ่ ดิ กฎหมายของโรงพยาบาลต่างๆ
ท�ำให้คะเนได้วา่ ในแต่ละปีมวี ยั รุน่ ทีท่ ำ� แท้งประมาณ 2-3 แสนรายต่อปี

พัฒนาการทางเพศในเยาวชนไทย

การตั้งครรภ์ไม่ พร้ อม
โรคติดเชือ้ เพศสัมพันธ์

ก
้์ ครังแร
นั ธ
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เดอื
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้ังแร
ก
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ทัง้ ชายและหญิ ง ทีช่ ายเริม่ เข้า วัย รุ่น ทีอ่ ายุ 12ปี
ในขณะทีว่ ยั รุ่นหญิงเริม่ เข้าวัยรุ่นทีอ่ ายุ 10 ปี หญิง
เริม่ มีประจาเดือน อายุ 12.5 ปี ชายเริม่ หลังอสุ
่ จิที ่
อายุ 14 ปี ค่าเฉลีย่ การมีเพศสัมพันธ์ในชายอายุ 15
ปี และหญิ ง ที อ่ ายุ 16 ปี ท าให้ เ พิ ่ม โอกาสการ
ตั ง้ ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ได้ ม ากขึ้ น ประกอบกั บ การ
แต่ งงานทีช่ ้า ขึ้น ท าให้ก ารมีเพศสัม พัน ธ์โ ดยที ่
สังคมไม่ยอมรับและ ขาดความรับผิดชอบเพิม่ มาก
ขึ้น gap period ทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างค่าเฉลีย่ การมี
เพศสัม พัน ธุ์ ก ับ การแต่ ง งานจึงมีค วามเสีย่ งต่ อ
อุ บ ั ติ ก ารณ์ หลายเรื อ่ งทั ง้ โรคติ ด เชื้ อ ทางเพศ
สัมพันธุแ์ ละการตัง้ ครรภ์นนเอง
ั่

การให้องค์ความรู้ ทักษะและการปฎิบตั ติ ่อพฤติกรรมทางเพศหรือเพศศึกษา ยังไม่เข้มแข็ง โดยพบ
ว่าเพศศึกษาในวัยรุน่ เริม่ ช้าอายุเฉลีย่ ราว 14 ปี ในขณะทีว่ ยั รุน่ ได้ขอ้ มูลส่วนใหญ่จากเพือ่ น และสือ่ เช่นอิน
เทอร์เนต ประมาณร้อยละ 60 การรูจ้ กั ป้องกันตนเองไม่วา่ จะเป็นการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ หรือการป้องกัน
โดยการใช้ถุงยางอนามัย (ปจั จุบนั พบว่าวัยรุน่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ20) การใช้ยาคุม
ก�ำเนิด ยังอ่อนแอและเป็ นประเด็นทีถ่ กเถียงกันมากจนท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็ นประเทศในล�ำดับต้นๆของ
เอเชียทีม่ ปี ญั หา
33
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วัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และวัยรุน่ คลอดลูก6 (ภาพแสดงที่ 3) จากข้อมูลของUNICEF ในปี พศ.
2546 พบว่าค่าเฉลีย่ วัยรุน่ ไทยคลอดลูกอยูท่ ่ี 70 ต่อ 1,000 คนของหญิงอายุ 15-19 ปี ปจั จุบนั เพิม่ ขึน้ เป็ น 90
ต่อ1,000 คน หรือวันละ เกือบ 200 คน ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ทัวทวี
่ ปเอเชียอยูท่ ่ี 56 ต่อ 1,000 คนของหญิงอายุ
15-19 ปี และค่าเฉลีย่ ทัวโลกอยู
่
ท่ ่ี 65 ต่อ 1,000 คนของหญิงอายุ 15-19 ปี และวัยรุน่ อายุต่ำ� กว่า 15 ปี เพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆเมือ่ เทียบกับ 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา วัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมเพศสัมพันธ์มากกว่า ร้อยละ 60 ติดเชื12
อ้ ทางเพศ
สัมพันธ์หรือตัง้ ครรภ์ภายใน 1 ปีของการมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ ในขณะทีว่ ยั รุน่ กลุม่ นี้โดยส่วนใหญ่เริม่
ค้นหาความช่วยเหลือเพือ่ ป้องกันตนเองเมือ่ มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์มาแล้ว เกิน 1 ปี แล้วแทบทัง้ สิน้
อัตราคลอดใน หญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน ทัว่ โลก

ภาพที ่ 3. แสดงอัตราคลอดลูกของวัยรุ่นที ่
อายุ 15-19 ปี ทัวโลกเมื
่
อ่ ปี คศ. 2003 เมือ่ เทียบกับ
หญิงวัย เดีย วกัน 1,000 คน ค่า เฉลีย่ ทัวโลกเท่
่
ากับ
65 ต่ อ1,000 ในขณะทีป่ ระเทศไทย 70 ต่อ 1,000
คน โดยทีม่ ากทีส่ ุด ในประเทศอาเซีย นด้ว ยกัน เอง
ในขณะทีป่ ระเทศทีร่ ายงานน้อยทีส่ ุดในโลกคือ ญีป่ ุ่น
สวิสเซอร์แลนด์ เกาหลี ส่วนสหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลีย่
ที ่ 60 ต่อ 1,000 คนเท่านัน้

นอกจากนี้ปญั หาโรคเอดส์ในวัยรุน่ ก็เป็ นอีกปญั หาทีน่ ่าสนใจและน่าเป็ นห่วง กล่าวคือวัยรุน่ อายุ 1519 ปี ประมาณ 60,000 คนทีก่ ำ� ลังติดเชือ้ เอดส์มาจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธุโ์ ดยขาดการป้องกันและ
เป็ นสาเหตุการตายของวัยรุ่นรองจากอุบตั เิ หตุ การติดภาพที
เชือ้ ทางเพศสั
มพันincidence
ธุก์ ม็ อี ุบตofั กิ human
ารณ์มากในวัยรุ่นอายุ
่ 4. Cumulative
15-19 ปีเช่นกันไม่วา่ จะเป็ นหนองในแท้(Gonorrhea) papillomavirus
หรือหนองในเที
ยม(C.Trachomatis)
วา่ หลายราย
(HPV)
infection from time แม้
of first
intercourse.
มักไม่มอี าการแต่หากปล่อยไว้นอกจากจะท�ำให้การติดต่sexual
อของโรคนี
้แพร่หAdapted
ลายแล้วfrom
ยังท�[7].
ำให้A.-B.
เกิดปญั หาสุขภาพ
Moscicki
/ Journalท้อofงนอกมดลู
AdolescentกHealth
37 (2005)
ของวัยรุน่ เองด้วยเช่น ภาวะอุง้ เชิงกรานอักเสบเรือ้ รัง การมี
บุตรยาก
รวมไปจนถึ
งมะเร็งปาก
มดลูก รายงานการวิจยั ส�ำรวจ7 พบว่าเชือ้ หูดหงอนไก่( S3–S9
Human Pappiloma virus) ทีเ่ ป็ นต้นก�ำเนิดของการ
เป็ นมะเร็งปากมดลูกก็มคี วามส�ำคัญในวัยนี้เช่นกัน กล่าวคือในเด็กวัยรุน่ ทีย่ งั ไม่พบเชือ้ นี้หากมีเพศสัมพันธ์
โดยขาดการป้องกันภายใน 3 ปี พบว่าจะตรวจพบเชือ้ นี้ประมาณร้อยละ55 ของวัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศ
ซึง่ ภาพที
เป็ นอัต่ 4ราที
ส่ งู มาก(ภาพแสดงที
่ 4) แม้วา่ เในวั
น่ นเชืธ์อ้ คนีรัง้โแรกและต่
ดยส่วนใหญ่
งกายสามารถขจั
ได้ในระดั
แสดงให้
เห็นจานวนเดือนของการมี
พศสัยมรุพั
อเนืร่ อา่ งกั
บสภาวะการณืสดะสมเชื
อ้ บหนึ่ง
แต่Human
กย็ งั มีความส�
ำคัญต่Virus
อการเป็
นการเสี
ย่ งต่งปากมดลู
อการเป็กนมะเร็
งปากมดลูกได้าการมี
เช่นกัเนพศสัมพันธ์
Pappiloma
ซึง่ นเสีจุย่ ดงต่ตังอ้ ต้การเกิ
ดมะเร็
โดยจากกราฟพบว่
ครัง้ แรกและมีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 3 ปี (36 เดือน) จะมีการสะสมเชือ้ HPV ทีป่ ากมดลูกของวัยรุน่ ผู้
นัน้ ราวๆร้อยละ 50 แม้ว่าโดยส่วนใหญ่เซลนี้จะตายและหลุดลอกไปในท่าสุด แต่กย็ งั พบความเสีย่ งใน
อุบตั กิ ารณ์เชือ้ ก่อมะเร็งปากมดลูกเพิม่ ขึน้
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ภาพที่ 4. Cumulative incidence of human
papillomavirus (HPV) infection from time of first
sexual intercourse. Adapted from [7]. A.-B.
Moscicki / Journal of Adolescent Health 37 (2005)
S3–S9

ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นจานวนเดือนของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและต่อเนื่องกับสภาวะการณืสะสมเชือ้
Human Pappiloma Virus ซึง่ เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยจากกราฟพบว่าการมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกและมีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 3 ปี (36 เดือน) จะมีการสะสมเชือ้ HPV ทีป่ ากมดลูกของวัยรุน่ ผู้
นัน้ ราวๆร้อยละ 50 แม้ว่าโดยส่วนใหญ่เซลนี้จะตายและหลุดลอกไปในท่าสุด แต่กย็ งั พบความเสีย่ งใน
อุบตั กิ ารณ์เชือ้ ก่อมะเร็งปากมดลูกเพิม่ ขึน้

วัยรุน่ อายุ15-19 ปี มีโอกาสเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากทีส่ ดุ มากกว่าวัยอืน่ ๆ8 กล่าวคือ ร้อย
ละ 30 ของผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์คอื วัยรุน่ อายุ 15-19 ปี นัน้ เอง และโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์
คือ หนองใน หนองในเทียม เอดส์ เชือ้ ไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก เป็ นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อวัยรุ่นในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าวัยอื่น

1. ปัจจัยด้านร่างกาย ลักษณะสรีระของวัยรุน่ ผูห้ ญิงก�ำลังจะเปลีย่ นจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ฉะนัน้ จะมี
ความบอบบางเป็ นพิเศษ โดยทีเ่ ซลบริเวณปากมดลูกจะเปลีย่ นจาก Columnar epithelium เป็ น Squamous
epithelium มีการแบ่งเซลและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจึงท�ำให้เซลเหล่านี้มคี วามอ่อนไหวมาก นอกจากนี้
ปากมดลูกจะเผยอ ออกเปิดท�ำให้มโี อกาสรับเชือ้ โรคได้งา่ ยมาก ในขณะทีส่ ภาพความเป็ นกรดมีน้อยในช่อง
คลอดเมือ่ เทียบกับช่องคลอดของผูห้ ญิงทีอ่ ายุมากขึน้ อันเนื่องมาจากเชือ้ แบคทีเรีย Dordelin Bacilli ทีจ่ ะผลิต
Lactic acid ยังมีปริมาณทีน่ ้อยท�ำให้ความสามารถในการฆ่าเชือ้ โรคน้อยกว่าผูห้ ญิงวัยเจริญพันธ์
2. ปัจจัยด้านวุฒิภาวะ วัยรุน่ เป็ นวัยทีม่ กี ารพัฒนาทางวุฒภิ าวะน้อยกว่าผูใ้ หญ่ มีรายงานการวิจยั
ทีพ่ บว่า Cognitive ability ในวัยรุน่ เมือ่ ดูแลมาอย่างดีและมีกระบวนการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัดเทียม
ผูใ้ หญ่นนั ้ ต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีขน้ึ ไปทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยในการเลีย้ งดูของพ่อแม่และปจั จัยต่างๆด้านทุน
ชีวติ ประกอบด้วย ท�ำให้วยั รุน่ มักประมาทกับกิจกรรมหลายๆอย่างซึง่ บางกิจกรรมน� ำไปสูผ่ ลกระทบด้านลบ
ทีไ่ ม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเลย
3. ปัจจัยด้านอารมณ์และสังคม วัยรุน่ จะมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านร่างกายจิตใจสังคม อีกทัง้ การ
หลังฮอร์
่ โมนทางเพศทีท่ ำ� ให้วยั รุ่นคุมอารมณ์ได้ยากล�ำบากในขณะทีม่ คี วามสนใจในเพศตรงข้ามและมีแรง
ขับเคลือ่ นทางเพศเกิดขึน้ ในขณะทีส่ ภาวะทางสังคมในวัยรุน่ เองในด้านเพศโดยเฉพาะในกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรม
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เสีย่ งจะมีจำ� นวนคูน่ อนทีม่ กี ารเปลีย่ นเร็วและบ่อยมาก ความถีใ่ นการมีเพศสัมพันธ์ ขาดการป้องกันเช่นการ
ใช้ถุงยางอนามัย ขาดการดูแลรักษาอย่างทันทีเพราะอับอายและไม่มเี งินต้องขอพ่อแม่ ซึง่ ยิง่ เพิม่ แรงกดดัน
กลัวความลับถูกเปิดเผยท�ำให้ไม่อยากแม้แต่การปรึกษาหรือการสร้างทักษะป้องกันตนเอง
ในขณะทีว่ ยั รุน่ ก�ำลังผจญกับปญั หาต่างๆรวมทัง้ สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยในการเข้ารับบริการ หรือ
ได้ขอ้ มูลมาเพือ่ ดูแลสุขภาพตนเอง ยังมีปจั จัยในการเสีย่ งอืน่ ๆเพิม่ ตามเทคโนโลยีให้ได้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ ๆและการ
ได้บริการทีไ่ ม่ทวถึ
ั ่ ง ปจั จัยทีท่ ำ� ให้การได้รบั ข้อมูลและบริการดูแลสุขภาพวัยรุน่ ไม่ทวถึ
ั ่ งอาจเนื่องมาจากงบ
ประมาณทีจ่ ำ� กัดและความพร้อมของบุคคลและหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลวัยรุน่ นอกจากนี้ยงั ต้องการสนับสนุน
จากภาครัฐด้วย แสดงให้เห็นถึง กลยุทธต่างๆทีค่ รอบคลุมทัง้ การพัฒนาตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์ เพศศึกษา
อย่างรอบด้าน การเข้าถึงข้อมูลและบริการทีเ่ ป็ นมิตรส�ำหรับวัยรุ่น เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่
ปลอดภัย รวมทัง้ การดูแลกรณีทป่ี ระสบปญั หาให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การดูแลสุขภาวะทางเพศ (Adolescent Sexuality) ในวัยรุ่น
การปฏิรปู การดูแลสุขภาวะทางเพศในวัยรุน่ โดยสรุปเป็ น 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1. การเข้าถึงบริการและข้อมูลเพือ่ วัยรุน่
2. การจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ วัยรุน่
3. การเพิม่ บทบาทของโรงเรียนเพือ่ ดูแลสุขภาวะวัยรุน่ ทางเพศ
4. การสร้างเยาวชนเชิงบวก
5. การเตรียมพร้อมสูค่ วามเป็ นผูใ้ หญ่
6. การสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยง
1. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
การเข้าถึงข้อมูลและบริการยึดหลักง่าย สะดวก ประหยัด มีความสมบูรณ์เป็นกันเองแต่รกั ษาความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลและไม่ใช้การตัดสินผิดหรือถูกเน้นทัง้ กาย ใจ และสังคม มี 4 ประเด็นส�ำคัญพิจารณา
ประเด็น ที่ 1 สร้างคุณภาพของบริการคลินิควัยรุน่ ทัวถึ
่ ง
- เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรทางสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องกับวัยรุน่
- ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการและหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ
- การท�ำงานเชิงรุกสู่การปกป้อง คุม้ ครอง ดูแล รักษา ฟื้ นฟู ระหว่างโรงเรียนและหน่ วยงาน
สาธารณสุขทีด่ แู ลวัยรุน่
ประเด็นที่ 2เข้ารับบริการอย่างง่ายดาย เหมาะสมทัง้ เวลา สถานที่
- สร้างความมันใจให้
่
แกวัยรุ่นสามารถเข้ารับบริการทัง้ คุณภาพและบริการหลีกเลีย่ งการเสียค่าใช้
จ่ายและกฎทีจ่ ำ� กัดการรับบริการ
- สร้างกลยุทธทีท่ ำ� ให้เอาชนะใจวัยรุน่ เพือ่ ให้วยั รุน่ อยากใช้บริการ
- สร้างหลักประกันด้านการเงิน
- ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมพืน้ ที่
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ประเด็นที่ 3 บริการทีเ่ ป็ นมิตรซึง่ รวมถึงกฎเกณฑ์กติกาความลับ (Confidentiality)
- จัดหาบริการและข้อมูลทีย่ ดึ วัยรุน่ เป็ นศูนย์กลาง
- ปรับปรุงกฎหมายทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับส่วนตัว
- สนับสนุ นให้วยั รุ่นมีบทบาทในกิจกรรม เพื่อสุขภาพรวมทัง้ การประสานการท�ำกิจกรรมร่วมกับ
บุคลากรทางสาธารณสุข
ประเด็นที่ 4 การท�ำงานแบบบูรณาการกับชุมชนท้องถิน่ โรงเรียน เพือ่ ให้เกิดกลไกการท�ำงานร่วมแบบ
สหวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนา เฝ้าระวัง ฟื้นฟูและติดตาม
2. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
สิง่ แวดล้อมรอบตัววัยรุน่ เองมีความส�ำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวส�ำหรับสุขภาพของวัยรุน่ กล่าวคือหากอยูใ่ น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ สีย่ ง โอกาสทีจ่ ะรับความเสีย่ งก็จะง่ายกว่าผูท้ อ่ี ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ครอบครัวจัดเป็นสิง่ แวดล้อม
ทีใ่ กล้ตวั วัยรุ่นมากทีส่ ุดและมีอทิ ธิพลต่อวัยรุ่น เช่นกันสังคมยุคแห่งข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัย สิง่ แวดล้อมที่
ทรงอิทธิพลมีอยู่ 3 ปจั จัยเด่น คือครอบครัว เพือ่ น และสือ่ ต่างๆ รวมทัง้ เทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สาร เช่น
อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มอื ถือ ฉะนัน้ ค�ำแนะน�ำเพือ่ การสร้างยุทธศาสตร์ในด้านการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม
- สร้างความแข็งแรงของสถานภาพครอบครัวทัง้ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสขุ ภาวะทางเพศ
- การให้เวลาทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน มีกจิ กรรมเสริมปฏิสมั พันธ์ของครอบครัวสม�่ำเสมอ
- สร้างแหล่งชุมชนหรือกิจกรรมเพือ่ ให้มพี น้ื ทีก่ จิ กรรมร่วมกันของวัยรุน่
- ปรับกรอบคิดพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูผดู้ แู ลทีเ่ ห็นความส�ำคัญกับความเสมอภาคและการมีบทบาท
ส่วนร่วมอย่างมีคณ
ุ ค่าของวัยรุน่ ทุกเพศทุกชนชัน้
- เชือ่ มโยงกลไกการป้องกัน เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาดูแลรักษาหรือส่งต่อ แบบสหวิชาชีพกับกลไก
ของชุมชนท้องถิน่
3. การเพิ่มบทบาทของโรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น
การเพิม่ กิจกรรมปฏิบตั กิ ารณ์ในวิชาชีวติ และการรูเ้ ท่าทันไม่โดนล่อลวง รวมไปจนถึงเพศศึกษาอย่าง
รอบด้านในโรงเรียน อีกทัง้ พัฒนาระบบการคัดกรอง การเฝ้าระวัง การเป็ นพีเ่ ลีย้ งทีป่ รึกษาพืน้ ฐานให้กบั ครู
ทุกคนไม่เฉพาะครูแนะแนว โดยยึดหลักการดูแลวัยรุน่ แบบเป็ นมิตร (Adolescent friendly health services)
- การเตรียมบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบการดูแลสุขภาวะทางเพศและสุขภาวะทัวไปในวั
่
ยรุน่ ให้มกี ารท�ำงาน
แบบบูรณาการแบบสหวิชาชีพกับครู พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา เป็ นต้น
- สนับสนุนให้เครือข่ายผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครองและครู มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายโรงเรียน
เช่น หลักสูตร กิจกรรม อาสาสมัคร ตลอดจนการสนับสนุนแก่โรงเรียนในรูปแบบต่างๆเพือ่ พัฒนากิจกรรม
ทักษะชีวติ ทักษะจ�ำเป็ นในการอยูร่ อด ทักษะรูเ้ ท่าทัน ทักษะในการใช้ชวี ติ
- เพิม่ บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียนให้มสี ว่ นร่วมมากขึน้ ในการสร้าง และก�ำหนดคุณภาพ ติดตาม
ดูแล ส่งเสริมและเฝ้าระวัง รวมทัง้ มีกจิ กรรมร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประจ�ำชุมชน
- ก�ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกกรอบ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันส�ำหรับเยาวชน อาทิ
เช่น สือ่ ศึกษา เพศศึกษา เป็ นต้น
- สร้างการเชือ่ มโยงเครือข่ายโรงเรียนกับสถานพยาบาลทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรม
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4. การสร้างเสริมเยาวชนพลังบวก
กลยุทธการสร้างเยาวชนโดยมองวัยรุน่ เป็นวัยทีม่ ศี กั ยภาพในการแสดงออกและสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่
ส่วนรวมได้นนั ้ จะเป็นกลยุทธทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากทุกฝา่ ยได้อย่างเต็มทีน่ �ำไปสูก่ ารแก้ปญั หาในวัยรุน่ แบบ
บูรณการ
- สนับสนุ นวัยรุ่นให้มกี ารแสดงออกและมีบทบาทร่วมในการก�ำหนดกิจกรรมส�ำหรับชุมชนและ
โรงเรียน
- พัฒนาระบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น เพือ่ ให้เกิดการดูแลทีใ่ กล้ชดิ และสามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยา
ได้ทนั ที
- เรียนรูก้ ฎหมายและสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลสุขภาวะทางเพศ และสุขภาวะทัวไป
่
- สร้างกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพเช่น การออกก�ำลังกาย ดนตรี กีฬา เป็ นต้น และ
ให้โอกาสวัยรุน่ เป็ นผูน้ �ำทางความคิด
5. การเตรียมพร้อมสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่
วัยรุน่ เป็นวัยทีก่ ำ� ลังพัฒนาทัง้ ร่างกาย สติปญั ญา ความคิดและสังคมสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ฉะนัน้ การเตรียมพร้อม
สูค่ วามเป็ นผูใ้ หญ่ให้กบั เยาวชนจะท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมาก
- เปิ ดพืน้ ทีก่ จิ กรรมทีห่ ลากหลายตามความถนัด ทัง้ ในโรงเรียนและชุมชนหรือภายในครอบครัว
โอกาสให้วยั รุน่ เลือกทีจ่ ะพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสามารถรวมทัง้ วิชาชีวติ และวิชาชีพแบบอิสระ
ได้เต็มทีแ่ ละเพียงพอกับความต้องการ
- สนับสนุนให้มกี ารฝึกงานและสร้างทักษะทางการงานในระหว่างปิดภาคเรียน (Entrepreneurship)
ภายใต้การควบคุมดูแล จากทัง้ ภาครัฐภาคเอกชน
- การเปิดโอกาสให้มอี สิ ระทางความคิดและการแสดงออกเช่น สภาเด็กและเยาวชนเป็ นต้น
6. การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
- สนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายทุกระดับตัง้ แต่ เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
- พัฒนาบทบาทของเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกันทัง้ ภาครัฐและเอกชน
- เชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างทุนเดิมทางสังคมหรือหน่วยงานทีส่ ำ� คัญๆ
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5

บทน�ำ

วัยรุน่ เป็ นช่วงวัยของการเปลีย่ นผ่านจากวัยเด็กสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ซึง่ จะมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ทเ่ี กิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ท�ำให้วยั รุน่ มีการรับรูแ้ ละสนใจในเรือ่ งเพศมากขึน้ ประกอบกับ
ในสังคมปจั จุบนั ทีม่ กี ารใช้สอ่ื ออนไลน์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ปญั หาทางเพศในวัยรุ่นเกิดมากขึน้ โดยจะ
พบรายงานการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่ สูงขึน้ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกในกลุม่ อายุทน่ี ้อยลง ซึง่ ส่งผล
ให้เกิดการตัง้ ครรภ์ในขณะทีร่ า่ งกายและจิตใจยังไม่พร้อม และส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ปรารถนา
น�ำมาซึง่ ปญั หาการท�ำแท้งส�ำหรับผูท้ ค่ี งตัง้ ครรภ์ตอ่ จนคลอดก็อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยด้านร่างกาย
จิตใจ ของมารดาวัยรุน่ และบุตร รวมทัง้ มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ มากมายซึง่ รายงานอุบตั กิ ารณ์ของการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ นัน้ ยังคงมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ แสดงถึง
ความต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง ทัง้ นี้ ในปีพ.ศ. 2559 ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไข
ปญั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ 1 เพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และช่วยเหลือมารดาวัยรุน่ ทีม่ กี ารตัง้ ครรภ์ โดย
ั
มุง่ เน้นการสอนเรือ่ งเพศวิถศี กึ ษา การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์และแก้ไขปญหาการตั
ง้ ครรภ์ในวัย
รุน่ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุไ์ ด้สะดวกยิง่ ขึน้ ซึง่ จากนโยบายดังกล่าว จะเห็นว่า
การให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันการตัง้ ครรภ์หรือการคุมก�ำเนิด รวมถึงการสนับสนุ นให้วยั รุน่ เข้าถึงบริการคุม
ก�ำเนิด เป็ นกลยุทธ์ทส่ี ำ� คัญข้อหนึ่งในการลดจ�ำนวนการท�ำแท้งและการตัง้ ครรภ์ไม่ปรารถนาในวัยรุน่ ได้

การวางแผนครอบครัวและการคุมก�ำเนิด

การวางแผนครอบครัว คือ การทีค่ สู่ มรสวางแผนว่าจะมีบตุ รเมือ่ ไหร่ ถีห่ า่ งเท่าไร มีกค่ี น โดยให้บตุ ร
ทีเ่ กิดมานัน้ มีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ คูส่ มรสมีความสามารถทีจ่ ะเลีย้ งดูให้ความรักและความเอาใจใส่อย่าง
ทัวถึ
่ ง ให้มกี ารศึกษาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมีอาชีพและเติบโตเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติต่อไป
40

รุจริ า วัฒนายิง่ เจริญชัย, สุวชัย อินทรประเสริฐ

การคุมก�ำเนิดในวัยรุน่

การคุมก�ำเนิด เป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่งทีจ่ ะป้องกันการปฏิสนธิ หรือป้องกันการฝงั ตัวของตัวอ่อนทีถ่ กู
ผสมแล้ว หรือการท�ำลายไข่ทถ่ี กู ผสมแล้วและฝงั ตัวเข้าไปในเยือ่ บุโพรงมดลูก ทัง้ นี้ หน่วยงานหลายแห่งได้
รวมการท�ำแท้ง เป็ นหนึ่งในวิธกี ารคุมก�ำเนิดด้วย

ความรู้เรื่องการคุมก�ำเนิดของวัยรุ่น

จากการส�ำรวจการใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดเมือ่ มีการร่วมเพศในวัยรุน่ พบรายงานแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั สถาน
ทีแ่ ละกลุ่มศึกษาทีท่ ำ� การส�ำรวจ โดยมีรายงานตัวเลขอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20–702,3ในปี พ.ศ. 2552 รายงาน
การส�ำรวจภาวะอนามัยเจริญพันธุจ์ ากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ4 พบว่ามีเพียงร้อยละ 15.7 ของวัยรุน่ ทีม่ เี พศ
สัมพันธ์เป็ นประจ�ำมีการใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิด ในขณะทีใ่ นปีพ.ศ. 2556 รายงานการส�ำรวจในกลุม่ วัยรุน่ อายุ 10-19
ปี โดยศูนย์อนามัย 12 เขตทัวประเทศ
่
พบว่า วัยรุน่ มีการใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดเมือ่ มีการร่วมเพศ สูงถึงร้อยละ 83.0
โดยร้อยละ 66.4มีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 14.1 ใช้วธิ หี ลังน�
่ ้ ำอสุจขิ า้ งนอกแต่การใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดและ
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน มีเพียงร้อยละ 8.3และ 5.6 ตามล�ำดับ5 ซึง่ จะเห็นว่า อัตราการใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงยังน้อยมาก อีกทัง้ ยังพบว่า วัยรุน่ ส่วนใหญ่จะไม่ทราบการปฏิบตั สิ ำ� หรับการใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิด
ทีถ่ กู ต้องท�ำให้มกี ารตัง้ ครรภ์เกิดขึน้ ได้ ถึงแม้จะได้มกี ารคุมก�ำเนิดแล้วก็ตาม

วิธีคมุ ก�ำเนิดส�ำหรับวัยรุ่น

การเลือกวิธคี มุ ก�ำเนิดทีเ่ หมาะสมส�ำหรับวัยรุน่ นัน้ มีปจั จัยพิจารณาทีแ่ ตกต่างกับผูใ้ หญ่ในบางประการ
เนื่องจากวัยรุน่ จะมีปญั หาในด้านความร่วมมือในการใช้ (compliance) และความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
(accessibility) ดังนัน้ วิธคี มุ ก�ำเนิดในวัยรุน่ ควรเป็ นวิธกี ารคุมก�ำเนิดชัวคราวที
่
ม่ ภี าวะแทรกซ้อนน้อย ใช้งา่ ย
ราคาถูก หาได้งา่ ย หากเป็ นวิธที ไ่ี ม่ตอ้ งปรึกษาแพทย์หรือไม่ตอ้ งตรวจภายในก็จะดีมาก เพราะวัยรุน่ มักจะ
อายไม่กล้าไปปรึกษา และกลัวการตรวจภายใน ในทางทฤษฎี การงดร่วมเพศ ถือเป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีด่ ที ส่ี ดุ
แต่สำ� หรับวัยรุน่ ซึง่ อยูใ่ นสังคมทีม่ สี งิ่ กระตุน้ ทางเพศมาก การงดร่วมเพศอาจเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ยาก จึงไม่ได้
เป็ นวิธที แ่ี นะน�ำให้ปฏิบตั เิ พียงอย่างเดียวเพือ่ หวังผลในการคุมก�ำเนิดในวัยรุน่ ในปจั จุบนั แม้จะมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการคุมก�ำเนิดไปมากมาย แต่กย็ งั ไม่มวี ธิ คี มุ ก�ำเนิดใดทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับวัยรุน่ การเลือกวิธคี มุ ก�ำเนิดที่
เหมาะสมส�ำหรับวัยรุน่ แต่ละราย ต้องพิจารณาความต้องการและสภาวะของแต่ละบุคคล โดยผูใ้ ห้บริการควร
จะให้ขอ้ มูลวิธกี ารคุมก�ำเนิดต่างๆ ทัง้ ข้อดี ข้อเสีย และจะต้องเปรียบเทียบกับผลเสียของการตัง้ ครรภ์ ถ้าไม่
ได้คมุ ก�ำเนิดด้วย6
วิธคี มุ ก�ำเนิดทีแ่ นะน�ำส�ำหรับวัยรุน่ ไทย คือ
1. ถุงยางอนามัย
2. ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
3. วิธคี มุ ก�ำเนิดฉุกเฉิน
4. ยาฉีดคุมก�ำเนิด
5. ยาฝงั คุมก�ำเนิด
6. แผ่นแปะผิวหนังคุมก�ำเนิด
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7. ห่วงอนามัย
ส�ำหรับวิธอี น่ื ๆ ทีม่ กี ารใช้ในหมูว่ ยั รุน่ พอสมควร แต่ไม่แนะน�ำให้ใช้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการตัง้ ครรภ์
สูง ได้แก่ วิธหี ลังน�
่ ้ำอสุจขิ า้ งนอก เพราะการควบคุมไม่ให้หลังน�
่ ้ำอสุจใิ นช่องคลอด ท�ำได้ยากจึงมีประสิทธิภาพ
7
ในการคุมก�ำเนิดต�่ำ มีโอกาสตัง้ ครรภ์สงู ถึงร้อยละ 22 ส�ำหรับวิธงี ดร่วมเพศบางเวลาโดยการนับระยะปลอดภัย
หรือวิธนี บั วันนัน้ อาจไม่เหมาะสมส�ำหรับวัยรุน่ เนื่องจากวัยรุน่ บางรายมีระดูมาไม่สม�่ำเสมอ การนับระยะ
ปลอดภัยอาจท�ำได้ยาก ท�ำให้มโี อกาสตัง้ ครรภ์สงู เช่นกัน

ถุงยางอนามัย (condom)8

ั บนั มีการผลิตถุงยางอนามัยทัง้ ส�ำหรับฝา่ ยชายและฝา่ ยหญิง ซึง่ ในประเทศไทยนัน้ การใช้ถงุ ยาง
ในปจจุ
อนามัยส�ำหรับฝา่ ยหญิงยังไม่เป็ นทีแ่ พร่หลาย ในทีน่ ้ีจงึ ขอกล่าวเฉพาะถุงยางอนามัยส�ำหรับฝา่ ยชายเท่านัน้
ถุงยางอนามัยชาย เป็นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีม่ กี ารใช้มาอย่างยาวนาน มีการน�ำวัสดุตา่ งๆมาใช้ทำ� ถุงยางอนามัยชาย
ได้แก่ lambskin, latex, polyurethane และpolyisopreneโดยถุงยางทีม่ กี ารใช้กนั อย่างแพร่หลายในปจั จุบนั
เป็ นถุงยางทีท่ ำ� จาก latexส่วนถุงยางทีท่ ำ� จาก polyurethane และpolyisopreneจะเป็ นชนิดทีเ่ หมาะส�ำหรับ
คนทีม่ กี ารแพ้ latexในปจั จุบนั การพัฒนาการผลิตถุงยางอนามัยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ถุงยางมีความบาง
มากและเหนียวไม่ขาดง่าย ซึง่ หากมีการใช้อย่างถูกต้อง จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์สงู โดย
พบการตัง้ ครรภ์เพียงร้อยละ 27 นอกจากนี้ถุงยางอนามัยชายยังเป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดวิธเี ดียวทีส่ ามารถป้องกัน
การแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้ โรคเอดส์ดว้ ย และหากใช้รว่ มกับยาฆ่าเชือ้ อสุจิ (spermicides) ก็
จะท�ำให้มปี ระสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดสูงขึน้ ด้วย
การให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับวัยรุน่ ควรเน้นประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัย การแก้ไขความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู
ต้องเกีย่ วกับการใช้ถุงยางอนามัย เช่นขัดขวางความรูส้ กึ ในการร่วมเพศ เป็ นต้นและการแนะน�ำให้ใช้อย่างถูก
วิธี โดยเฉพาะการบีบกระเปาะทีป่ ลายถุงยางอนามัยประมาณ 1 นิ้วมือ เพือ่ เป็ นทีว่ า่ งส�ำหรับรองรับน�้ำอสุจิ
และบีบไว้จนกระทังสวมถุ
่
งยางอนามัยเสร็จ จะป้องกันการแตกของถุงยางอนามัย เมือ่ มีการหลังน�
่ ้ ำอสุจแิ ล้ว
ต้องรีบถอนอวัยวะเพศออกจากช่องคลอดทันที โดยไม่ให้ถุงยางอนามัยหลุดหรือค้างอยูใ่ นช่องคลอด ซึง่ น�้ำ
อสุจจิ ะไหลออกมาเปื้อนช่องคลอด การคุมก�ำเนิดก็จะล้มเหลว9

ยาเม็ดคุมก�ำเนิด (oral contraceptive pills)

ยาเม็ดคุมก�ำเนิด เป็ นฮอร์โมนสเตียรอยด์สงั เคราะห์(synthetic steroid) ทีน่ �ำมาใช้เพือ่ การคุมก�ำเนิด
โดยฮอร์โมนในยาเม็ดคุมก�ำเนิดจะมีฤทธิควบคุ
มการท�ำงานของรังไข่ เปลีย่ นแปลงเยือ่ บุโพรงมดลูกและมูก
์
ทีป่ ากมดลูก เป็ นกลไกทีส่ ำ� คัญในการคุมก�ำเนิด
ในการควบคุมของฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ ต่อมใต้สมองจะสร้าง gonadotropinsทัง้ follicle-stimulating
hormone (FSH)และ luteinizing hormone (LH) เข้าสูก่ ระแสเลือด เพือ่ ควบคุมการท�ำงานของรังไข่ โดย
จะควบคุมการสร้างestrogen และ progesteroneจากรังไข่ และต่อมใต้สมองเองก็จะมีความไวต่อกลไกป้อน
กลับ (feedback mechanism) หากมีระดับฮอร์โมน estrogen และ progesterone สูงขึน้ ก็จะมีผลท�ำให้การ
หลัง่ gonadotropins จากต่อมใต้สมองลดลง ซึง่ ใช้เป็ นหลักในการคุมก�ำเนิดของยาเม็ดคุมก�ำเนิด โดย es42
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trogenในยาเม็ดคุมก�ำเนิดจะลดการหลัง่ follicle-stimulating hormone (FSH) จึงป้องกันการเกิด dominant
follicle แต่ถา้ follicle ยังเจริญเติบโตต่อไปได้ progestogenทีม่ อี ยูก่ จ็ ะมีบทบาทในการลดการหลัง่ luteinizing
hormone (LH) และป้องกันการเกิด LH surge ซึง่ จะเป็ นการป้องกันการตกไข่ นอกจากนี้progestogenยังมี
ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเยือ่ บุโพรงมดลูกและมูกทีป่ ากมดลูก ซึง่ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการคุม
ก�ำเนิดอีกด้วย8,10

ส่วนประกอบและรูปแบบของยาเม็ดคุมก�ำเนิด

ส่วนประกอบของยาเม็ดคุมก�ำเนิด ฮอร์โมนทีเ่ ป็นส่วนประกอบในยาเม็ดคุมก�ำเนิด คือ estrogen และprogestogen
Estrogenในยาเม็ดคุมก�ำเนิดนัน้ เดิมมีเพียง mestranol และ ethinyl estradiol ซึง่ ในประเทศไทย จะ
ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีม่ ี ethinyl estradiol เป็ นหลัก โดยในการพัฒนาวิธกี ารคุมก�ำเนิดทีผ่ า่ นมานัน้ เป็ นการลด
ปริมาณของestrogen จากเดิมเม็ดละ 50 ไมโครกรัมในอดีต จนปจั จุบนั เหลือเพียงเม็ดละ 15 ไมโครกรัม เพือ่ ให้
มีผลข้างเคียงของestrogenโดยเฉพาะ venous thromboembolism ให้น้อยทีส่ ดุ และในปีพ.ศ. 2554 ได้มกี ารน�ำ
ฮอร์โมนestrogenทีใ่ กล้เคียงธรรมชาติ (natural estrogen) มาใช้ในยาเม็ดคุมก�ำเนิด ได้แก่ 17-β estradiol และ
estradiol valerateโดยมีจดุ มุง่ หมายในการลดผลข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์ของethinyl estradiol เนื่องจากnatural
estrogen มีความแรงในการออกฤทธิ ์ (potency) น้อยกว่า ethinyl estradiolโดยทีร่ ายงานศึกษาประสิทธิภา
พในการคุมก�ำเนิดของยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีใ่ ช้ natural estrogen ไม่แตกต่างจากยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีม่ ใี ช้อยูเ่ ดิม
แต่อย่างใด11
Progestogenในยาเม็ดคุมก�ำเนิดมีหลายชนิดสามารถแบ่งตามอนุพนั ธ์ได้เป็ น 4 กลุม่ 12,13 คือ 19-nortestosterone(norethisterone, lynestrenol, noretynodrel, levonorgestrel, norgestimate, desogestrel,
gestodene, dienogest), 17alpha-hydroxyprogesterone(chlormadinone acetate, cyproterone acetate),
19-norprogesterone(nomegestrol acetate)และ 17alpha-spironolactone(drospirenone)ซึง่ progestogen
ในแต่ละกลุม่ อนุพนั ธ์จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการคุมก�ำเนิดใกล้เคียงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันบ้างในผลข้างเคียง
ทีเ่ กิดขึน้
รูปแบบของยาเม็ดคุมก�ำเนิดในปจั จุบนั แบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1. ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม(combined estrogen and progestogen pills) ซึง่ ยังแบ่งออก
เป็ น 2 รูปแบบ
		
• monophasic pillsเป็ นรูปแบบทีม่ ี estrogen และ progestogenเท่ากันทุกเม็ด โดยอาจมีจำ� นวน
เม็ดของฮอร์โมน 21, 22 หรือ24 เม็ดต่อแผง
		
• multiphasic pillsเป็ นรูปแบบทีม่ eี strogen และprogestogenไม่เท่ากันทุกเม็ด โดยการพัฒนา
รูปแบบmultiphasic pillsนี้ เพือ่ เป็ นการลดปริมาณรวมของฮอร์โมนต่อแผงและเลียนแบบระดับฮอร์โมนใน
ร่างกาย มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นbiphasic pills, sequential pillsและ triphasic pills
2. ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนprogestogen อย่างเดียว (progestogen only pills หรือmini pills)
43
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เป็ นรูปแบบทีเ่ หมาะส�ำหรับผูท้ ม่ี ผี ลข้างเคียงจากการใช้estrogenหรือมีขอ้ ห้ามในการใช้estrogen
การเลือกใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดส�ำหรับวัยรุน่ หญิงนัน้ ถ้าใช้ชนิดทีม่ eี strogenสูงอาจจะมีผลต่อการปิดของ
epiphyseal plate ของ long bone ท�ำให้สว่ นสูงไม่เพิม่ เท่าทีค่ วร จึงไม่ควรใช้ในวัยรุน่ ตอนต้นทีเ่ พิง่ จะเริม่ มีระดู
ไม่นาน แนะน�ำให้ใช้ ethinyl estradiol ขนาดต�่ำ เช่น 15 หรือ 20 ไมโครกรัม ซึง่ ยังมีผลดีในแง่ของผลข้างเคียง
อืน่ คือ จะมีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนน้อยกว่า หรืออาจจะใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดทีม่ ี progestogenอย่างเดียว
ทีแ่ นะน�ำให้ใช้คอื ชนิดทีม่ ี desogestrel (Cerazette®) ซึง่ มีฤทธิยั์ บยัง้ การตกไข่ได้เท่ายาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิด
ฮอร์โมนรวมด้วย ประสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดจึงสูงกว่า progestogen only pill ดัง้ เดิมทีเ่ ป็ น lynestrenol
(Exluton®)ซึง่ มีผลยับยัง้ การตกไข่เพียงร้อยละ 60 เท่านัน้ ส�ำหรับวัยรุน่ ทีม่ รี ะดูมาระยะหนึ่งแล้ว มีความสูง
คงที่ ให้ปรับเปลีย่ นเป็ นยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมทีม่ ี ethinyl estradiol 30 ไมโครกรัมเพือ่ ลดภาวะ
hypoestrogenemiaจากการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด อันจะส่งผลต่อความหนาแน่นมวลกระดูก14
ส�ำหรับชนิดของprogestogen หากต้องการลดภาวะทีม่ ี androgen สูงในบางภาวะ เช่น polycystic
ovarian syndrome ให้ใช้ progestogenในกลุม่ chlormadinone acetate, cyproterone acetate ซึง่ จะมีฤทธิ ์
anti-androgenic ช่วยลดสิว หน้ามันได้ ส่วนในกรณีของการเปลีย่ นแปลงของน�้ำหนักตัว พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันของชนิดของ progestogen ในยาเม็ดคุมก�ำเนิดแต่อย่างใด15
ส่วนการเลือกรูปแบบของยาเม็ดคุมก�ำเนิด ควรเลือกชนิด monophasic pills เป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ น
แบบทีม่ ฮี อร์โมน 21, 22 หรือ 24 เม็ด เนื่องจากใช้งา่ ย โดยเฉพาะหากมีการลืมกินยา จะสามารถกินต่อไปได้
โดยง่ายกว่าชนิด multiphasic pills
การให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับวัยรุน่ ควรเน้นวิธกี ารกินยาทีถ่ กู ต้อง สม�่ำเสมอ การปฏิบตั เิ มือ่ ลืมกินยา ผล
ข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น คลืน่ ไส้ อาเจียน น�้ำหนักเพิม่ รวมถึงแนะน�ำแนวทางป้องกันผลข้างเคียง เช่น ให้
กินยาก่อนนอนเพือ่ ลดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ควบคุมอาหารและออกก�ำลังกายเพือ่ ควบคุมน�้ำหนัก ทัง้ นี้จะ
ช่วยลดความล้มเหลวในการคุมก�ำเนิดและลดอัตราการหยุดใช้จากผลข้างเคียงของยาได้เป็ นอย่างดี

วิธีคมุ ก�ำเนิดฉุกเฉิน (emergency contraception)

ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่าส่วนใหญ่วยั รุน่ ทีต่ งั ้ ครรภ์ไม่ปรารถนา มักเกิดจากการร่วมเพศโดยไม่ได้คมุ ก�ำเนิด
มาก่อน แม้วา่ จะมีการส่งเสริมให้วยั รุน่ ใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดตามปกติ แต่กย็ งั คงมีวยั รุน่ จ�ำนวนหนึ่งทีไ่ ม่สามารถเข้า
ถึงบริการคุมก�ำเนิดด้วยสาเหตุตา่ งๆ กัน การป้องกันการตัง้ ครรภ์เมือ่ มีการร่วมเพศไปแล้วมีเพียงวิธเี ดียวคือ
การคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน ซึง่ มีอยูห่ ลายวิธี ได้แก่ ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉินฮอร์โมนรวม ฮอร์โมนโปรเจสโตเจนขนาด
สูง ulipristal acetate, mifepristone และห่วงอนามัยทองแดง ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวิธที ม่ี ใี นประเทศไทย
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน ซึง่ มี 2 กลุม่
1. Yuzpe regimenเป็ นวิธีคุมก�ำเนิ ดที่ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิ ดฮอร์โมนรวมที่ม ี ethinyl estradiol
และ norgestrelหรือ levonorgestrelรวมกันในขนาดฮอร์โมนสูง เช่น ยาเม็ดคุมก�ำเนิดที่ประกอบด้วย
ethinyl estradiol 30 ไมโครกรัม และ levonorgestrel 150 ไมโครกรัม โดยรับประทานครัง้ ละ 4 เม็ด ครัง้ แรก
ภายใน 72 ชัวโมงหลั
่
งร่วมเพศ และรับประทานอีก 4 เม็ดใน 12 ชัวโมงต่
่
อมา
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2. ใช้progestogenขนาดสูง ได้แก่ levonorgestrel 750 ไมโครกรัม (เช่น postinor®และ madonna®
เป็นต้น) 1 เม็ด รับประทานครัง้ แรกภายใน 72 ชัวโมงหลั
่
งร่วมเพศ และรับประทานอีก 1 เม็ดในเวลา 12 ชัวโมง
่
ต่อมา ในปจั จุบนั องค์การอนามัยแนะน�ำให้กนิ ยา 2 เม็ดครัง้ เดียวภายใน 72 ชัวโมงหลั
่
งร่วมเพศเพือ่ ป้องกัน
การลืม โดยพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่แตกต่างกันเมือ่ เทียบกับYuzpe regimenพบว่า
การให้progestogenขนาดสูง มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์สงู กว่าและมีอาการข้างเคียงน้อยกว่า
วิธYี uzpe regimen โดยสามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้ ร้อยละ 52-94 ขึน้ อยูก่ บั ว่าได้กนิ ยาหลังการร่วมเพศ
เร็วเพียงใด16-18ในกรณีทม่ี รี ว่ มเพศไปแล้วเกิน 72 ชัวโมง
่
แต่ไม่เกิน 120 ชัวโมง
่
พบว่า การใช้progestogen
ขนาดสูง 2 เม็ด ก็สามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้มากพอสมควร แต่ไม่ดเี ท่าการใช้ภายใน 72 ชัวโมง
่ ส่วนใน
กรณีทม่ี กี ารร่วมเพศเกิน120 ชัวโมงไปแล้
่
วไม่แนะน�ำให้ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉินเพราะจะไม่ได้ผล และหาก
มีการตัง้ ครรภ์ขน้ึ ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉินจะไม่สามารถท�ำให้เกิดการแท้งได้
ข้อแนะน�ำส�ำหรับวัยรุน่ ในการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุ กเฉิน คือ ไม่แนะน�ำให้วยั รุน่ ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
ฉุกเฉินเกินเดือนละ 3-4 ครัง้ เพราะการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉินบ่อยครัง้ จะท�ำให้มคี วามคลาดเคลือ่ นของ
ระดูมากขึน้ มีเลือดออกผิดปกติสงู ขึน้ หากมีการร่วมเพศบ่อยครัง้ ควรใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดธรรมดา 21, 24+4
หรือ 28 เม็ดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์สงู กว่า และภายหลังการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
3 สัปดาห์ หากระดูยงั ไม่มาควรไปตรวจว่ามีการตัง้ ครรภ์หรือไม่
ห่วงอนามัยทองแดง
ห่วงอนามัยทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นวิธคี มุ ก�ำเนิดฉุกเฉิน จะต้องเป็นห่วงอนามัยทองแดงเท่านัน้ สามารถ
ใช้ป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้ในกรณีทม่ี กี ารร่วมเพศไปไม่เกิน 120 ชัวโมง
่ โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์สงู ถึงร้อยละ 9918 ซึง่ ข้อดีของวิธนี ้ี คือ สามารถใช้เป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดต่อเนื่องได้เลย ในอดีต ไม่นิยมใส่
ห่วงอนามัยคุมก�ำเนิดในวัยรุน่ เนื่องจากอาจใส่ยากและเพิม่ โอกาสในการติดเชือ้ ในอุง้ เชิงกราน แต่ปจั จุบนั
องค์การอนามัยโลก แนะน�ำให้ใส่หว่ งอนามัยคุมก�ำเนิดในวัยรุน่ ได้ หากไม่มขี อ้ ห้ามในการใช้ เช่น มีการตัง้
ครรภ์ หรือก�ำลังมีการติดเชือ้ ในอุง้ เชิงกรานอยู19่

ยาฉี ดคุมก�ำเนิด (injectable contraceptive)10

ยาฉีดคุมก�ำเนิด ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ depomedroxy progesterone acetate หรือ DMPA เป็ น
progestogenขนาด 150 มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามทุก 3 เดือน เลยก�ำหนดได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์ และ combined
injectable contraception (estradiol cypionate 5 mg + medroxy progesterone acetate 25 mg) ฉีดเข้า
กล้ามทุก 1 เดือน เลยก�ำหนดได้ไม่เกิน 3 วันยาฉีดคุมก�ำเนิดทัง้ 2 วิธนี ้ี มีประสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดไม่
แตกต่างกัน สามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้มากกว่าร้อยละ 997ในประเทศไทย ยาฉีดคุมก�ำเนิดทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม
มากกว่า คือ DMPA เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และไม่ตอ้ งไปรับบริการบ่อย แต่มผี ลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย คือ
น�้ำหนักตัวเพิม่ มากกว่าปกติ ระดูกะปริดกะปรอยหรือระดูไม่มา จึงต้องแนะน�ำให้วยั รุน่ ทีเ่ ลือกการฉีดยาคุม
ก�ำเนิด ควบคุมน�้ำหนักและออกก�ำลังกาย ส่วนปญั หาระดูกะปริดกะปรอยหรือระดูไม่มา อาจท�ำให้ผรู้ บั บริการ
กังวลว่าจะตัง้ ครรภ์หรือมีความผิดปกติภายในมดลูก เป็ นเหตุให้หยุดใช้การคุมก�ำเนิดไปเอง ผูใ้ ห้บริการจึง
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ต้องแนะน�ำอาการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะให้การคุมก�ำเนิดด้วยวิธนี ้ีเสมอ
ส�ำหรับยาฉีดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม มีขอ้ ดี คือ จะมีระดูมาสม�่ำเสมอเหมือนปกติ แต่จะมีราคาสูง
กว่าDMPA และต้องมารับบริการทุกเดือน ซึง่ อาจไม่สะดวกส�ำหรับวัยรุน่ บางราย และเนื่องจากยาฉีดคุมก�ำเนิด
ต้องมีการฉีดอย่างสม�่ำเสมอ การย�ำ้ เตือนถึงก�ำหนดฉีดยาในแต่ละครัง้ เพือ่ ให้ไปรับบริการได้ตามก�ำหนด และ
คงประสิทธิภาพของการป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้
ประเด็นสุขภาพทีส่ ำ� คัญอีกประการของการใช้ยาฉีดคุมก�ำเนิดDMPA คือ ผลต่อความหนาแน่นมวลกระดูก
เนื่องจากDMPA เป็ น progestogen ทีม่ ี potency สูง ท�ำให้มภี าวะ hypoestrogenemiaส่งผลให้มกี ารลดลงของ
ความหนาแน่นมวลกระดูก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาติดตามพบว่า ผลในการลดความหนาแน่นมวลกระดูก
จะคงทีห่ ลังการฉีดยาไปแล้ว 2 ปี และเมือ่ หยุดฉีดยาคุมก�ำเนิด ความหนาแน่นมวลกระดูกจะกลับมาเป็ นปกติ
จึงแนะน�ำให้ฉดี ยาคุมในวัยรุน่ ได้ หากเป็ นวิธที เ่ี หมาะสม โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งกระดูกแต่อย่างใด19,20

ยาฝังคุมก�ำเนิด (implants)10,21

ั มก�ำเนิด เป็นการคุมก�ำเนิดโดยการฝงหลอดยาที
ั
ยาฝงคุ
บ่ รรจุฮอร์โมนเข้าไปทีช่ นั ้ ใต้ผวิ หนังของท้องแขนด้าน
ใน ซึง่ ฮอร์โมนจะถูกปลดปล่อยออกมาทีละน้อย วิธนี ้ี ถือเป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดระยะยาว(long acting reversible
contraception- LARC) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์สงู ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับวิธกี ารคุมก�ำเนิดชัวคราว
่
ด้วยกัน ในปจั จุบนั มียาฝงั คุมก�ำเนิด 2 ชนิดในประเทศไทย คือ
• Jadelle® เป็ นยาฝงั คุมก�ำเนิดชนิด 2 หลอด ทีม่ ฮี อร์โมน levonorgestrel 150 มิลลิกรัม (หลอดละ
75 มิลลิกรัม) บรรจุอยูใ่ น silicone tube ออกฤทธิ ์โดยท�ำให้มกู ทีป่ ากมดลูกมีความเหนียวข้นขึน้ เป็ นหลัก มี
ผลคุมก�ำเนิดได้ 5 ปี
• Implanon® เป็ นยาฝงั คุมก�ำเนิดชนิด 1 หลอด ทีม่ ฮี อร์โมน etonogestrel 68 มิลลิกรัม ซึง่ เป็ น
progestogenทีเ่ ป็ น metabolite ของ desogestrel บรรจุอยูใ่ นหลอดทีท่ ำ� ด้วยethylene vinylacetateออกฤท
ธิโดยการยั
บยัง้ การตกไข่เป็ นหลัก มีผลคุมก�ำเนิดได้ 3 ปีในปจั จุบนั มีรายงานการศึกษาพบว่าสามารถขยาย
์
ั
ั งา่ ย
เวลาในการคุมก�ำเนิดได้นานถึง 5 ปี22ยาฝงั etonogestrel ได้มกี ารพัฒนาอุปกรณ์ในการฝงยาเพื
อ่ ให้ฝงได้
และไม่ลกึ จนเกินไป และมีการใส่สารทึบรังสี barium sulfate ทีห่ ลอดยา เพือ่ ให้สามารถเห็นด้วยการเอกซเรย์
ในกรณีทไ่ี ม่สามารคล�ำยาฝงั ได้ โดยใช้ชอ่ื การค้า Implanon NXT®23
ั มก�ำเนิด มีประสิทธิภาพสูงและมีระยะเวลาในการคุมก�ำเนิดยาวนานถึง 5 ปี มีการปลด
จากการทีย่ าฝงคุ
ปล่อยฮอร์โมนปริมาณทีละน้อย จึงไม่สง่ ผลต่อความหนาแน่นมวลกระดูกเหมือนกับยาฉีดคุมก�ำเนิด และไม่ม ี
ผลต่อภาวะเจริญพันธุห์ ลังน�ำยาฝงั ออก ประกอบกับปจั จุบนั มีชนิด 1 และ 2 หลอด การฝงั และการถอดท�ำได้
โดยง่าย เมือ่ เทียบกับยาฝงั รุน่ เก่า Norplant-6 ซึง่ มีจำ� นวน 6 หลอด จึงเป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีเ่ หมาะส�ำหรับวัย
รุน่ ซึง่ อาจจะลืมกินยาบ่อยๆ โดยพบว่า วัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั การฝงั ยามีอตั ราการคงใช้ท่ี 1 ปีสงู ถึงร้อยละ 8424
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แผ่นแปะผิวหนังคุมก�ำเนิด (transdermal contraceptive patch)25

แผ่นแปะผิวหนังคุมก�ำเนิดEvra®เป็นแผ่นแปะผิวหนังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 20 ตารางเซนติเมตร ภายใน
แผ่นบรรจุฮอร์โมน ethinyl estradiol 750 ไมโครกรัม และ norelgestomin ซึง่ เป็ นactive metabolite ของ
norgestimate 6 มิลลิกรัม เมือ่ แปะทีผ่ วิ หนังจะปลดปล่อยตัวยาเข้าสูก่ ระแสเลือดโดยให้ ethinyl estradiol 20
ไมโครกรัมและ norelgestomin 150 ไมโครกรัมต่อวัน กลไกการออกฤทธิ ์เช่นเดียวกับยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิด
ฮอร์โมนรวม โดยฮอร์โมน 1 แผ่น จะเทียบเท่ากับการกินยาเม็ดคุมก�ำเนิด 7 วัน แปะแผ่นละ 1 สัปดาห์ ใช้
ต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์ และเว้น 1 สัปดาห์ เช่นเดียวกับการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด สามารถแปะแผ่นฮอร์โมนได้ท่ี
สะโพก หน้าท้อง ต้นแขนด้านนอก แผ่นหลังช่วงบน ยกเว้นบริเวณเต้านม โดยเมือ่ เปลีย่ นแผ่น ให้เปลีย่ น
ต�ำแหน่งทีแ่ ปะ เพือ่ ลดการระคายเคืองของผิวหนังมีประสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดเทียบเท่าได้กบั ยาเม็ดคุม
ก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
ส�ำหรับวัยรุน่ แผ่นแปะผิวหนังคุมก�ำเนิดถือว่าเป็นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีด่ ี เนื่องจากไม่ตอ้ งอาศัยการกินยาทุก
วัน ไม่ตอ้ งไปรับบริการทีส่ ถานบริการ ใช้งา่ ยและสะดวก แต่เนื่องจากเป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีม่ รี าคาสูงกว่ายาเม็ด
คุมก�ำเนิด จึงไม่ได้เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายในหมูว่ ยั รุน่ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จ�ำกัดการใช้ในผูท้ ม่ี นี ้�ำหนักตัวมากกว่า
90 กิโลกรัม ซึง่ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ลดลง ดังนัน้ จะต้องหลีกเลีย่ งการใช้ในวัยรุน่ ทีม่ ี
น�้ำหนักเกินจากทีก่ ำ� หนดด้วย

ห่วงอนามัยทองแดง (intrauterine device หรือ IUD)

ห่วงอนามัย จัดเป็ นหนึ่งในวิธกี ารคุมก�ำเนิดระยะยาว (LARC) เช่นเดียวกับยาฝงั คุมก�ำเนิด ห่วงทีม่ ี
ใช้ในปจั จุบนั ส�ำหรับการคุมก�ำเนิดมี 2 ชนิด คือ ห่วงอนามัยชนิดทีม่ ที องแดง (copper IUD) และห่วงอนามัย
ชนิดทีม่ ฮี อร์โมน (hormonal IUD) ในประเทศไทย นิยมใช้หว่ งอนามัยชนิดทีม่ ที องแดงส�ำหรับการคุมก�ำเนิด
เนื่องจากห่วงอนามัยชนิดทีม่ ฮี อร์โมนมีราคาสูง จึงมักพิจารณาใช้คมุ ก�ำเนิดในรายทีม่ โี รคหรือภาวะทางนรีเวช
ั บนั ได้แก่ Multiload
ทีส่ ามารถรักษาด้วยห่วงอนามัยชนิดทีม่ ฮี อร์โมนร่วมด้วย ห่วงอนามัยทองแดงทีม่ ใี ช้ในปจจุ
375 สามารถใช้คมุ ก�ำเนิดได้ 5 ปี และ copper T 380 A สามารถคุมก�ำเนิดได้ถงึ 10 ปี ส�ำหรับประสิทธิภาพ
ในการคุมก�ำเนิด พบว่า สูงกว่าวิธกี นิ ยาและฉีดยาคุมก�ำเนิด เพราะไม่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือของผูร้ บั บริการ
นอกจากนี้ เนื่องจากห่วงอนามัยทองแดงเป็ นวิธที ไ่ี ม่มฮี อร์โมน จึงไม่มผี ลข้างเคียงเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของ
น�้ำหนัก หรือ ระดูกระปริดกระปรอย
อย่างไรก็ตาม ห่วงอนามัยคุมก�ำเนิดไม่ได้เป็ นวิธที น่ี ิยมของวัยรุน่ นัก เนื่องจากต้องมีการตรวจภายใน
เมือ่ มีการใส่และถอด ไม่สามารถหยุดใช้เองได้ ซึง่ วัยรุน่ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบการตรวจภายใน แต่กถ็ อื เป็ นวิธี
ทีค่ วรแนะน�ำเป็ นทางเลือกในกรณีหลังแท้งหรือหลังคลอดได้ ไม่วา่ จะเป็ นการคลอดทางช่องคลอดหรือการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็ตาม
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด จะเห็นว่า วิธกี ารคุมก�ำเนิดในแต่ละวิธลี ว้ นมีขอ้ ดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดัง
ทีส่ รุปในตารางที่ 1 สิง่ ส�ำคัญในการให้บริการคุมก�ำเนิดในวัยรุน่ คือ การให้ขอ้ มูล และพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมร่วมกัน โดยยึดความต้องการของผูร้ บั บริการเป็ นหลัก ในมุมมองของผูใ้ ห้บริการ อาจให้ความสนใจ
ในด้านประสิทธิภาพการป้องกันการตัง้ ครรภ์ทส่ี งู ใช้ได้ระยะยาวและไม่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือของผูร้ บั บริการ
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นัก เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้เกิดปญั หาตัง้ ครรภ์ไม่ปรารถนา ในขณะทีว่ ยั รุน่ มักเลือกใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดทีม่ ลี กั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ใช้งา่ ย ไม่จกุ จิก ไม่ตอ้ งพบแพทย์บอ่ ย ไม่ตอ้ งตรวจภายใน
2. สามารถใช้ได้โดยไม่ตอ้ งเปิดเผยว่าตนเองก�ำลังคุมก�ำเนิด
3. ราคาไม่แพง เนื่องจากวัยรุน่ ส่วนใหญ่ยงั ไม่มรี ายได้
ซึง่ วิธคี มุ ก�ำเนิดทีผ่ ใู้ ห้บริการมุง่ เน้นในกลุม่ วัยรุน่ จะเป็ นกลุม่ long acting reversible contraception
ั มก�ำเนิด และห่วงอนามัยทองแดงแต่วธิ คี มุ ก�ำเนิดทีม่ คี ณ
คือ ยาฝงคุ
ุ สมบัตติ รงกับความต้องการของวัยรุน่ คือ
ถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน ทัง้ นี้หากพิจารณาถึงสิง่ ทีจ่ ะให้แก่ผรู้ บั บริการวัยรุน่ ทีต่ อ้ งเน้นทัง้
ป้องกันการตัง้ ครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คงไม่มวี ธิ ใี ดเพียงวิธเี ดียวทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้
2 ข้อ การใช้ถุงยางอนามัยเพือ่ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับวิธกี ารคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี
พอ ไม่วา่ จะเป็ นยาเม็ดคุมก�ำเนิด ยาฉีดคุมก�ำเนิด แผ่นแปะคุมก�ำเนิด ยาฝงั หรือห่วงอนามัย ก็จะป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ได้ หากผูท้ ใ่ี ช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดทราบวิธกี ารปฏิบตั ใิ ช้อย่างถูกต้อง
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ตารางที่ 1 สรุปข้อดี ข้อเสีย ของวิธีคมุ ก�ำเนิดวิธีต่างๆ ส�ำหรับวัยรุ่น
วิ ธีคมุ ก�ำเนิ ด
ถุงยางอนามัย

•
•
•

•
วิธงี ดร่วมเพศบางช่วงเวลา •
วิธหี ลังภายนอกช่
่
องคลอด •
•
ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
•
•
•
•
•
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน

•
•

ยาฉีดคุมก�ำเนิด
ยาฝงั คุมก�ำเนิด
ห่วงอนามัยทองแดง

•
•
•
•
•
•

ข้อดี
ข้อเสีย
หาได้งา่ ย สะดวก
• ประสิทธิภาพอาจจะต�่ำ หากใช้ไม่ถกู วิธี
ลดอุ บ ัติ ก ารณ์ ข องโรคติ ด ต่ อ ทางเพศ • ต้องขึน้ อยูก่ บั ฝา่ ยชาย
สัมพันธ์และโรคเอดส์
ฝ่ า ยชายมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ การคุ ม
ก�ำเนิด
ไม่ตอ้ งใช้บริการทางการแพทย์
ไม่ตอ้ งใช้ยาและเครือ่ งมือ
• การงดร่วมเพศในระยะที่ไม่ปลอดภัย
อาจจะท�ำไม่ได้สำ� หรับวัยรุน่
นิยมใช้ในหมูว่ ยั รุน่
• การควบคุ ม ไม่ใ ช้ห ลัง่ น�้ ำ อสุจิใ นช่ อ ง
ไม่ตอ้ งใช้ยาและเครือ่ งมือ
คลอดท�ำได้ยากจึงได้ผลน้อย
ประสิทธิภาพสูงมากถ้าใช้อย่างถูกต้อง • ต้องรับประทานยาทุกวันในเวลาใกล้
ไม่เกีย่ วกับการร่วมเพศ
เคียง ซึง่ วัยรุน่ อาจจะปฏิบตั ไิ ด้ยาก
ลดอุ บ ั ติ ก ารณ์ ข องการอั ก เสบในอุ้ ง • บางชนิ ด ท�ำ ให้เ กิด สิว ฝ้ า ซึ่ง วัย รุ่น ไม่
เชิงกรานและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชอบ (ต้องเลือกชนิดของฮอร์โมน)
ลดอาการปวดระดู
• ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น
ระดูมาสม�่ำเสมอ
epiphyseal plate ปิ ดเร็วเกินไปรายที่
อายุน้อยและอาจจะมีผลต่อ metabolism
ของร่างกาย
เป็ นวิธคี มุ ก�ำเนิดทีด่ ี ถ้าไม่ได้คมุ ก�ำเนิดวิธี • มีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนบ้างเล็กน้อย
อืน่ มาก่อนและปฏิบตั ภิ ายในเวลาทีก่ ำ� หนด • มีระดูกะปริดกะปรอย แต่ไม่ตอ้ งใช้ยา
ประสิท ธิภ าพสูง เกือ บเท่ า วิธีคุ ม ก� ำ เนิ ด
รักษา
ปกติ
ประสิทธิภาพสูง
• มีการเปลีย่ นแปลงของระดู
ใช้งา่ ย ไม่ตอ้ งกลัวลืม
• น�้ำหนักตัวเพิม่
ประสิทธิภาพสูง ใช้ได้นานถึง 5 ปี
• ต้องฝงั โดยแพทย์ผมู้ คี วามช�ำนาญ
ไม่ตอ้ งกลัวลืม
• มีการเปลีย่ นแปลงของระดูบา้ ง
ประสิทธิภาพสูงใช้ได้นานถึง 5-10 ปี
• อาจจะไม่เหมาะสมส�ำหรับวัยรุ่นทีม่ คี ู่
ไม่มผี ลของฮอร์โมน
ร่วมเพศหลายคน เพราะจะเพิม่ อัตรา
เสีย่ งต่อการอักเสบในอุง้ เชิงกราน
• ต้องใส่โดยบุคลากรทางการแพทย์ จึง
ไม่สะดวกส�ำหรับวัยรุน่ ซึง่ ไม่ใคร่ยอม
ให้ตรวจภายใน หรือไม่เคยตัง้ ครรภ์
มาก่อน
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การให้การปรึกษาเรื่องการคุมก�ำเนิดส�ำหรับวัยรุ่น

ปญั หาด้านการไม่คมุ ก�ำเนิดของวัยรุน่ โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานเป็นปญั หาทีล่ ะเอียดอ่อน ดัง
นัน้ การให้การปรึกษาเรือ่ งนี้จงึ ต้องพิจารณาเป็ นพิเศษ เช่น
1. ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องท�ำตนให้เป็ นกันเองกับวัยรุน่ ผูม้ ารับบริการ (อาจจะให้มเี พือ่ นมาด้วยก็ได้ถา้
ต้องการ) มีทศั นคติทด่ี ตี ่อวัยรุน่ และควรจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในการให้คำ� ปรึกษา
2. ให้ความรูด้ า้ นระบบสืบพันธุแ์ ละเพศศึกษาตามสมควร เช่น การเปลีย่ นแปลงของร่างกาย การมีระดู
การส�ำเร็จความใคร่ การร่วมเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และตัง้ ครรภ์ก่อนแต่งงาน
เป็ นต้น
3. ต้องรักษาความลับของผูร้ บั ริการ โดยเฉพาะไม่ควรให้รถู้ งึ บิดามารดา ผูป้ กครอง และครูอาจารย์
คลินิกให้การปรึกษาวัยรุน่ จะต้องไม่รวมผูใ้ หญ่
4. วิธคี ุมก�ำเนิดทีแ่ นะน�ำควรจะพิจารณาเป็ นรายๆ ไป โดยพิจารณาถึงประวัตกิ ารร่วมเพศ ความ
ต้องการเร่งด่วน เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของวิธคี มุ ก�ำเนิดนัน้ ในวัยรุน่ และผลเสียของวิธคี มุ ก�ำเนิดนัน้ ๆ
ในระยะยาวด้วย ถ้าแพทย์หรือผูใ้ ห้บริการคุมก�ำเนิดยอมเสียเวลาทีจ่ ะซักถามและให้คำ� แนะน�ำแก่วยั รุน่ เกีย่ ว
กับวิธคี มุ ก�ำเนิดนัน้ ๆ จากการติดตามผลในเวลาต่อมาพบว่าอัตราการคงใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดในกลุม่ นี้สงู
5. ถ้าใช้วธิ ใี ด วิธหี นึ่งแล้วไม่เหมาะสม ก็อาจจะเปลีย่ นเป็ นวิธอี น่ื ได้ ไม่ควรหยุดคุมก�ำเนิด
6. ควรมีการติดตามผลอย่างใกล้ชดิ และสม�่ำเสมอเพือ่ ขจัดการใช้อย่างผิดวิธี และขจัดข้อข้องใจต่างๆ

สรุป

วัยรุน่ เป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ การมีความต้องการทางเพศและมีการ
ร่วมเพศก่อนแต่งงานนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดตามธรรมชาติของวัยรุ่นเอง ผลทีต่ ามมาก็คอื การตัง้ ครรภ์ในภาวะที่
ร่างกาย จิตใจและสภาพเศรษฐกิจสังคมทีย่ งั ไม่พร้อม ส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆ มาก การงดร่วมเพศเป็ นวิธี
ทีด่ ที ส่ี ดุ แต่ปฏิบตั ไิ ด้ยาก ดังนัน้ การคุมก�ำเนิดจึงเป็ นวิธกี ารป้องกันปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการตัง้
ครรภ์ได้ดที ส่ี ดุ แต่พบว่าวัยรุน่ ในประเทศไทยทัง้ ทีแ่ ต่งงานแล้ว และมีการร่วมเพศโดยทีย่ งั ไม่มกี ารแต่งงานมี
การคุมก�ำเนิดกันน้อย จึงสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้วยั รุน่ เหล่านี้ได้คมุ ก�ำเนิดกันมากขึน้ วิธคี มุ ก�ำเนิดทีม่ อี ยู่
ก็สามารถเลือกให้บริการแก่วยั รุน่ ได้หลายวิธี โดยมีการให้การปรึกษาทีเ่ หมาะสม พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของ
แต่ละวิธเี ทียบกับอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ถ้าไม่คุมก�ำเนิด ถ้าปฏิบตั ไิ ด้กจ็ ะเป็ นการป้องกันและแก้ไขปญั หา
ด้านสุขภาพอนามัยส่วนหนึ่งของวัยรุน่ ได้
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Gay, lesbian, and bisexual youth

หมายถึง ภาวะรักร่วมเพศ1 (homosexual) พบได้ทงั ้ ในเพศชายและเพศหญิง รักร่วมเพศในชาย เรียก
ว่าเกย์ (gay) หรือชายชอบชาย รักร่วมเพศในหญิง เรียกว่า เลสเบีย้ น (lesbian) หรือหญิงชอบหญิง คนทีพ่ งึ
พอใจได้ทงั ้ สองเพศ เรียกว่า ไบเซ็กชวล (bisexual) กุมารแพทย์ทด่ี แู ลวัยรุน่ ควรรูจ้ กั ภาวะนี้ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
ในการด�ำเนินชีวติ แก่ผนู้ นั ้ ให้คำ� แนะน�ำพ่อแม่ให้เข้าใจและยอมรับภาวะนี้เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
ั บนั สังคมให้การยอมรับการมีพฤติกรรมข้ามเพศมากขึน้ พฤติกรรมนี้พบในกลุม่ LBGT (lesbian, bisexual,
ปจจุ
gay, transgender) คือกลุม่ ผูท้ ไ่ี ม่ได้ชอบเพศเดียวกัน ซึงในกลุม่ นี้ยงั มีความแตกต่างกัน กุมารแพทย์จงึ ควร
มีความรูเ้ พือ่ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวได้

ลักษณะของภาวะรักร่วมเพศ3

ภาวะรักร่วมเพศ ไม่ใช่โรคทางจิตเวช แต่เป็ นภาวะทีบ่ ุคคลนัน้ มีความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation) กับเพศเดียวกัน โดยอาจพบว่ามีพฤติกรรมข้ามเพศเป็ นเพศตรงข้ามหรือไม่กไ็ ด้ เช่น การแต่งกาย
หรือกิรยิ าท่าทางผิดเพศของตน พบได้ชดั เจนในวัยรุน่ ซึง่ เป็ นวัยทีเ่ ริม่ มีความรูส้ กึ ทางเพศ ความต้องการทาง
เพศ และรูต้ วั เองว่ามีความพึงพอใจทางเพศกับเพศใด
ความพึงพอใจทางเพศนี้ จะรูไ้ ด้จากความคิดและความรูส้ กึ ทางเพศตนเอง จินตนาการ สิง่ กระตุน้ และ
ความต้องการทางเพศว่าจะเกิดกับเพศใด
คนทีม่ คี วามพึงพอใจทางเพศกับเพศตรงข้าม เรียกว่า รักต่างเพศ (heterosexual) คนทีม่ คี วามพึงพอใจ
ทางเพศกับเพศเดียวกัน เรียกว่า รักร่วมเพศ (homosexual) คนทีพ่ งึ พอใจได้ทงั ้ สองเพศ เรียกว่า ไบเซ็กชวล
(bisexual)
รักร่วมเพศชาย เรียกว่า เกย์ (gay) มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศชายเท่านัน้ เกย์ทแ่ี สดงออกเป็นเพศ
หญิง เช่น มีกริ ยิ าท่าทางค�ำพูด การแต่งกายและกิจกรรมเป็ นหญิง เรียกว่า เกย์ควีน เกย์ทแ่ี สดงออกเป็ นเพศ
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ชาย เรียกว่า เกย์คงิ เกย์คงิ มักไม่มพี ฤติกรรมข้ามเพศใดๆให้เห็นจากภายนอก ส่วนเกย์ควีนมักมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ เช่น กิรยิ า ท่าทาง การพูด การแต่งกาย หรือชอบกิจกรรมคล้ายผูห้ ญิงตัง้ แต่เด็ก
รักร่วมเพศหญิง เรียกว่า เลสเบีย้ น (lesbian) มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศหญิงด้วยกันเท่านัน้ เลส
เบีย้ นทีแ่ สดงออกเป็ นชาย เช่น มีกริ ยิ าท่าทาง ค�ำพูด การแต่งกายและกิจกรรมแบบเพศชาย เรียกว่า ทอม
(tom หรือ tomboy) เลสเบีย้ นทีแ่ สดงออกเป็ นผูห้ ญิง เรียกว่า ดี้ (dy หรือ lady) ดีม้ กั ไม่มพี ฤติกรรมข้ามเพศ
คือ ดูภายนอกเหมือนเพศหญิงทุกประการ แต่ ทอม มักแสดงพฤติกรรมข้ามเพศเป็ นชายมาตัง้ แต่เด็ก
พฤติกรรมข้ามเพศ (cross-sex behaviors) คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกตรงข้ามกับบทบาททางเพศ
ตนเอง เช่น ผูช้ ายกิรยิ าท่าทางค�ำพูด หรือการแต่งกายเป็ นหญิง หรือ ผูห้ ญิงมีกริ ยิ าท่าทางค�ำพูด การแต่ง
กายเป็ นผูช้ าย พฤติกรรมข้ามเพศพบได้ทงั ้ เกย์และเลสเบีย้ น อาจแสดงออกมากน้อยแตกต่างกัน ตัง้ แต่ไม่ม ี
พฤติกรรมข้ามเพศเลย จนถึงแสดงออกข้ามเพศทุกด้าน ดังนัน้ รักร่วมเพศจึงอาจมีพฤติกรรมข้ามเพศให้เห็น
เลยหรือไม่กไ็ ด้ แต่ลกั ษณะส�ำคัญของรักร่วมเพศทีต่ อ้ งมีคอื ความพึงพอใจทางเพศจะมีกบั เพศเดียวกันเท่านัน้
รักร่วมเพศทีร่ ตู้ วั เองแน่นอนชัดเจนว่าเป็ นภาวะนี้แล้ว ไม่สามารถเปลีย่ นให้กลับมาชอบเพศตรงกันข้ามได้
ปจั จัยทีท่ ำ� ให้ผทู้ เ่ี ป็ นรักร่วมเพศมีพฤติกรรมข้ามเพศเพศมากน้อย ขึน้ อยู่กบั การเลีย้ งดู ทัศนคติค่า
นิยมของครอบครัว และ การยอมรับของสังคม ถ้ามีการต่อต้านไม่ยอมรับพฤติกรรมข้ามเพศ ไม่ยอมรับหรือ
รังเกียจการเป็ นรักร่วมเพศมาก เด็กมักไม่เปิ ดเผย ไม่กล้าบอกพ่อแม่หรือคนอื่นๆในสังคมรอบตัวว่าตนเอง
เป็ นรักร่วมเพศ
ภาวะอีกประเภทหนึ่งทีค่ นแสดงพฤติกรรมข้ามเพศ และมีจติ ใจคิดว่าตนเองเป็ นเพศตรงกันข้ามกับ
เพศทางร่างกาย เรียกว่า ภาวะข้ามเพศ (transgender) คนทีม่ ภี าวะนี้คดิ ว่าตนเองเกิดมาผิดเพศ จิตใจตนเอง
เป็ นเพศทีต่ รงกันข้ามกับอวัยวะเพศ และมีพฤติกรรมเป็ นเพศตรงข้ามกับเพศของตนเองทุกประการ ไม่วา่ จะ
เป็ น กิรยิ าท่าทาง การแต่งกาย การแสดงออกและกิจกรรมอื่นๆ เมือ่ เข้าวัยรุน่ จะรูส้ กึ ตนเองผิดเพศมากจน
อาจรังเกียจอวัยวะเพศของตน รูส้ กึ ว่าอวัยวะเพศของตนเป็ นส่วนเกิน ต้องการก�ำจัดอวัยวะเพศตนเองออก
และต้องการเปลีย่ นแปลงเพศ ลักษณะแบบนี้จดั เป็ นโรคทางจิตเวช ชือ่ transsexualism หรือ gender identity disorder (GID) หรือ gender dysphoria4,5 เป็ นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของการก�ำหนดรูเ้ พศของตน (core
gender) และ บทบาททางเพศ (gender role) อาการจะด�ำเนินต่อเนื่องตัง้ แต่เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ ในทีส่ ดุ ผูท้ เ่ี ป็ น
โรคนี้มกั จะขอเปลีย่ นเพศ (sex reassignment) โรคนี้เป็ นโรคทางจิตเวชทีม่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการผ่าตัดแปลงเพศ6,7

พัฒนาการทางเพศปกติ8,9

เด็กอายุ 1 ½ - 3 ปี การเลีย้ งดูและสภาพสังคมจะก�ำหนดให้เด็กรับรูแ้ ละมีพฤติกรรม หรือบทบาทตาม
เพศของตน (gender role) ซึง่ จะท�ำให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมทัง้ สองเพศอย่างชัดเจน เช่น การเดิน
การพูด การแต่งกาย กิจกรรมและการเล่น
เด็กอายุ 3 ปี เด็กเริม่ ก�ำหนดรูเ้ พศของตน (core gender) สามารถบอกได้วา่ ตนเองเป็ นเพศชายหรือ
หญิง ในวัยนี้การเลีย้ งดูให้ถกู ต้องตามเพศจะช่วยให้เด็กมี gender role ตรงตามเพศ และ สอดคล้องกับ core
gender ของตนเอง การก�ำหนดรูเ้ พศตนเองนัน้ เกิดจากการก�ำหนดโดยพ่อแม่คนใกล้ชดิ ครอบครัวสังคมและ
สิง่ แวดล้อม เมือ่ ก�ำหนดรูเ้ พศใดแล้วจะติดตัวไปจนโต
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เด็กอายุ 3 – 6 ปี เด็กจะถ่ายทอดบทบาททางเพศจากพ่อหรือแม่ หรือบุคคลใกล้ชดิ ทีเ่ ป็ นเพศเดียวกับ
ของตนเอง จนมีบทบาททางเพศทีถ่ กู ต้องตรงตาม core gender ของเด็ก
เด็กอายุ 6-12 ปี เด็กจะเรียนรูบ้ ทบาททางเพศจากกลุม่ เพือ่ นเพศเดียวกัน การมีเพือ่ นเพศเดียวกัน
ช่วยให้เด็กมีบทบาททางเพศทีถ่ กู ต้อง
เด็กอายุ 12-18 ปี10 เด็กเริม่ เข้าสูว่ ยั รุน่ อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ จะกระตุน้ ให้เด็กมี การเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ร่างกายและจิตใจไปตามฮอร์โมนเพศของตน เกิดความรูส้ กึ ทางเพศ และ ความพึงพอใจทางเพศ (sexual
orientation) ความพึงพอใจทางเพศนี้เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะไม่ม ี การเปลีย่ นแปลงไปตลอดชีวติ

ระบาดวิทยา

ภาวะรักร่วมเพศ มักสัมพันธ์กบั พฤติกรรมข้ามเพศ พฤติกรรมนี้พบบ่อยในเด็กผูห้ ญิงมากกว่าเด็กผูช้ าย
ดังตารางที่ 1 แต่พอ่ แม่มกั พาเด็กผูช้ ายทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศมาพบแพทย์ มากกว่า เนื่องจากพฤติกรรมข้าม
เพศในเด็กผูห้ ญิงมักจะเป็นทีย่ อมรับได้มากกว่าพติกรรมข้ามเพศในเด็กผูช้ าย สัดส่วนของการส่งต่อมาปรึกษา
แพทย์ของเด็กชายต่อเด็กหญิงประมาณ 6:1
เมือ่ ติดตามเด็กชายทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศไปจนถึงผูใ้ หญ่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเกย์ควีน12,13
ในเพศหญิงพบว่ามีพฤติกรรมข้ามเพศได้บอ่ ยในโรงเรียนมัธยม พบว่าวัยรุน่ หญิงร้อยละ 30 มีพฤติกรรม
ชอบเพศเดียวกัน แต่เมือ่ จบโรงเรียนมัธยมปลาย พฤติกรรมนี้ลดลง และทีเ่ ป็ นทอม-ดีจ้ ริงประมาณร้อยละ 3
อุบตั กิ ารณ์ของรักร่วมเพศ (เกย์ เลสเบีย้ น ไบเซคชวล) ในวัยรุน่ ตอนปลาย ประมาณร้อยละ 5-1014

สาเหตุของภาวะรักร่วมเพศ

สันนิษฐานว่ามีปจั จัย 2 ประการ คือ
1. ปัจจัยทางชีวภาพ
ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารพบความผิดปกติทางร่างกาย หรือระดับฮอร์โมนส์เพศในเด็กหรือวัยรุน่ ทีเ่ ป็นรักร่วม
เพศ แต่มกี ารศึกษาทีน่ ่าจะแสดงความเกีย่ วข้องของปจั จัยทางชีวภาพดังต่อไปนี้
• สภาวะทางฮอร์โมนของแม่ขณะเด็กทีอ่ ยูใ่ นครรภ์มารดา15 มีผลต่อบทบาททางเพศ (gender role)
พัฒนาการเอกลักษณ์ทางเพศ และความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation) มีการศึกษาพบว่าเด็กชายที่
แม่มฮี อร์โมนเพศชายต�่ำกว่าปกติขณะตัง้ ครรภ์ เมือ่ เติบโตขึน้ กลายเป็ นเด็กผูช้ ายทีม่ ลี กั ษณะและพฤติกรรม
แบบเพศหญิง
• เด็กหญิงทีเ่ ป็ น congenital adrenal hyperplasia (CAH) มีฮอร์โมนเพศชาย (androgen) สูงเกิน
ปกติตงั ้ แต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา ท�ำให้เด็กมีร่างกายและพฤติกรรมคล้ายเพศชาย และการทีเ่ ด็กมีรปู ร่าง
ลักษณะ และพฤติกรรมข้ามเพศเช่นนี้ ท�ำให้ถกู เลีย้ งดูผดิ เพศด้วย
• ร่างกายและจิตใจมีลกั ษณะข้ามเพศ เด็กทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเป็ นภาวะรักร่วม
เพศ เช่น เด็กผูช้ ายทีใ่ บหน้าสวย รูปร่างเล็กผอมบาง ไม่แข็งแรงบึกบึน ไม่ชอบความรุนแรง ก้าวร้าว โลดโผน
หรือเด็กผูห้ ญิงทีร่ ปู ร่างล�่ำสันแข็งแรง ชอบความรุนแรง ก้าวร้าว โลดโผน เด็กทีม่ ลี กั ษณะข้ามเพศเช่นนี้ มัก
ถูกกีดกันจากเพือ่ นเพศเดียวกัน และพอใจทีจ่ ะใกล้ชดิ สนิทสนมกับเพือ่ นต่างเพศ ท�ำให้มโี อกาสทีจ่ ะถ่ายทอด
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พฤติกรรมข้ามเพศมากขึน้
• การถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบว่ามีอตั ราการเกิดรักร่วมเพศในพีน่ ้องและฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน
สูงกว่าเด็กทัวๆ
่ ไป การถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจมีผลต่อฮอร์โมน ท�ำให้เด็กมีลกั ษณะข้ามเพศทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมด้วยเช่นกัน
2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
2.1 ทัศนคติของพ่อแม่ ทัศนคติของพ่อแม่ทส่ี ง่ เสริมให้ลกู มีพฤติกรรมข้ามเพศ ได้แก่
• ความต้องการลูกเพศใด เช่น พ่อแม่ทต่ี อ้ งการลูกสาว เมือ่ มีลกู ชายก็อาจส่งเสริม ให้ลกู มีพฤติกรรม
เป็ นหญิง โดยการแต่งตัว และชักจูงให้ เล่นหรือมีกจิ กรรม ทีเ่ หมาะสมกับ เพศหญิง ท�ำให้เด็กมีบทบาททาง
เพศผิดไป
• การยอมรับเมือ่ ลูกแสดงออกข้ามเพศ เช่น พ่อแม่ชน่ื ชมไม่แก้ไข เมือ่ ลูกชายเลียน แบบ แม่ โดย
การแต่งหน้าทาปาก หรือสวมใส่เสือ้ ผ้าของเพศหญิง
2.2 การเลีย้ งดู การเลีย้ งดูทส่ี ง่ เสริมให้ลกู มีพฤติกรรมผิดเพศ ได้แก่
• พ่อแม่หา่ งเหินลูก โดยเฉพาะพ่อห่างเหินลูกชาย และแม่หา่ งเหินลูกสาว
• พ่อแม่ทก่ี า้ วร้าวกับลูก ท�ำให้เด็กเกิดความโกรธหรือกลัวพ่อแม่เพศเดียวกัน จึงหันไปถ่ายทอด
แบบอย่างทางเพศจากเพศตรงข้าม เช่น ลูกชายจะกลัวไม่กล้าใกล้ชดิ ทีพ่ อ่ ทีด่ มุ ากๆ จึงหันไปใกล้ชดิ แม่ และ
ถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากแม่ ลูกสาวทีก่ ลัว หรือเกลียดพ่อมากๆ อาจเลียนแบบพ่อกลายเป็ นทอมบอย
• พ่อแม่ทไ่ี ม่แก้ไขพฤติกรรมข้ามเพศของลูก
2.3 สภาพสังคมสิง่ แวดล้อม
เด็กทีม่ ลี กั ษณะทางร่างกาย และจิตใจข้ามเพศอยูแ่ ล้ว เมือ่ เติบโตขึน้ เข้าสูว่ ยั เรียน จะพอใจในการเข้า
กลุม่ เพศตรงข้าม เนื่องจากมีความชอบ ความถนัดและกิจกรรมคล้ายกัน ท�ำให้มโี อกาสถ่ายทอดแบบอย่าง
ทางเพศ (กริยาท่าทาง ค�ำพูด ความคิด) จากเพือ่ นเพศตรงข้าม จนเกิดพฤติกรรมข้ามเพศมากขึน้
ครูและโรงเรียนทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กมีพฤติกรรมข้ามเพศ หรือส่งเสริมให้แสดงออกข้ามเพศ ท�ำให้เด็ก
แสดงออกข้ามเพศมากขึน้ จนในทีส่ ดุ เด็กพึงพอใจกับพฤติกรรมข้ามเพศของตนเอง

การด�ำเนินของพฤติกรรมข้ามเพศ และภาวะรักร่วมเพศ

ภาวะรักร่วมเพศมักเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก แต่จะเห็นชัดเจนในวัยรุน่ คนทีเ่ ป็นภาวะนี้อาจมีพฤติกรรม
ข้ามเพศ (cross-gender role) มาก่อนตัง้ แต่เด็กหรือไม่กไ็ ด้ พฤติกรรมข้ามเพศทีเ่ กิดในวัยเด็ก อาจจะหาย
ไปได้เอง แต่ถา้ ไม่แก้ไขส่วนใหญ่จะด�ำเนินต่อเนื่องจนโต ท�ำให้เด็กถูกล้อเลียน ถูกกีดกันออกจากกลุม่ เพือ่ น
เพศเดียวกัน และใกล้ชดิ กลุ่มเพือ่ นเพศตรงข้ามมากขึน้ จนถ่ายทอดพฤติกรรมของเพศตรงข้ามทีละน้อยๆ
กลายเป็ นพฤติกรรมข้ามเพศและบุคลิกภาพข้ามเพศ โดยแสดงออกเป็ น การพูด การเดิน ท่าทาง กิจกรรม
และความสนใจ เมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่ มีโอกาสสูงมากทีจ่ ะเป็ นรักร่วมเพศ
ในทางกลับกัน การช่วยเหลือให้เด็กพฤติกรรมข้ามเพศกลับมามีพฤติกรรมตรงตามเพศตัง้ แต่เล็ก จะ
ช่วยป้องกันมิให้เกิดภาวะรักร่วมเพศได้ การช่วยเหลือนัน้ ควรเริม่ ตัง้ แต่เด็กอายุน้อยๆ โดยการปรับเปลีย่ น
การเลีย้ งดูให้ตรงเพศ
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ผูเ้ ป็ นรักร่วมเพศมักมีปญั หาในการด�ำเนินชีวติ มีความเครียดวิตกกังวล หรือซึมเศร้ามากกว่าคนปกติ
เนื่องจากขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ขาดผูท้ ใ่ี ห้คำ� แนะน�ำปรึกษาทีด่ ี ประกอบกับทัศนคติและท่าทีของ
ครอบครัวและคนในสังคม มีผลท�ำให้วยั รุน่ ทีเ่ ป็ นแบบนี้ลงั เลทีจ่ ะยอมรับ ท�ำให้ไม่กล้าเปิ ดเผย ส่วนหนึ่งจะ
ตัง้ ใจปิ ดบัง หรือแกล้งแสดงออกเพือ่ ปิ ดบังความจริง ท�ำให้เกิดความเครียด ความรูส้ กึ ด้อยคุณค่าในตนเอง
เมือ่ เป็นผูใ้ หญ่บางคนยอมฝืนใจแต่งงานกับเพศตรงข้ามเพือ่ ปกปิด หรือเพือ่ ให้พอ่ แม่สงั คมยอมรับ แต่ในทีส่ ดุ
ก็แอบมีแฟนเพศเดียวกันและเกิดปญั หาครอบครัวตามมา กุมารแพทย์จงึ ควรให้ความช่วยเหลือให้วยั รุน่ และ
ครอบครัวให้สามารถปรับตัวเข้าหากัน มีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อไป และป้องกันปญั หาในอนาคต

การวินิจฉัยแยกโรค16

กุมารแพทย์ควรวินิจฉัยแยกภาวะหรือโรคต่อไปนี้
1. เด็กปกติทม่ี พี ฤติกรรมข้ามเพศ เช่น เด็กชายทีไ่ ม่คอ่ ยเข้มแข็ง (juvenile unmasculinity) เด็กจะ
ไม่รสู้ กึ รังเกียจเพศของตนเอง เพียง แต่มลี กั ษณะ ทีไ่ ม่ เหมือนเพือ่ น เพศเดียวกัน แต่ยงั มีความรูส้ กึ หรือความ
ต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม
2. โรค transsexualism มีอาการรูว้ า่ ตนเองผิดเพศตัง้ แต่เด็ก มีพฤติกรรมข้ามเพศ รังเกียจอวัยวะ
เพศตนเอง อยากก�ำจัดอวัยวะเพศทิง้ ไป อยากเปลีย่ นแปลงเพศ
3. ภาวะก�ำกวมทางเพศ เช่น congenital adrenal hyperplasia อาจมีความไม่พอใจเพศตนเอง (gender dysphoria) ร่วมด้วย ถ้าพบทัง้ สองโรคสามารถให้การวินิจฉัยร่วมกันได้

การช่วยเหลือ17

1. การช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ
เป้าหมายของการช่วยเหลือเพือ่ ลดพฤติกรรมข้ามเพศ ซึง่ จะป้องกันการเกิดภาวะรักร่วมเพศเมือ่ เข้าสู่
วัยรุน่ การช่วยเหลือจะได้ผลดีเมือ่ เริม่ ในเด็กอายุน้อย พ่อแม่ให้ความร่วมมือโดย ใช้วธิ กี ารต่างๆ ร่วมกันดังนี้
ครอบครัวบ�ำบัด
ควรให้ความรูพ้ อ่ แม่เรือ่ งเพศและการเลีย้ งดูทถ่ี กู ต้อง ส่งเสริมการเลีย้ งดูลกู ให้ถกู ต้องตามเพศ ไม่สง่
เสริมให้เกิดพฤติกรรมข้ามเพศหรือรีบแก้ไขพฤติกรรมข้ามเพศอย่างรวดเร็ว18 ดังต่อไปนี้
• แก้ไขปญั หาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ซึง่ อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูกชาย หรือแม่ลูกสาว
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างพ่อแม่กบั ลูก โดยให้พอ่ ใกล้ชดิ กับลูกชาย และแม่ใกล้ชดิ ลูกสาว
เพือ่ ให้เด็กถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากพ่อ หรือแม่เพศเดียวกัน
• ส่งเสริมให้พอ่ -ลูกชาย แม่-ลูกสาวมีกจิ กรรมร่วมกันทีเ่ หมาะสมทางเพศ เช่น พ่อพาลูกชายไปเล่น
กีฬา แม่สอนลูกสาวท�ำอาหาร ไม่สง่ เสริมกิจกรรมข้ามเพศ
• ช่วยเหลือแก้ไขปญั หาทางจิตเวชของพ่อหรือแม่ หรือระหว่างพ่อแม่ทอ่ี าจเป็ นสาเหตุของปญั หา
พฤติกรรมลูกหรือหรือปญั หาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
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การให้คำ� แนะน�ำโรงเรียน ครูและระบบภายในโรงเรียนสามารถช่วยเหลือดังต่อไปนี้
1. จัดกลุม่ ทีเ่ ป็ นเพศเดียวกัน และส่งเสริมให้เด็กเป็ นทีย่ อมรับ และเข้าร่วม กิจกรรมใน เพศเดียวกัน
2. ไม่สง่ เสริมพฤติกรรมข้ามเพศ เช่น ไม่อนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศ ไม่ให้เด็กแต่งกาย ผิดเพศเล่น

3. ไม่เปิดโอกาสให้เด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศจับกลุม่ กัน ซึง่ จะท�ำให้แสดงออก ผิดเพศ มากขึน้
4. ส่งเสริมการออกก�ำลังกายในเด็กชาย โดยพยายามกระตุน้ ให้ออกก�ำลังกาย หรือกีฬา โดยไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นกีฬาทีก่ า้ วร้าวรุนแรง เพราะเด็กอาจไม่ชอบและปฏิเสธกีฬานัน้ ตัง้ แต่ตน้ กีฬาทีไ่ ม่รนุ แรงสามารถท�ำได้
ทุกคน ได้แก่ วิง่ จอกกิง้ ว่ายน�้ำ จักรยาน
5. ส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับเพศ เช่น เพศชายให้ทำ� งานช่างไม้ ซ่อมรถ เพศหญิงให้ทำ� อาหาร
เย็บปกั ถักร้อย
จิตบ�ำบัดและพฤติกรรมบ�ำบัด
ั
เพือ่ ช่วยเหลือปญหาอารมณ์
และความสัมพันธ์ครอบครัว ให้เด็กได้ระบายความรูส้ กึ และเรียนรูก้ จิ กรรม
ทีเ่ หมาะกับเพศตนเอง ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 ปี ใช้การเล่นบ�ำบัด (play therapy) ในเด็กโตหรือวัยรุน่ อาจให้คำ�
แนะน�ำปรึกษาโดยใช้วธิ พี ดู คุยได้
เมือ่ เด็กมีพฤติกรรมถูกต้องตามเพศ ควรมีแรงเสริมทางบวก เช่น การชืน่ ชม พูดชมเชย เพือ่ ให้เด็ก
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมทางเพศบ่อยขึน้ เพือ่ แทนทีพ่ ฤติกรรมข้ามเพศ
ส่งเสริมให้เด็กรูต้ วั เองเสมอเมือ่ แสดงออกผิดเพศ และควบคุมตัวเองให้แสดงออกถูกต้องตามเพศ เช่น
การพูด ท่าทาง การเดิน พ่อแม่อาจช่วยเตือนอย่างนุ่มนวลเป็ นครัง้ คราว ไม่ควรใช้วธิ ตี ำ� หนิ หรือดุดา่ ว่ากล่าว
รุน่ แรง เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว อาจท�ำให้เด็กมีพฤติกรรมข้ามเพศมากขึน้
การรักษาแบบพฤติกรรมบ�ำบัด มักต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และสิง่ แวดล้อม
อย่างมาก
2. การช่วยเหลือเมื่อพบว่าวัยรุ่นเป็ นรักร่วมเพศ
การช่วยเหลือมีเป้าหมายเพือ่ ช่วยประคับประคองจิตใจวัยรุ่น ช่วยให้พอ่ แม่และครอบครัวเข้าใจและ
ยอมรับเอกลักษณ์ทางเพศของลูก ดังนัน้ กุมารแพทย์ควรมีทศั นคติเป็ นกลาง สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั วัย
รุน่ เพือ่ ให้วยั รุน่ ไว้วางใจและเปิดเผยความจริง และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำในการปรับตัวในชีวติ ดังนี้
2.1 ประคับประคองจิตใจวัยรุ่น เตรียมพร้อมในการปรับตัวในสังคม ท�ำให้ผูอ้ ่นื เข้าใจและยอมรับ
วางแผนชีวติ มีคคู่ รองเพศเดียวกันและมีครอบครัว
กุมารแพทย์ ควรรับฟงั ยอมรับเอกลักษณ์ทางเพศของวัยรุน่ การแนะน�ำควรรับฟงั วัยรุน่ ให้เข้าใจ ไม่
ควรตัง้ เป้าหมายให้เปลีย่ นความพึงพอใจทางเพศ เพราะจะท�ำไม่ได้และเกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับ
แพทย์ การให้คำ� แนะน�ำปรึกษาควรมุง่ ไปทีก่ ารปรับตัว ความสัมพันธ์ทบ่ี า้ น การคบเพือ่ น การแสดงออกที่
เหมาะสม ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการแสดงออกข้ามเพศมากเกินไปในบางสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไข
เมือ่ มีการต่อต้านไม่ยอมรับจากผูอ้ ่นื แนะน�ำการมีกลุม่ เพือ่ นทีด่ ี การมีแฟนเพศเดียวกันอย่างเหมาะสมและ
ยอมรับในสังคม ไม่ปิดบังเอกลักษณ์ทางเพศกับคนทีค่ บเป็ นแฟน มีกลุม่ รักร่วมเพศทีช่ ว่ ยเหลือกันเอง มีการ
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ป้องกันความเสีย่ งต่างๆทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์
2.2 ช่วยให้พอ่ แม่และครอบครัวเข้าใจและยอมรับ ไม่คดิ เปลีย่ นแปลงความพึงพอใจทางเพศ เพราะ
ภาวะนี้ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงให้มาชอบเพศเดียวกันได้ ในระยะแรกครอบครัวมักไม่ยอมรับ คาดหวังให้
เปลีย่ นแปลง และมีความเครียด โกรธ กล่าวโทษกันเองว่าเป็ นสาเหตุ เกิดปญั หาอารมณ์ต่อกัน ในทางตรง
ข้าม การยอมรับว่าลูกเป็ นแบบนี้ และไม่คดิ ให้เขาเปลีย่ นแปลง จะท�ำให้วยั รุน่ รูส้ กึ ผ่อนคลาย ความสัมพันธ์
ในครอบครัวดี วัยรุน่ สามารถพัฒนาตนเองเพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเองด้านอืน่ ทีส่ ามารถท�ำได้
กุมารแพทย์ชว่ ยให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำครอบครัว ให้เข้าใจลูกและช่วยให้ลกู รูส้ กึ เป็นทีย่ อมรับ และสามารถ
พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ให้พอ่ แม่มองหาข้อดีดา้ นอื่นๆ ให้ความส�ำคัญและช่วยให้เขาพัฒนาตนเอง โดย
มีครอบครัวเป็ นก�ำลังใจ ไม่ทำ� ให้ลกู รูส้ กึ ผิดหรือตนเองท�ำให้พอ่ แม่ผดิ หวัง ช่วยให้วยั รุ่นมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ
ตนเอง การแสดงออกทีผ่ ดิ เพศทีอ่ าจมีบา้ ง พ่อแม่ควรคุยกับลูก ก�ำหนดขอบเขตในระดับทีย่ อมรับได้ แนะน�ำ
การสือ่ สารกันดีๆ ให้ลกู วัยรุน่ ควบคุมตนเอง วางตัวเหมาะสม วางแผนชีวติ ด้านอืน่ ๆ โดยไม่คาดหวังให้ลกู
เปลีย่ นแปลงความพึงพอใจทางเพศของตนเอง ไม่คาดหวังหรือบังคับให้ลกู แต่งงานมีครอบครัวกับเพศตรง
กันข้าม หรือคาดหวังให้ลกู มีบุตรสืบสกุล เพราะการแต่งงานกับเพศตรงข้ามมักตามมาด้วยปญั หาครอบครัว
ของลูกในอนาคต

การป้ องกัน

กุมารแพทย์ควรป้องกันภาวะนี้ ดังนี้
1. ส่งเสริมการเลีย้ งดูเด็กให้ถกู ต้องตามเพศ และตามพัฒนาการทางเพศ พ่อแม่มบี ทบาททีด่ ี ความ
สัมพันธ์ดกี บั ลูก ถ้าพบว่ามีปญั หาในการเลีย้ งดู ควรให้คำ� แนะน�ำปรึกษาโดยเร็ว
2. เมือ่ พบว่าเด็กมีพฤติกรรมข้ามเพศ ควรช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตัง้ แต่เด็กอายุน้อย

การส่งต่อเพื่อปรึกษาจิตแพทย์

กุมารแพทย์ควรส่งผูท้ ม่ี ภี าวะนี้ปรึกษาจิตแพทย์ เมือ่
1. เกิดปญั หาแทรกซ้อนของภาวะนี้ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้า มีปญั หาในการปรับตัว ทีไ่ ม่ได้ผล
ต่อการให้คำ� แนะน�ำปรึกษาเบือ้ งต้น
2. ไม่แน่ใจในการวินิจฉัย หรือ การวินิจฉัยแยกโรค
3. ผูน้ นั ้ ต้องการแปลงเพศ หรือผ่าตัดเปลีย่ นเพศ
4. ผูป้ ว่ ยเป็ นโรค transsexualism

สรุป

ภาวะรักร่วมเพศพบได้บอ่ ย มีลกั ษณะส�ำคัญคือ มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน พบได้ทงั ้ เพศ
หญิงและชาย ภาวะนี้ไม่ใช่โรคทางจิตเวช สามารถป้องกันได้ตงั ้ แต่เด็กอายุน้อยด้วยการเลีย้ งดูทถ่ี กู ต้อง ถ้า
พบว่าวัยรุน่ เป็ นรักร่วมเพศ ครอบครัวควรยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน พ่อแม่ไม่ควรพยายามเปลีย่ นแปลง
ให้มาชอบเพศตรงข้าม เพราะภาวะนี้ไม่สามารถรักษาให้กลับมาพึงพอใจเพศตรงข้ามได้
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ตาราง 1 พฤติกรรมข้ามเพศในเด็กจากการตอบแบบสอบถามมารดา11
อายุเด็ก
4 – 5 ปี
6 – 7 ปี
8 – 9 ปี
10 – 11 ปี
12 – 13 ปี

พฤติ กรรมข้ามเพศ
(ร้อยละ)
ชาย
หญิง
6
11.8
5.9
9.6
2.7
11.0
4.9
12.5
0.7
12.9

ต้องการเป็ นเพศตรงข้าม
(ร้อยละ)
ชาย
หญิง
1.3
5
0
2.6
0
2.7
2.3
1.9
0
2.7

นิยามศัพท์
• core gender การก�ำหนดรูเ้ พศของตน คือ สามารถบอกได้วา่ ตนเองเป็ นเพศชายหรือ หญิง
• gender role บทบาททางเพศ คือ พฤติกรรม การแสดงออกตามเพศ ได้แก่ กิรยิ าท่าทาง ค�ำพูด การแต่ง
กาย กิจกรรมตามเพศ การเล่น งาน กีฬา
• sexual orientation ความพึงพอใจทางเพศ คือ ความรูส้ กึ ทางเพศ ความต้องการทางเพศ และรูต้ วั เอง
ว่ามีความพึงพอใจทางเพศกับเพศ คนทีพ่ งึ พอใจเพศตรงข้ามเรียกว่า heterosexual คนที่ พึงพอใจเพศ
เดียวกัน เรียกว่า homosexual (รักร่วมเพศ) คนทีพ่ งึ พอใจได้ทงั ้ สองเพศ เรียกว่า รักสองเพศ (bisexual)
• cross-sex behavior พฤติกรรมข้ามเพศ คือ พฤติกรรมเป็นเพศตรงข้าม ความหมายตรงกับ cross-gender
role บทบาทข้ามเพศ
• gender dysphoria ภาวะไม่พงึ พอใจในเพศตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองน่าจะเป็ นเพศตรงกันข้ามกับเพศตาม
ร่างกาย ไม่พงึ พอใจเพศทีเ่ ป็ นอยู่
• transgender ภาวะข้ามเพศ คือ ภาวะทีค่ ดิ ว่าตนเองเกิดมาผิดเพศ จิตใจตรงกันข้ามกับอวัยวะเพศตนเอง
และมีพฤติกรรมข้ามเพศอย่างมากทุกประการ ภาวะนี้มกั มีความไม่พงึ พอใจในเพศตนเอง (gender dysphoria) ด้วย
• transsexualism โรคทรานเซ็ก หรือ โรคบุคคลข้ามเพศ คือ ( F64.0 ตาม ICD-10) โรคทางจิตเวชทีบ่ ุคคล
นัน้ มีภาวะข้ามเพศ (transgender) ถ้าพบในเด็กเรียกว่า Gender Identity of Childhood ( F64.2) เมือ่ เข้า
สูว่ ยั รุน่ หรือผูใ้ หญ่ ความรูส้ กึ ผิดเพศจะมีมากจนรังเกียจอวัยวะเพศของตน ต้องการเปลีย่ นแปลงเพศหรือ
ผ่าตัดแปลงเพศ มีชอ่ื เรียกอีกชือ่ หนึ่ง คือ Gender Identity Disorder (DSM-IV) หรือ Gender Dysphoria
(DSM-5)
• homosexualism ภาวะรักร่วมเพศ ภาวะชายชอบชาย หญิงชอบหญิง คือ บุคคลทีร่ วู้ า่ ตนเองเพศใดตรง
ตามอวัยวะเพศทีเ่ กิดมา แต่มคี วามพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน
• heterosexualism ภาวะรักต่างเพศ คือ บุคคลทีม่ คี วามพึงพอใจทางเพศกับเพศตรงข้าม ชายชอบหญิง
หญิงชอบชาย เป็ นภาวะของคนส่วนใหญ่ทวไป
ั่
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