กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

100 Questions & Answers เรื่องเพศลวนๆ
เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ 974-296-456-4
พิมพครั้งที่ 1 กันยายน 2549 จํานวน 1,000 เลม
พิมพครั้งที่ 2 สิงหาคม 2550 จํานวน 1,500 เลม
จัดพิมพโดย
สํานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8888, 0-2590-8411 โทรสาร 0-2951-1374
สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
หามลอกเลียนแบบสวนหนึง่ สวนใดของหนังสือเลมนี้
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

พิมพที่ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
รูปเลม อติวรรณ พึ่งรอด
ออกแบบปก อภิวรรณ อินดวง

คํานํา
เพศศึกษา เปนการศึกษาและการใหความรูเกีย่ วกับ “ความเปนเพศ”
ไมใช “การมีเพศสัมพันธ” ที่ทุกคนในสังคมจะตองรับรู วาเรื่องเพศ เปน
เรื่องธรรมชาติ ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของรางกาย และระบบ
การเจริญพันธุทั้งชาย และหญิง ที่สมั พันธกับระดับฮอรโมนเพศในรางกาย
“100 Questions & Answers เรือ่ งเพศลวนๆ” จัดทําขึน้ เพือ่ ใหวยั รุน
และเยาวชน ซึ่งเปนวัยที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไวตอสิ่งกระตุนใหเกิด
อารมณเพศ ไดรูเ ทาทัน สามารถจัดการกับสถานการณปญ
 หาตางๆ ควบคุม
อารมณจิตใจ ใหมีการเสนอ และสนองที่ถูกตองตามครรลอง ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เหมาะสม ปลอดภัย เติบโตเปนผูใหญที่มีความพรอม และมี
ความสุข โดยคัดเนือ้ หาสวนนีจ้ ากหนังสือ “สไตลทนี I am teen” สํานักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปรับภาษา และรูปแบบการนําเสนอบางสวน
แตยงั คงไวซง่ึ ความถูกตองของเนือ้ หาเชนเดิม
คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิง่ วา คูมอื “100 Questions & Answers
เรื่องเพศลวนๆ” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับวัยรุนและเยาวชน และผูที่
เกีย่ วของทุกคน
คณะผูจดั ทํา

    ก

สารบัญ

เรื่อง .................................................................................................................................... หนา
คํานํา ......................................................................................................................................... ก
สารบัญ ......................................................................................................................................ข
Questions & Answers
1. อารมณเพศ คืออะไร อยากรูจังเลย .................................................................................... 7
2. สี่วิธีกําจัดอารมณเพศ ........................................................................................................ 7
3. อยากรูจัง “การสําเร็จความใครดวยตนเอง” คืออะไร ......................................................... 7
4. สําเร็จความใครดวยตนเองบอยๆ เปนประจํา ผิดปกติหรือเปลา .......................................... 7
5. หลัง่ บอยๆ กระสุนจะหมดไหม ............................................................................................ 7
6. ถาแฟนขอใหเปนของเขาถาเราไมยอม เขาจะเลิกรักเราไหม .................................................. 8
7. ชอบดูวดี ีโอโปบอ ยๆ และชวยเหลือตนเอง จะทําใหกลายเปนโรคจิตไดไหม ........................... 8
8. เปนแฟนกันจําเปนไหมที่เราตองมีเซ็กซกัน ......................................................................... 8
9. ทําไมผูใหญชอบกีดกันไมใหรูเรือ่ งเพศ ................................................................................ 8
10. ผมชอบไปไหนมาไหนกับเพือ่ นผูชาย ผมจะเปนเกยไหม ....................................................... 8
11. วัยรุนมีเพศสัมพันธเมื่อไหรดี .............................................................................................. 8
12. นาเกลียดไหมถาผูหญิงบอกรักผูชาย .................................................................................. 9
13. ผูชายใสปลอกไมสมชายชาตรี ............................................................................................. 9
14. ผมชอบแบบสาวๆ “สวย หมวย เซ็กซ อวบ” เห็นแลวมี อารมณทันทีจะผิดปกติไหม.............. 9
15. มีแฟนเปนตัวเปนตน บอกรักทุกวันๆ แตไปควงกับคนอื่นจะทําอยางไร ................................ 9
16. อยากทราบวามีการโฆษณายาที่สามารถเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศนั้นจะไดผล ..................... 9
ตามที่โฆษณาไหม จะมีอันตรายไหม
17. SEX คลายเครียดจริงหรือไม ........................................................................................... 10
18. อะไรคือจุดไคลแมกซ ........................................................................................................ 10
19. ความตองการทางเพศมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไร ...............................................................10
20. ถาเราออกกําลังกายมาก ๆ จะทําใหความตองการทางเพศลดนอยจริงหรือไม .......................11
21. การมีเพศสัมพันธกับคนรัก แตอยากเลิก ทําอยางไร..............................................................11
22. จะขัดขืนอยางไรเมื่อชายมีความตองการทางเพศ ................................................................11
23. มีเพื่อนสนิทเปนเพศเดียวกัน สนิทกันมาก แตหลังๆ ..............................................................11
มีพฤติกรรมแปลก ๆ เลยชักไมแนใจวาเราจะเปน พวกรักรวมเพศหรือเปลา
24. ผมเปนเกยแตครอบครัวรับไมได จะทําอยางไรดีครับ ...........................................................11
25. รักกับเพศเดียวกันแตพอแมไมยอม มีทางออกใหบางหรือไม ..................................................12
26. เพื่อนเปนเกย มาชอบเรา จะแกอยางไร ................................................................................12
27. สังคมจะดูถกู เหยียดหยามคนมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันไหมจะยอมรับบางไดหรือไม .........12
28. มีอะไรกันครั้งแรก...แคครั้งเดียว ไมทองหรอก......................................................................13
29. การหลั่งขางนอก ไมมีวันทองแนนอน ..................................................................................13

ข    

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

หลังมีเพศสัมพันธแลวสวนลางชองคลอดทันที จะไมทอง ......................................................13
เซ็กซหมายถึงความรักความผูกพัน? ...................................................................................13
ออรัลเซ็กซไมทําใหติดโรค ..................................................................................................13
เซ็กซชวยทําใหความรักของเราดีขึ้น ....................................................................................13
เอดสเกิดกับพวกรักรวมเพศเทานั้น .....................................................................................14
การสวมถุงยางอนามัย ปองกันการตั้งครรภได 100% ..........................................................14
ถาจะปองกันการทองใหชัวรและแนนอน ตองสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น ..................................14
ฉันไมมีวันทองแนนอน ถามีอะไรกันในสระน้ํา (หรืออางน้ํา) .................................................14
ฉันไมมีวันทองแนนอน ถาฉันอยูขางบนระหวางมีอะไรกัน” ...................................................14
เซ็กซชวยรักษาสิว ..............................................................................................................14
การมีเซ็กซเปนสัญลักษณของความเปนผูใหญ ....................................................................14
การมีเซ็กซทําใหรูสึกดี ........................................................................................................14
ใครๆ ก็มีเซ็กซกัน ...............................................................................................................15
มีคูนอนเพียงคนเดียว.........................................................................................................15
ดูออกไดงายๆ วาใครเปนเอดสหรือติดโรค ...........................................................................15
การมีเพศสัมพันธทางทวารไมทําใหทอง .............................................................................15
ถาเปนแฟนกัน เขาตองบอกแนวาเปนเอดสหรือติดโรค .........................................................15
สวมถุงยาง 2 ชั้น ปองกันเกินรอย ........................................................................................15
รูสึกตัวเองไมมั่นใจและขี้อายมากกวาคนอื่น...จะปรับปรุงตัวเองอยางไร................................16
เพื่อนมีแฟนกันหมด เหงาจังอยากมีแฟนบาง...ทําไงดี ..........................................................16
ปฏิเสธเพื่อน...แลวถูกเยาะเยยวาไมเกง...ไมแนจริง...ทําไงดี.... .............................................16
บอกเลิกอยางไร...ไมให (อีกฝาย) เสียใจ ..............................................................................17
ทําไมอกหัก....แลวตองรองไหฟมู ฟายกัน .............................................................................17
ผูชายแบบไหนไมนาเลือก ...................................................................................................17
รูไดอยางไรวาผูชายคนนี้รักเราจริง .....................................................................................17
ในเมื่อรางกายเปนของฉัน ฉันก็มีสิทธิที่จะชอบ จะรัก ............................................................18
หรือแมแตจะมีเพศสัมพันธกับคนที่ฉันรักได
ทําอยางไรดีคะ แคมใหญ ปดไมมิด ....................................................................................18
เมื่อไหรจึงควรไปตรวจภายใน ............................................................................................18
อาการคันที่อวัยวะเพศ เกิดจากอะไร ..................................................................................18
หนาอกใหญเล็กเปนปญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธไหมคะ ................................................19
หัวนมขนาดเล็กขนาดใหญ สีคล้ํา มีความสําคัญหรือไม ......................................................19
ไมมั่นใจทําอยางไรดีคะ ซื้อยามาทาดีมั้ย
อวัยวะเพศหญิงประกอบดวยอะไรบาง ...............................................................................19
เยื่อพรหมจารีสามารถมองเห็นไดอยางไร ............................................................................20
เยื่อพรหมจารีขาด หมายความวาหญิงไมบริสุทธิ์ใชหรือไม ..................................................20
อวัยวะเพศชาย ประกอบดวยอะไรบาง ................................................................................20

    ค

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

ขนาดของอวัยวะเพศชายมีความสัมพันธกบั ขนาดของรางกายไหม ............................................20
การขลิบปลายอวัยวะเพศเปนอยางไร ..................................................................................21
ที่ชาวบานเรียกวา “ทองแดง” หมายถึงอยางไร เกิดขึ้นไดอยางไร ..........................................21
อวัยวะเพศคดจะทําใหมีปญหาในแงชีวิตแตงงานหรือไม .....................................................21
ตัวอสุจิมีอายุอยูไดนานเทาไหร ...........................................................................................22
ผูชายเสียตัวแลวดูจากเสนสองสลึงขาดจริงหรือไม ................................................................22
ยาเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศทําไดหรือไม ............................................................................22
อัณฑะมีขนาดเล็กผิดปกติมาก ...........................................................................................23
ประจําเดือนแตละคนจะมาแตกตางกันขึ้นอยูกับอะไร ..........................................................23
ทําไมบางคนมามาก บางคนมากนอย
74. ประจําเดือน คือเลือดเสียทีร่ างกายขับออกมาทุกเดือนใชหรือไม ...............................................24
75. เปนเมนตนานกี่วันจึงจะเรียกวาปกติ ..................................................................................24
76. ทําไมจึงตองปวดทองเมนต จะหายไปไดเองหรือไม ..............................................................24
77. มีประจําเดือนบอย เดือนหนึ่ง 2 - 3 ครั้ง ผิดปกติหรือไม .......................................................25
78. ประจําเดือนขาดแตไมเคยมีเพศสัมพันธเลยจะตัง้ ครรภไดหรือไม .............................................25
79. ถาประจําเดือนบางเดือนมามาก บางเดือนมานอยจะทําอยางไรใหมาสม่ําเสมอ ....................25
80. ขณะมีประจําเดือนเลนกีฬาไดหรือไม ..................................................................................26
81. ขณะที่มีประจําเดือนควรรักษาสุขภาพอนามัยอยางไร .........................................................26
82. ไมควรออกกําลังกาย อาบน้ํา สระผม หรือมีเพศสัมพันธในระหวางมีประจําเดือนใชหรือไม .....26
83. ปวดอวัยวะเพศขณะมีประจําเดือน เปนเพราะสาเหตุอะไร ...................................................26
84. ยาแกปวดประจําเดือน กินทุกเดือนจะเปนอันตรายหรือไม ...................................................27
85. ขณะมีประจําเดือนทําไมมีอาการคลื่นไส ............................................................................27
86. ทําไมจึงหงุดหงิด กินเกง เวลาใกลมีประจําเดือน ..................................................................28
87. การปวดประจําเดือนกับความเครียดเกี่ยวของกันบางไหม ...................................................28
88. ไขทับระดู คือ ไขอะไรกันแน ...............................................................................................28
89. จริงหรือเปลาที่วาผูหญิงที่มีประจําเดือนแลว จะหยุดการเจริญเติบโต อยากสูงทําอยางไร ......29
90. ตั้งแตโตเปนสาวมา ยังไมเคยมีประจําเดือนเลยเปนเพราะอะไร ............................................29
91. การดื่มน้ํามะพราว น้ําเย็น สระผม ทําใหประจําเดือนหมดจริงหรือไมและมีผลอยางไร ...........30
92. ประจําเดือนไมมา 7 เดือน โดยไมเคยรวมเพศกับใครจะมีอันตรายหรือไม .............................30
93. สุขภาพสมบูรณแข็งแรงดีแตมีประจําเดือนแตละเดือนเพียงเล็กนอยเทานั้น ...........................30
94. การคุมกําเนิดมีกี่วีธี จะรูไดอยางไรวาควรจะเลือกวิธีไหน ....................................................31
95. ถุงยางอนามัยใชเมื่อใด ......................................................................................................31
96. จะปฏิบัติอยางไร เมื่อลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด ..........................................................31
97. น้าํ อสุจคิ อื อะไรครับ สงสัยวาผลิตมาจากไหน ออกมาตอนไหนบาง ..........................................31
98. ขนาดของอวัยวะเพศมีความสําคัญหรือไม .........................................................................31
99. การฝนเปยกเกิดขึ้นไดอยางไร .............................................................................................32
100.การแข็งตัวเกิดขึ้นไดอยางไร ...............................................................................................32

ง    



100 Questions & Answers ตอไปนี้เปนการรวบรวมขอคําถามทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว
ของนองๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ความเชื่อ ทักษะตางๆ และสุขอนามัย
ทางเพศตลอดจนพัฒนาการทางเพศทีค่ วรรู และทําความเขาใจใหคลายสงสัย
ในแบบวัยรุนยุคใหม

พฤติกรรมทางเพศ...

?!?!? 1. อารมณเพศ คือ อะไรอยากรูจงั เลย

อารมณเพศเปนเรือ่ งธรรมชาติ อาจเกิดเพียงชัว่ วูบ ตองทําใจหนอยวา
อารมณเพศนีม้ นั ไมแนนอน ไวใจใครไมได เพราะรางกายของเราเปนสิง่ มหัศจรรย
มาก ธรรมชาติสรางมาอยางสมดุล โดยสรางใหคนมีอารมณเพศ
?!?!?! 2. สีว่ ธิ กี ําจัดอารมณเพศ
1. หลีกเลี่ยงการดูภาพโป VDO โป ภาพยนตรโปตาง ๆ
2. หลีกเลีย่ งการจับตองสัมผัสรางกายของเพศตรงขาม
3. ไมควรเปดโอกาสในการอยูใกลกบั เพศตรงขามในทีร่ โหฐาน
4. ใชพลังงานไปกับการเลนกีฬา/ทํางานอดิเรก ฯลฯ
?!?!?
3. อยากรูจงั “การสําเร็จความใครดว ยตนเอง” คืออะไร
การสําเร็จความใครดว ยตนเองเปนการระบายอารมณเพศทีป่ ลอดภัย
ทีส่ ดุ เปนวิธที วี่ ยั รุนควรเลือกใชในการระบายอารมณเพศ เปนความรูสกึ พิเศษที่
วัยรุนทุกคนรูสกึ พอใจเหมือน “ไดขนึ้ สวรรค” เลยทีเดียว
?!?!?! 4. สําเร็จความใครดว ยตนเองบอยๆ เปนประจํา ผิดปกติหรือเปลา
วัยรุนหลายคนทําบอย ๆ วันละหลายครั้ง บางคนทําวันละครั้ง แต
บางคนทําเพียงสัปดาหละครั้งเดียว ขึ้นกับความตองการทางเพศซึ่งไมเทากัน
บางคนมีมาก บางคนมีนอ ยหรือบางคนยังไมมเี ลยก็ได ไมถอื วาผิดปกติประการใด
?!?!?! 5. หลัง่ บอย ๆ กระสุนจะหมดไหม
จงอยากังวลไปวา ถาคุณมีการหลัง่ บอย ๆ แลวสเปรม ของคุณจะหมด
สตอก เพราะในความเปน จริงแลวอัณ ฑะของคุณ จะผลิต สเปรมวิน าทีละ
ประมาณ 2,000 ตัว หรือ วันละ 200 ลานตัว
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?!?!? 6. ถาแฟนขอใหเปนของเขา ถาเราไมยอมเขาจะเลิกรักเราไหม

ถาเลิกก็เพราะเขาไมเคยรักเรามากอนนัน่ เอง ตองขอใหฝก ทักษะใน
การคบแฟนวาอยาอยูกบั เขาสองตอสองในทีส่ ว นตัวเพราะอาจจะเผลอใจไปก็ได
7. ชอบดูวดี โี อโปบอ ย ๆ และชวยเหลือตนเอง จะทําใหกลายเปน
โรคจิตไดไหม
ไมทําใหเปนโรคจิต แตอาจจะทําใหติดอกติดใจกับฉากรักในหนัง
สวนการชวยตนเองนัน้ ก็สามารถทําได เพียงแตอยาหมกมุนกับมันมากนัก
?!?!? 8. เปนแฟนกันจําเปนไหมทีเ่ ราตองมีเซ็กซกน
ั
ไมไดเปนสิง่ จําเปน เพราะคนสวนหนึง่ สามารถทีอ่ ยูเปนโสดไดอยาง
มีความสุขโดยไมจาํ เปนตองมีเซ็กซ
?!?!?!9. ทําไมผูใหญชอบกีดกันไมใหรูเรือ่ งเพศ
ก็เพราะผูใหญกลัววาเราจะทนตอสิ่งยั่วยวนทางเพศไมไหวแลวจะ
ชิงสุกหาม โดยเฉพาะเวลาคนเราคิดถึงเรือ่ งเพศ ก็มกั จะคิดถึงเรือ่ งของการเปน
ของกันและกันซึง่ ยังไมเหมาะสมในวัยเรียน
?!?!?!
10. ผมชอบไปไหนมาไหนกับเพือ่ นผูชาย ผมจะเปนเกยไหม
เปนหรือไมเปนก็ได การไปเทีย่ วเตรกบั เพือ่ นผูชายก็เปนเรือ่ งธรรมดา
ของคนที่เปนเพื่อนกัน ปญหาอยูที่วาคุณคิดอะไรกับเขาลึกซึ้งเกินคําวาเพื่อน
หรือเปลาเทานัน้ ถาไมไดคดิ ก็จะไมเปน
?!?!? 11. วัยรุนมีเพศสัมพันธเมือ
่ ไหรดี
ถาวัยรุน คิดวาตัวเองมีความพรอม...ไมใชเพียงพรอมที่ จะมีการ
รวมเพศเทานั้น แตพรอมที่จะรัก พรอมที่จะรับผิดชอบ พรอมที่จะผูกพันกัน
จริงจัง และที่สําคัญตองมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัยดวย
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?!?!? 12. นาเกลียดไหมถาผูหญิงบอกรักผูชาย

ขอให แ สดงให อี ก ฝ า ยรูว  า สนใจ แต ส งวนท าทีไ มใ หเ กิน งาม
ไมนาเกลียด เชน การใหความใสใจ ชวยเหลือ หรือพูดคุยอยางเหมาะสมนั้น
จะชวยใหคณ
ุ รักษาคุณคา กุลสตรีทฝี่ า ยชายจะตองใหเกียรติ แตหากตกลงใจกัน
เปนคูแลว การทีส่ องฝายผลัดกันบอกรักแกกนั ไมใชเรือ่ งนาเกลียดเลย
?!?!?!13. ผูชายใสปลอก ไมสมชายชาตรี
ผิดถนัดหากคุณคิดเชนนี้ การใสถุงยางอนามัยไมไดแสดงวาคุณ
ไมแมน แตตรงกันขามคุณกําลังเปนสุภาพบุรษุ ทีร่ อบคอบ รูจกั คิด รูจกั การปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
14. ผมชอบแบบสาว ๆ “สวย หมวย เซ็กซ อวบ” เห็นแลวมีอารมณ
ทันทีจะผิดปกติไหม
ถามีอารมณเฉย ๆ คงไมผดิ ปกติแตอยางใด เพียงแตพอมีอารมณแลว
ระงับกันได ไมไดไปทําใหใครเดือดรอนก็ไมเปนไร
15. มีแฟนเปนตัวเปนตนบอกรักทุกวัน ๆ แตไปควงกับคนอืน่ จะทํา
อยางไร
If you love him let him go.
If he comes back he is yours.
If he did not come he never was.
แปลวา ถารักเขาปลอยเขาไป ถาเขากลับมาหาคุณ เขาเปนเนือ้ คูของ
คุณ ถาเขาไมกลับมา เขาไมเคยรักคุณเลย ปลอยเขาไปหาใหมดกี วา
16. อยากทราบวามีการโฆษณายาทีส่ ามารถเพิม่ ขนาดของอวัยวะ
เพศนัน้ จะไดผลตามทีโ่ ฆษณาไหม จะมีอนั ตรายไหม
อยาไปเชื่อเลย อาจเกิดอันตรายได วิธีธรรมชาติที่แนะนําคือ หมั่น
กระตุนใหเกิดการตื่นตัวเปนประจําเพื่อใหมีการขยายและมีเลือดคั่ง ที่สําคัญ
ผูหญิงที่ดี ๆ นั้นแทบจะไมไดสนใจเลยวาสวนนั้นของชายคนที่เธอรักมีขนาด
เทาใด
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?!?!?

17. ถาม Sex คลายเครียดจริงหรือไม
การมีเพศสัมพันธหรือมี Sex ก็เปนความสุขอยางหนึง่ ดังนัน้ เมือ่ ราง
กายเรามีความสุข จิตใจเราก็มคี วามสุข ทําใหเราผอนคลายลงไปได ฉะนั้นเรา
จะสังเกตไดวา หลังจากการ มีเพศสัมพันธแลวทั้งฝายหญิงหรือฝายชาย จะมี
อาการผอนคลายของกลามเนือ้ เกิดความรูสกึ ที่เปนสุข และจะหลับสบายดวย
ดังนั้นก็พอเห็นไดวาการมี Sex ชวยคลายเครียดไดดวย แตไมใชวาเพื่อการ
คลายเครียดอยางเดียว สิ่งสําคัญตองดูความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย มิใชวา
ฝายหนึง่ คลายเครียด แตอกี ฝายหนึง่ เครียด ก็จะเปนวิธที ไี่ มถูกตอง
?!?!?!
18. อะไรคือจุดไคลแม็กซ
l จุดไคลแม็กซ หมายถึง ความรูสึกที่พุงขึ้นสูงในทันทีทันใด เปน
ความรูสกึ ที่เกิดขึน้ หลังจากการมีเพศสัมพันธกันมาแลวชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง อาจ
จะเปน 10 นาที หรือ 15 นาที ขึ้นไป
l การบรรลุจด
ุ สุดยอดทางเพศหรือทีเ่ รียกวาจุดไคลแม็กซ
ไคลแม็กซของผูชายจะเกิดขึน้ ไดคอนขางรวดเร็ว บางครัง้ เพียงแต
4-5 นาที แตผูหญิงอาจจะนานกวานั้น
l ไคลแม็ ก ซ ร ะหว า งชายกั บ หญิ ง อาจจะบรรลุ ไ ด ต า งเวลากั น
ชายอาจบรรลุไดงายแตหลังจากไปถึงจุดไดแลว ผูชายหยุดแลวผูหญิงก็ไม
สามารถไปถึงจุดนัน้ ได
ขอแนะนําการมีเพศสัมพันธ ผูชายควรมีเวลากระตุนเลาโลมมี
ระยะเวลาของการมีเพศสัมพันธนานพอสมควร อยางนอย ๆ ก็สัก 10 - 15 นาที
ขึน้ ไป จะไดถงึ จุดไคลแม็กซไดพรอม ๆ กัน
?!?!? 19. ความตองการทางเพศมากหรือนอยขึน
้ อยูกบั อะไร
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อารมณ ความรูสึก

ความรัก ความตองการ บรรยากาศสิง่ แวดลอมและโอกาส
10    

20. ถาเราออกกําลังกายมาก ๆ จะทําใหความตองการทางเพศ
ลดนอยจริงหรือไม
ความตองการทางเพศไมไดลดนอยลง แตการออกกําลังกายทําให
จิตใจ เพลิดเพลินและรางกายตองการพักผอน จึงมีเวลาคิดเรือ่ งอืน่ ๆ รวมทัง้ เรือ่ ง
เพศนอยลง
ั คนรัก แตอยากเลิก ทําอยางไร
?!?!? 21. การมีเพศสัมพันธกบ
พยายามเลีย่ ง อยาพบกันสองตอสอง นานไปจะเลิกไดเอง
22. จะขัดขืนอยางไรเมือ่ ชายมีความตองการทางเพศ
พูดคุยขอรองในเรือ่ งความไมพรอม และพยายามหลีกเลีย่ งการอยูใน
ทีล่ บั ตาคนอืน่ หรืออยูกนั ตามลําพัง
23. มี เ พื่ อ นสนิท เปน เพศเดียวกัน สนิทกันมาก แตหลังๆ มี
พฤติกรรมแปลก ๆ เลยชักไมแนใจวาเราจะเปน พวกรักรวมเพศหรือเปลา
?!?!?! พฤติกรรมแปลก ๆ ทีว่ าถาเขาขายในขอตอไปนี้ ก็ควรระวังตัว
1. มีการจับเนื้อตองตัว และพยายามเลาโลมรางกายผิดจากเพือ่ น
?!?!?
ปกติ
2. มีการหึงหวง ไมยอมใหมเี พือ่ นตางเพศ
3. ติดตามและไมเปดโอกาสใหเปนตัวของตัวเองหรือมีเพือ่ นคนอืน่
4. แสดงความกาวราวรุนแรงเมือ่ ถูกปฏิเสธการลวงเกิน
ถาเพือ่ นสนิทมีพฤติกรรมดังกลาวควรจะสังเกตและลองเลียบเคียง
ถามถึงความรูสกึ ของเขาตอเพศตรงขามดู คนทีไ่ มไดเปนรักรวมเพศมักจะยอมรับ
วาตนเองมีความสนใจตอเพศตรงขามบาง แตถา เปนรักรวมเพศเขาจะบอกไดเลย
วาเขาจะมีความรูสกึ ทางเพศไดกบั เพศเดียวกันเทานัน้
?!?!?!24. ผมเปนเกยแตครอบครัวรับไมได จะทําอยางไรดีครับ
ขอแนะนําวาคุณควรจะมาพบจิตแพทย เพือ่ ประเมินดูวา คุณมี ความ
เปนเกยลกึ ซึง้ แคไหน สามารถเปลีย่ นแปลงไดหรือไม ถาคุณอยากเปลีย่ นแปลง
ตัวเอง แตอาจรูสกึ วาทําไมได ก็ใหมาทําการบําบัดรักษาวาอาจจะเปลีย่ นแปลงได
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หรือไม ถาไมได จิตแพทยก็จะใหคําปรึกษาวาจะพูดคุยกับครอบครัวใหเขา
ยอมรับคุณไดอยางไร เปนสิง่ ทีอ่ อกจะลําบากยากเย็นสําหรับครอบครัวในอันที่
จะยอมรับโดยเฉพาะในชวงตน แตหลังจากที่มีการพูด คุย ใหคําปรึกษากับ
จิตแพทย ไปพอสมควร ก็อาจทําใจใหยอมรับได
25. รักกับเพศเดียวกันแตพอแมไมยอม มีทางออกใหบา งหรือไม
วิธกี ารปรับตัวทีด่ สี ําหรับวัยรุนทีเ่ ปนรักรวมเพศ คือ
1. เปดเผยเฉพาะคนทีเ่ ขาใจ เชน พอแม ครู หรือเพือ่ นที่ไมรังเกียจ
ใหทกุ คนเขาใจและยอมรับ
2. ปรับพฤติกรรมและการแสดงออกใหเหมาะสมเปนทีย่ อมรับไดใน
ครอบครัว และสังคม
3. มีที่ปรึกษาเมื่อเกิดปญหาในการปรับตัว ถามีที่ปรึกษาที่ดี เชน
พอแม ครู หรือจิตแพทย ก็สามารถจะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ในชีวติ ได
4. หลีกเลีย่ งการสําสอนทางเพศ เพราะเกิดอันตรายจากโรคติดเชือ้
ไดงา ย โดยเฉพาะเชือ้ โรคเอดส ซึง่ ระบาดอยูในกลุมรักรวมเพศ
5. พัฒนาตนเองใหมคี วามรู ความสามารถเปนทีย่ อมรับของบุคคล
อื่นและสังคม เพื่ อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ประโยชนตอสังคม
?!?!?!
26. เพือ่ นเปนเกย มาชอบเรา จะแกอยางไร
พยายามหลีกเลีย่ ง หรืออยูในกลุมเพือ่ นหลายคน หรืออาจจะบอกเขา
ถึงความรูสกึ ของเราวาคิดอยางไร
27. สังคมจะดูถกู เหยียดหยามคนมีเพศสัมพันธกบั เพศเดียวกันไหม
จะยอมรับบางไดหรือไม
ทัศนคติของสังคมหรือของแตละคนตอการรักรวมเพศหรือรักเพศ
เดียวกันในปจจุบนั นีเ้ ริม่ เปลีย่ นไปมีการเปดเผยได เชน แสดงโทรทัศน สัมภาษณ
หนังสือ หลายคนประสบความสําเร็จอยางสูงในอาชีพการงาน
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ความเชื่อ

?!?!? 28. มีอะไรกันครัง้ แรก...แคครัง้ เดียว ไมทองหรอก

จะมีอะไรกันครัง้ แรกหรือครัง้ ไหน ๆ ก็มสี ทิ ธิทอ งไดเหมือนกัน เพราะ
การทองอยูทจี่ ังหวะการตกไขและวัน เวลาของการมีเพศสัมพันธ
?!?!?!
29. การหลัง่ ขางนอก ไมมวี นั ทองแนนอน
ระหวางการมีเพศสัมพันธยากมากทีผ่ ูช ายจะยัง้ ใจในการถอนอวัยวะ
เพศของเขาออกมาหลัง่ ขางนอกไดทนั แมเขาจะยืนยันมัน่ เหมาะแคไหน เพราะ
ของอยางนี้ไมมีอะไรแนนอน...ไอตัวสเปรมนะ ตัวเล็กแสนเล็ก มองไมเห็นดวย
ตาเปลา แคเพียงน้ําหลอลืน่ ก็มสี เปรมปวนเปย นอยูในนัน้ ไดแลว
?!?!? 30. หลังมีเพศสัมพันธแลวสวนลางชองคลอดทันที จะไมทอง
ชองคลอดมีชองทางวกวนสลับซับซอน ลําพังการสวนลางเพียงภาย
นอกไมมีผลใด ๆ และไมชวยปองกันไมใหทอ ง
?!?!?!
31. เซ็กซหมายถึงความรักความผูกพัน?
เซ็กซเปนสวนหนึง่ ของความรัก แตการมีความรักไมจาํ เปนตองมีเซ็กซ
และการมีเซ็กซไมจําเปนตองมีความรัก ถาไมพรอมตองรูจกั ปฏิเสธ เพราะผูชาย
ทัง้ หลายที่ตองการมีเซ็กซกับเราแลวบอกวารักเรา สุดทายพอไดตัวเราก็จะเบือ่
หายหนา และทิง้ เราไป
?!?!? 32. ออรัลเซ็กซไมทําใหตด
ิ โรค
ไมวาจะ oral sex (การทํารักดวยปาก), anal sex (การมีเพศสัมพันธ
ทางทวาร), vaginal sex (การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด) มีโอกาสเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธไดทงั้ นัน้ รวมถึงการติดโรคทางเพศสัมพันธ และแมแตการติดเอดส
?!?!?!
33. เซ็กซชวยทําใหความรักของเราดีขน้ึ
การมีเซ็กซในวัยเรียนนอกจากจะไมทาํ ใหความสัมพันธดขี นึ้ ยังทําให
แยลงกวาเดิม เพราะผูหญิงมักจะแสดงความเปนเจาของมากขึน้ หึงหวงมากขึน้
รูสกึ ตัวเองไมมคี า และความรูสกึ แย ๆ อีกมากมาย ขณะทีผ่ ูชายก็จะรูสกึ สมใจกับ
สิง่ ทีต่ ัวเองอยากได เริม่ เบือ่ และหันไปหาสาวคนใหมตอ ๆ ไป
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?!?!? 34. เอดสเกิดกับพวกรักรวมเพศเทานัน
้

การติดเอดสสามารถเปนไปไดหากเรามีเพศสัมพันธกบั ผูทมี่ เี ชือ้ เอดส
ไมวา จะเปนรักเพศเดียวกันหรือรักตางเพศ
?!?!?!
35. การสวมถุงยางอนามัย ปองกันการตัง้ ครรภได 100%
หากสวมถุงยางไมถกู วิธี ก็มสี ิทธิทองและติดโรคไดทงั้ นัน้
36. ถา จะปองกันการทองใหชัวรและแนนอน ตองสวมถุงยาง
อนามัย 2 ชั้น
การสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น นอกจากจะไมชวยใหอะไรดีขึ้นแลว
เผลอ ๆ อาจทําใหถงุ ยางแตกไดงาย ๆ และเมือ่ ถุงยางแตก...ไอ..นองเอย ทองชัวร
37. ฉันไมมีวนั ทองแนนอน ถามีอะไรกันในสระน้าํ (หรืออางน้ํา)
บางคนหัวใสคิดจะใชกระแสน้าํ ใหชว ยพัดพาเจาอสุจนิ อ ยลองลอยไป
ที่ชอบๆ อยาหวังเลยวาจะไดผล ตราบใดที่มี การสอดใสและหลั่งเขาไปในชอง
คลอด รับรองทองไดพนั เปอรเซนต
38. ฉันไมมวี นั ทองแนนอน ถาฉันอยูขางบนระหวางมีอะไรกัน”
จะอยูบนหรืออยูลางอยางที่บอกวาถามีการสอดใสและหลั่งอสุจิ
เขาไปในชองคลอด โอกาสทองเปนไปไดทงั้ สิน้
?!?!?!39. เซ็กซชว ยรักษาสิว
อยากรักษาสิวก็ไปหาหมอซะ อยามาเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดนี้
ดีไมดี นอกจากสิวยังไมหายแลว อาจไดเปนแมคน หรือติดโรคโดยไมตงั้ ใจอีกดวย
?!?!? 40. การมีเซ็กซเปนสัญลักษณของความเปนผูใหญ
ความเปนผูใหญไมไดวดั กันดวยการมีเซ็กซ แตมคี ณ
ุ สมบัตอิ นื่ อีกมาก
มาย ความรับผิดชอบ การมีวฒ
ุ ิภาวะ หรือแมแตการตัดสินใจทีจ่ ะไมมเี ซ็กซเมือ่
ไมพรอม หรือกอนวัยอันควร
?!?!?!
41. การมีเซ็กซทําใหรูส กึ ดี
รูสกึ ดีชวั่ ประเดีย๋ วประดาวระหวางมีเซ็กซ กับรูสกึ ทุกขทรมานใจ หรือ
กังวลกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไปอีกนาน ฉันจะทองไหมนะ ถาพอแมรูจ ะเปนยังไง แลวถา
คนอื่นรูวาฉันมีอะไรกับเขาละ ฯลฯ นองคงรูนะวาตัวเองจะเลือกอยางไหน
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?!?!? 42. ใครๆ ก็มเี ซ็กซกน
ั

ไมจริงหรอก เพียงแตเขาไมบอกนองเทานัน้ แหละ ยังมีคนอีกมากมาย
อยากจะถนอมความบริสุทธิไ์ วจนถึงวันแตงงาน แลวจะแปลกอะไร ถานองเปน
หนึง่ ในนัน้
?!?!?!
43. มีคูน อนเพียงคนเดียว
ไมมีทางติดเอดสหรือเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเรามีเขาเพียง
คนเดียว แลวเขาละมีเราคนเดียวหรือเปลา เพราะฉะนั้นถาจะมีอะไรกัน รูจัก
ปองกันดวยการสวมถุงยางอนามัยเปนดีทสี่ ดุ
?!?!? 44. ดูออกไดงา ยๆ วาใครเปนเอดสหรือติดโรค
ดูภายนอกไมมที างรูไดแนนอนวาใครเปนเอดส หรือติดโรคทางเพศ
สัมพันธ แลวเชือ่ หรือไมวา ผูหญิงหรือผูชาย หนาตาสะอาดสะอาน ทาทางดูดี เปน
โรคกันมานักตอนักแลว เพราะฉะนัน้ ถามีความเชือ่ ผิดๆ อยางนีล้ ะก็ เปลีย่ นความ
เชือ่ ซะใหมไดแลว
?!?!? 45. การมีเพศสัมพันธทางทวารไมทาํ ใหทอง
ดังนั้นจึงปลอดภัยกวา ที่ไหนได การมีเพศสัมพันธทางทวารนี่ละ
เสีย่ งตอการติดเอดสมากทีส่ ดุ เพราะทวารมีความบอบบางและงายตอการฉีกขาด
เชือ้ โรคเขาไปไดงาย เพราะฉะนัน้ ไมปลอดภัยกวาแนนอน
?!?!?!
46. ถาเปนแฟนกัน เขาตองบอกแนวาเปนเอดสหรือติดโรค
ตอใหรกั กันแคไหน เปนไปไดวา เขาหรือเธออาจจะไมบอกวาเปนเอดส
หรือติดโรค เพราะฉะนั้ นถาจะมีอะไร กัน ตองรูจั กปองกันดวยการสวมถุง
ยางอนามัย ซึง่ เปนวิธีคุมกําเนิดเพียงอยางเดียวที่ปองกันไดทั้งการตั้งทองและ
ติดโรค
?!?!?!
47. สวมถุงยาง 2 ชั้น ปองกันเกินรอย
ใครเชือ่ อยางนี้ ขอใหเปลี่ยนความเชื่อดวน เพราะการสวมถุงยาง 2
ชัน้ นอกจากจะไมชว ยใหอะไรดีขนึ้ แลว เผลอๆ อาจทําใหถงุ ยางแตกไดงา ยๆ แลว
รูกนั ใชไหมวาถาถุงยางแตกจะเกิดอะไรขึน้ …ก็ทอ งปองนะสิ
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ทักษะ…

48. รูสึ กตัวเองไมมั่นใจและขี้อายมากกวาคนอื่น...จะปรับปรุง
ตัวเองอยางไร
กอนอื่นคงตองดูวาเรามีจุดเดน จุดดอยอะไร จากนั้นชื่นชมยอมรับ
ขอดีทมี่ ี และหาทางแกไขขอเสีย เชน เมือ่ รูสกึ อาย ไมกลาพูดตอหนาคนเยอะ ๆ
ก็เตรียมเรื่องพูด ฝกซอมพูดหนากระจก เตรียมตอบคําถามเรื่องที่คาดวาจะมี
คนซักถาม เปนตน ถาเตรียมตัวมาดี ความมั่นใจก็จะเริ่มเกิดขึ้น เมื่อมั่นใจแลว
ความกลัว ความอายก็จะลดลง...อยาลืมบอกตัวเองบอย ๆ วา “ไมเปนไร”
“ชางมัน” “อะไรจะเกิดก็ชาง”
?!?!? 49. เพือ
่ นมีแฟนกันหมด เหงาจังอยากมีแฟนบาง...ทําไงดี
เปนตัวของตัวเองตอไป...ถึงจะไมมีแฟน แตก็สนุกกับเพือ่ น ๆ ...และ
กิจกรรมตาง ๆ อีกมากมายที่ชอบและอยากทําในแตละวัน ความเปนตัวของ
ตัวเอง การกลาแสดงออก ความเปนมิตร และบุคลิกที่นารักในตัวเรา อาจเปน
จุดสนใจใหมหี นุม ๆ มาจีบเปนแฟนก็ได และเมือ่ ถึงตอนนัน้ อยาใหเสียการเรียน...นะ
?!?!? 50. ปฏิเสธเพือ่ น...แลวถูกเยาะเยยวาไมเกง...ไมแนจริง...ทําไงดี....
จงมัน่ ใจทีจ่ ะปฏิเสธหากเพือ่ นชวนทําอะไรทีไ่ มดี ไมวา เปนเทีย่ วกลางคืน
ใชยาเสพติด เที่ยวผูหญิง ซึ่งเมื่อปฏิเสธเพื่อนก็มักจะพูดยุแหยหรือพยายาม
คะยัน้ คะยอ นัน่ เพราะเพือ่ นผิดหวังทีถ่ กู ปฏิเสธจึงพยายามหาวิธตี า ง ๆ นานาเพือ่
ยัว่ ใหโกรธ และตองการใหทําอยางที่เขาตองการ เมือ่ เขาใจทาทีของเพื่อน สิ่งที่
ควรทําคือไมโกรธตอบ ไมถือสา และถาเพื่อนยอมรับฟง จงพูดใหเพื่อนนึกถึง
ผลเสีย บอกใหเพือ่ นรูวาคุณรักและหวังดีตอ เพือ่ น ...สุดทายเมือ่ กลาปฏิเสธและ
รับมือกับคําพูดยัว่ ยุของคนอืน่ แสดงถึงความเปนคนมีสติ รูคดิ มีวุฒภิ าวะ และ
มีความเปนผูใหญ...จงภูมิใจและมั่นใจกับการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม
ตอไป
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?!?!?!

51. บอกเลิกอยางไร...ไมให (อีกฝาย) เสียใจ
เฮอ...ตอนจีบก็ยาก พอจะเลิกก็ยากอีก ความรักชางวุนวายเหลือเกิน
ก็แลวแตเทคนิคของแตละคน บางคนก็คอ ย ๆ ทําตัวเหินหาง บางคนก็ใชวธิ หี าย
หัว...เอย...หายหนา แตการบอกเลิกเปนวิธที ชี่ ดั เจนทีส่ ดุ ควรบอกดวยทาทีสภุ าพ
ไมออมคอม แตตองคิดถึงใจเขาใจเราใหมากที่สดุ อาจเริม่ ตนดวยคําพูดทีบ่ อก
ความรูสึกดี ๆ อาจบอกวา ขอบคุณมาก ๆ สําหรับสิ่งดี ๆ ที่ผานมา... จากนั้น
อาจใชประโยคฮิต “ถึงไมไดเปนแฟน แตเราก็ยงั เปนเพือ่ นกันได” ออ...ขอควรระวัง
หลังบอกเลิก...อีกฝายอาจมีทาทีตอบกลับมา เชน โกรธเปนฟนเปนไฟ..ทําทา
จะเปนจะตาย ลูกผูหญิง (ชาย) อยางเรา....ก็ตอ งใจเย็น ๆ พรอมรับสถานการณได
?!?!? 52. ทําไมอกหัก....แลวตองรองไหฟม
ู ฟายกัน
อกหัก...เมือ่ ถูกคนรักทิง้ ไปหรือบอกเลิก เปนความรูสกึ ของการสูญเสีย
ซึง่ เมือ่ ใครพบกับความสูญเสียก็ยอ มเสียใจ ยิง่ ทุมเทและคาดหวังมาก ก็ยงิ่ เสียใจ
มาก ตองใชเวลาสักระยะเพือ่ ปรับใจ ปรับตัวใหเขมแข็ง ใครทีอ่ กหักหรือมีเพือ่ น
อกหัก....ใชเวลาทบทวนสักนิด พยายามเขมแข็ง คิดถึงคุณคาตัวเราทีย่ งั มีอนาคต
มีพอแมพน่ี อ งเพือ่ นฝูงทีร่ กั และเขาอกเขาใจ และบทเรียนนีจ้ ะเปนประสบการณ
ใหเราเขมแข็งและพรอมทีจ่ ะสูตอไป
?!?!? 53. ผูชายแบบไหนไมนา เลือก
เจาชู ติดบุหรี่ ติดเพือ่ น...และอืน่ ๆ อีกมากมาย ทีเ่ ปนขอเสีย ซึง่ ตอง
พิจารณาและไตรตรอง ทีส่ ําคัญอยาคิดวา เราจะเปลีย่ นแปลงเคาได
?!?!? 54. รูไดอยางไรวาผูชายคนนีร้ กั เราจริง
ดูจากการกระทํา การแสดงความรัก ความหวงใย ความเอาใจใส
เสมอตน เสมอปลาย ยิน ดีที่จ ะเปด เผยความสัมพันธใ หเพื่อนสนิท พอแม
ญาติผูใหญรับรู ใหเกียรติ ไมลวงเกิน ไมพยายามที่จะมีเพศสัมพันธเพื่อแสดง
ความเปนเจาของพรอมที่จะชวยเหลือเมื่อเดือดรอนและมีปญหา พยายามที่
จะเปลีย่ นแปลง เราใหเปนอยางทีเ่ ขาชอบ
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55. ในเมื่ อ ร า งกายเป น ของฉั น ฉั น ก็ มี สิ ท ธิที่จะชอบ จะรัก
หรือแมแตจะมีเพศสัมพันธกบั คนทีฉ่ นั รักได
ทุกคนมีสทิ ธิทางเพศทีจ่ ะเรียนรูเรือ่ งเพศ การปฏิบตั ิตวั และบทบาท
ทางเพศ รวมถึงการแสดงออกทางเพศทีเ่ หมาะสม แตการตัดสินใจทีจ่ ะทําอะไร
รวมถึงการมีเพศสัมพันธกบั คนทีค่ ดิ วารัก ตองคํานึงถึงผลเสียทีจ่ ะตามมา และ
เมือ่ เลือกหรือตัดสินใจแลวตองพรอมรับผิดชอบกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ดวย

สุขอนามัยทางเพศ/พัฒนาการทางเพศ

?!?!?

56. ทําอยางไรดีคะ แคมใหญ ปดไมมดิ
เปนเรือ่ งธรรมดาในเพศหญิงเพราะบางคนอาจมีแคมใหญกวาคนอืน่
หรือบางคนอาจจะมีแคมในหอยออกมาใตแคมใหญกไ็ ด Do not worry…
?!?!? 57. เมือ่ ไหรจงึ ควรไปตรวจภายใน
ผูหญิงทุกคนกลัวทั้งนั้น ไมวาจะเปนโสด แตงงานแลว มีลูกแลว
ก็กลัวเจ็บกันทัง้ นัน้ ทีส่ ําคัญก็คอื อายหมอ แตเราก็ตองมีคําถามวาตองไปตรวจ
ภายในหรือ ไม แลวเกิดประโยชนอยางไร สําหรับ คนที่มีเพศสัมพัน ธแลว
ทุกคนตองไปตรวจภายในอยางนอยปละครัง้ อยางดีก็ 6 เดือนครัง้
?!?!?!
58. อาการคันทีอ่ วัยวะเพศ เกิดจากอะไร
อาการคันทีอ่ วัยวะเพศนาจะเปนอาการทีผ่ ูห ญิงทุกคนไดประสบมา
แลว สาเหตุก็มแี ตกตางกัน
l อาจจะเปนแคระคายเคือง เนื่องจากมีการอับชื้น เหงื่ อออก ใส
เสือ้ ผารัดรูป ใสกางเกงรัดเปาเกินไป หรือใสเสือ้ ผาเนือ้ หนาเกินไปในชวงหนารอน
l อาจจะมาจากการติดเชือ
้ การติดเชือ้ ราในบริเวณชองคลอดจะกอ
ใหเกิดอาการคันมากคันรุนแรงได การติดเชือ้ ราในชองคลอดนัน้ มีสาเหตุหลาย
อยาง สาเหตุทพี่ บบอยมากคือ การมีเพศสัมพันธและการติดเชือ้ จากคูรว มเพศมา
หรือสาว ๆ บางคน ก็อาจจะเปนเชือ้ ราไดจากการรับประทานยาแกอักเสบนาน
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จนเกินไป เชน ตอมทอนซิลอักเสบ ไมสบายและรับประทานยาแกอักเสบนาน ๆ
เขา เชือ้ แบคทีเรียใหคณ
ุ ในชองคลอดจะถูกฆาตายไปดวย ทําใหสภาพชองคลอด
ติดเชือ้ ราไดงาย
l อาจจะเกิดจากเบาหวาน ผูหญิงทีม
่ อี ายุมากเกินกวา 35 ปขนึ้ ไป
แลวมีอาการคันบริเวณชองคลอดบอย ๆ ตองไปเช็คเบาหวาน เพราะเบาหวานเปน
สาเหตุใหเกิดการติดเชือ้ ราบริเวณชองคลอดไดงาย
ดังนัน้ อาการคันในชองคลอดอาจ เกิดจากสาเหตุทไี่ มรนุ แรง อาจเปน
จากการระคายเคือง หรืออาจเปนเพราะโรคภัยไขเจ็บของรางกายได อีกอยางใน
ยุคนี้มีก าร ใชเ ครื่องหอม หรือสเปรยฉีดบริเวณขนอวัยวะเพศ หรือการใช
เครือ่ งหอม หรือยาลางบริเวณนัน้ ก็อาจเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดอาการขึน้ ได ควร
หลีกเลีย่ ง
?!?!? 59. หนาอกใหญเล็กเปนปญหาเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธไหมคะ
หมายนะ หนาอกใหญเล็กเกิดจากฮอรโมนเพศทําใหเกิดการเปลีย่ น
แปลงของรางกายในเด็กหญิง โดยเฉพาะหนาอกจะใหญหรือเล็กอาจจะเปน
กรรมพันธุ หรือการบริหารรางกายก็ได ไมเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธเลย
60. หั วนมขนาดเล็ก ขนาดใหญ สีคล้ํา มีความสําคัญหรือไม
ไมมนั่ ใจทําอยางไรดีคะ ซือ้ ยามาทาดีมยั้
หัวนมขนาดเล็กใหญ 2 ขาง แตกตางกันไปจนตลอดชีวติ หัวนมอาจ
จะมีสคี ล้าํ หรือสีสดขึน้ กับธรรมชาติของรางกายแตละคน ไมจาํ เปนตองซือ้ ยามา
ทา เพราะอาจทําใหเกิดอาการแพและอักเสบได อยาหาเรือ่ งเจ็บตัวเลย
?!?!? 61. อวัยวะเพศหญิงประกอบดวยอะไรบาง
อวัยวะเพศหญิงประกอบดวยแคมเล็ก แคมใหญ ชองคลอด และปุม
กระสันต
l แคมเล็ก คือ กลีบเนือ
้ ทีห่ ุม ปดปากชองคลอด ดานบนของแคมเล็ก
ทัง้ 2 จรดกันทีบ่ ริเวณปุมกระสันตอวัยวะสวนนีม้ เี ลือดมาเลีย้ งมากมาย
l แคมใหญ คือ กลีบเนือ
้ ทีห่ ุม ปดแคมเล็กอีกทีหนึง่
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ชองคลอด คือ ชองกลวงตอจากปากมดลูกซึ่งเปนอวัยวะใน
อุงเชิงกราน เปดออกสูภายนอก ทีป่ ากเปดชองคลอด ผนังดานในมีลกั ษณะเปน
ลอนเหมือนลูกคลืน่ ยืดหยุนได มีการขับน้าํ เมือก หรือของเหลวออกมาหลอเลีย้ ง
ชองคลอดใหชุมชื้น ชองคลอดเปน ชองทางใหอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไป
ขณะรวมเพศ และเปนชองทางคลอดทารกและรก
l ปุมกระสันต คือ กอนเนื้อแข็งกอนเล็ก ๆ รูปรางคลายเม็ดถั่วอยู
เหนือแคมเล็ก มีแคมใหญปด อยูอกี ทีหนึง่ ปุมนีเ้ ปรียบไดกบั องคชาต อวัยวะเพศ
ชาย เปนจุดทีไ่ วตอการกระตุนความรูสกึ ทางเพศ
?!?!? 62. เยือ่ พรหมจารีสามารถมองเห็นไดอยางไร
เยือ่ พรหมจารีเปนแผนเยือ่ บางทีร่ อบปากชองคลอด เวนเปนชองตรง
กลางเขา ไปในชองคลอดเพราะมองเห็นได ตองใชเครื่องมือแพทยสอดใส
ทางอวัยวะเพศผูหญิง
?!?!?!63. เยือ
่ พรหมจารีขาด หมายความวาหญิงไมบริสทุ ธิใ์ ชหรือไม
l ไมใช เยื่อพรหมจารีเปนแผนเยื่อบาง ๆ ปดอยูบริเวณขอบของ
ปากชองคลอด และชองตรงกลางใหประจําเดือนไหลออกมา เยือ่ พรหมจารีอาจ
ฉีกขาดไดเองจากการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาบางคนก็เยือ่ พรหมจารีมากหรือ
ไมมชี องเปดใหประจําเดือนออกมา ตองใหแพทยตรวจและรักษา ในการรวมเพศ
ครัง้ แรกอาจมีการฉีกขาดของเยือ่ พรหมจารีทาํ ใหเจ็บมีเลือดออกเล็กนอย
?!?!?! 64. อวัยวะเพศชาย ประกอบดวยอะไรบาง
อวัยวะเพศชายทีเ่ ห็นภายนอกประกอบดวย องคชาต ลูกอัณฑะซึง่ อยู
ในถุงอัณฑะ
l องคชาตของแตละคนมีขนาดแตกตางกัน ความยาวเมือ
่ ไมแข็งตัว
ประมาณ 5 - 6 ซม. สวนปลายสุดมีรปู รางคลายดอกเห็ด เปนบริเวณทีไ่ วตอความ
รูสกึ และการสัมผัสมาก
l ลูกอัณฑะ 2 ลูก รูปรางคลายไขไกฟองเล็ก ๆ อยูในถุงอัณฑะ
?!?!?!
65. ขนาดของอวัยวะเพศชายมีความสัมพันธกบั ขนาดของรางกายไหม
ไม บางคนคิดวาขนาดขององคชาตมีความสัมพันธของรางกายและ
บางคนเชือ่ วาขนาดขององคชาตดูไดจากขนาดของมือ และเทาของคน คนนัน้ ซึง่
เปนเรือ่ งไมจริง
l

20    

ผูชาย มักกังวลกับขนาดของอวัยวะเพศของตน เกรงวาฝายหญิง
จะไมไดรบั ความสุขจากการรวมเพศ ซึง่ ไมถกู ตองเพราะความพอใจทางเพศของ
ฝายหญิงเกิดจากการกระตุนบริเวณอวัยวะเพศ เชน ปุมกระสันตปากชองคลอด
มากกวาภายในชองคลอด ขนาดขององคชาตชายไทยปกติพบวามีความเฉลี่ย
ขนาดออนตัว 3.9 นิว้ และ ความยาวเฉลีย่ ขณะ แข็งตัวเต็มที่ 5.3 นิว้ เสนรอบวง
โดยเฉลี่ย 3.7 นิ้ว
?!?!?!66. การขลิบปลายอวัยวะเพศเปนอยางไร
อวัยวะเพศชายมีแผนหนังหลวม ๆ แผนหนึง่ คลุมอยูเรียกวาหนังหุม
ปลาย บางครั้งจะคลุมเลยจนหุมปลายอวัยวะเพศ จนมิดและรูดกลับไมได
หรือปสสาวะลําบาก แพทยจะตัดหนังที่คลุมนี้ออก เรียกวา “การขลิบปลาย
อวัยวะเพศ“ เพือ่ ใหรกั ษาความสะอาดไดงา ยและปสสาวะไดสะดวก ปกติอวัยวะ
สวนนี้ จะมีของเหลวขาวขุน ขับออกมาเรียกวา “ทีป่ ด“ ถาไมสามารถเปดทีค่ ลุม
นีอ้ อกเพือ่ ลางทําความสะอาดไดจะเกิดจากการหมักหมมและกลิน่ เหม็น
67. ที่ชาวบานเรียกวา “ทองแดง” หมายถึงอยางไร เกิดขึ้นได
อยางไร
บางคนมีลูกอัณฑะขางเดียว ชาวบานเรียกวา “ทองแดง” ความผิด
ปกติแบบนี้ เกิดจากการที่ลูกอัณฑะไมเคลื่อนตัวลงมาจากในชองทองมาสูถุง
อัณฑะ ตามทีค่ วรจะเปนในระหวางเปนทารกในครรภ แพทยสามารถผาตัดแกใข
ไดเชนกัน
?!?!?!68. อวัยวะเพศคดจะทําใหมป
ี ญ
 หาในแงชวี ติ แตงงานหรือไม
ปญหาเรื่องความคดของอวัยวะเพศเปนสิ่งที่เจอไดไมบอย เพราะ
อวัยวะเพศของผูชายสวนใหญจะมีลักษณะตรงและเหมือน ๆ กันทุกคน แตกม็ ี
บางรายเหมือนกันทีอ่ าจจะคดงอหรือเอียงก็ไมไดทําใหเกิดปญหา จริง ๆ แลวการ
มีเพศสัมพันธเมือ่ อวัยวะ เพศมีการแข็งตัวทีพ่ อเหมาะ มีความสามารถในการสอด
ใสเขาไปได เทานีก้ ส็ ามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นทั้งสามีและภรรยาได
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แลว แตถา วาการคดนัน้ เปนมากจนไมสามารถจะสอดใสไดหรือวาเกิดความรูสกึ
เจ็บปวดอาจตองไปปรึกษาแพทย เพือ่ ทําการรักษากัน แตนา จะเปนปญหาทีม่ า
จากจิตใจเสียมากกวา คือคิดวาคดแบบนี้ ไมคอ ยเปนชายเทาไหร จริง ๆ แลวไม
ควรคิดเชนนัน้ เพราะอวัยวะเพศของแตละคนก็จะมีขนาดและรูปรางแตกตางกัน
ไปไดบาง ถาไมรบกวนตอการมีเพศสัมพันธกอ็ ยากังวลไปเลย
?!?!?!
69. ตัวอสุจมิ อี ายุอยูไดนานเทาไหร
ตัวอสุจทิ สี่ รางจากถุงอัณฑะมีลักษณะคลายลูกกบ มีขนาดเล็กมาก
จนมองดวยตาเปลาไมเห็น ในการหลั่งอสุจิครั้งหนึ่ง ๆ จะมีอสุจิอยูประมาณ
20 - 250 ลานตัว หลังจากหลัง่ ออกมาสูภายนอกแลวตัวอสุจมิ ชี วี ิตและสามารถ
ผสมกับไขฝายหญิงไดในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง และจะมีอสุจิเพียงตัวเดียว
เทานัน้ ทีส่ ามารถผสมกับไขของฝายหญิงไดสําเร็จ
?!?!? 70. ผูชายเสียตัวแลวดูจากเสนสองสลึงขาดจริงหรือไม
ไมเปนความจริง เพราะบางครัง้ การฉีกขาดของเสนสองสลึงอาจมา
จากสาเหตุอนื่ ก็ได

ถาอวัยวะเพศเกิดแข็งตัวในที่สาธารณะ ควรทําอยางไร
อาจแกไขดวยการคิดเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ มเกีย่ วกับเรือ่ งเพศจะทําใหอวัยวะ
เพศกลับออนตัวลงใหม หรือไมก็ลวงกระเปาแลวดัน เปากางเกงใหโปรงออก
เพื่อไมใหสังเกตไดชัด หรือใสเสื้อคลุมที่ยาวปดเปากางเกง ผูชายบางคนสวม
“สปอร
ตเตอร” (Supporter) ซึง่ ปกติใสเลนกีฬาเพือ่ บังคับกดอวัยวะเพศใหลงไป
?!?!?!
71. ยาเพิม่ ขนาดของอวัยวะเพศทําไดหรือไม
ขนาดของอวัยวะเพศมีขนาดแตกตางกันไปตามสภาพรางกายที่
แตกตางกัน ตามพันธุกรรม ตามเชือ้ ชาติ คนเอเซียจะมีอวัยวะเพศเล็กกวาคนใน
ประเทศทางตะวันตก ซึง่ เปนเรือ่ งของเชือ้ ชาติ ขนาดของคนไทยตามปกติมกั จะมี
ความยาว ประมาณ 5 นิว้ สวนเสนรอบวงอาจจะแตกตางกันไปไดบา ง จริง ๆ แลว
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ความสุขทางเพศไมไดขนึ้ อยูกบั ขนาดของอวัยวะ เพศเพียงอยางเดียว จริงอยูการ
มีขนาดของอวัยวะเพศที่พอเหมาะก็จะสามารถกระตุนความรูสึกทางเพศของ
ผูหญิงใหมมี ากขึน้ ได แตทสี่ ําคัญกวา คือ ลีลา ทาทาง และการเลาโลมของผูชาย
เพราะบางคนแมวามีขนาดอวัยวะเพศเล็กแตก็มีความสามารถทําใหผูหญิงมี
ความสุขทางเพศได เพราะฉะนั้ นจึงไมจําเปนตองไปหาทางเพิ่ มขนาดของ
อวัยวะเพศ นอกจากจะเล็กมากจริง ๆ ก็ควรไปปรึกษาแพทย
72. อัณฑะซึง่ มีขนาดเล็กผิดปกติมากผมเคยไปปรึกษาคุณหมอทาน
หนึง่ ที่คลีนคิ และไดยามาทาน แตก็ยังไมไดผล อยากทราบวาการกินยา
จะชวยไดหรือไม ความผิดปกติเกิดจาก อะไรและมีวธิ กี ลับทําใหสูส ภาวะ
เจริญเติบโตหรือไม
อวัยวะเพศและอัณฑะที่ มีขนาดเล็กนั้ นอาจเกิดจากการที่ ระดับ
ฮอรโมนเพศชายในรางกาย มีระดับต่ํากวาปกติ ทําใหไมมีการกระตุนการ
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศ การรักษาในกรณีนข้ี นึ้ อยูกบั วา ตรวจพบตัง้ แตเขาสู
วัยเจริญพันธุหรือไม ถาตรวจพบตั้งแตอยูในวัยเด็ก การรักษาโดยใชฮอรโมน
เพศชายเสริม หรือฮอรโมนจากตอมใตสมองกระตุน จะไดผลคอนขางดี แตเมือ่
ตรวจพบเมือ่ เขาสูวยั หนุมแลว การกินฮอรโมนเพศชายเสริมอาจชวยไดบา งในบาง
กรณี ทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ก็คือ จะตองตรวจสาเหตุทแี่ ทจริงกอนการใหการรักษา กรณี
ทีเ่ ลามานี้ จําเปนจะตองไปพบแพทยเฉพาะทางเกีย่ วกับระบบทางเดินปสสาวะ
และระบบตอมไรทอ
73. ประจําเดือนแตละคนจะมาแตกตางกันขึ้นอยูกับอะไร ทําไม
บางคนมามาก บางคนมากนอย
?!?!? ขึน้ อยูกบั ฮอรโมนเพศจา
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74. ประจําเดือน คือเลือดเสียทีร่ า งกายขับออกมาทุกเดือนใชหรือไม
ไมใช ประจําเดือนเปนเพียงเยื่อบุผนังมดลูกที่หลุดออกมาปนกับ
เลือด ทีอ่ อกจากเสนเลือดฝอย ทีม่ าเลีย้ งเยือ่ บุผนังมดลูก แตทเี่ ห็นเปน สีดําคล้ํา
เนื่องจากเลือดออกนอยและมาตกคางอยูในชองคลอด กอนที่จะไหลออกสู
ภายนอก จึงกลายเปนสีคล้ําและเหมือนเลือดเกา ปกติประจําเดือนจะเปน
น้ําเลือด จะไมเปนกอนหรือ ลิม่ เลือด แตอาจมีลมิ่ เลือดไดในกรณีท่มี เี ลือดออก
มาก ๆ
?!?!? 75. เปนเมนตนานกีว่ น
 
ั จึงจะเรียกวาปกติ
ประจําเดือนจะมาทุก ๆ 28 วัน อาจเร็วหรือชาไมเกิน 7 วัน แตละครัง้
นาน 3 - 5 วัน ไมเกิน 7 วัน จํานวนเลือดประมาณ 30 - 150 ซี.ซี. หรือใช
ผาอนามัย 3 - 4 ชิ้นตอวัน เลือดจะออกมามากในวันที่ 1 และ 2 และคอย ๆ
ลดนอยลง ลักษณะควรเปนน้าํ เลือด วันแรกมีสแี ดงคอนขางสด ตอไปจะมีสคี ล้ํา
ขึน้ จนกลายเปนสีน้ําตาลแลวคอย ๆ จางไป
?!?!? 76. ทําไมจึงตองปวดทองเมนต จะหายไปไดเองหรือไม
อาการปวดระดูมักเปนในเด็กรุนสาวหลังจากมีระดูครั้งแรกไปแลว
2 - 3ป จะปวดบริเวณทองนอย เหนือหัวเหนา โดยเริ่มปวดในวันแรก ของการมี
ระดูทุก ๆ เดือน เปนการปวดแบบปวดถวงที่ทองนอย ตรงกลางและราวไปที่
สะโพกดานหลังและตนขา หรือปวดแบบบิด ๆ เหมือนการเจ็บทองคลอด เปน
ผลจากการหดรัดของตัวมดลูกเพือ่ ขับเลือดออกมา ความรุนแรงแตกตางกันใน
หญิงแตละคน บางคนรุนแรงทุรนทุรายควบคุมตนเองไมได บางคนมีอาการเบือ่
อาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ออนเพลีย ปวดศีรษะ และหงุดหงิดมาก
บางคนปวดอยูไมกชี่ วั่ โมงก็ทเุ ลาหายไป แตบางรายปวดอยูหลายวัน อาการปวด
ระดูอาจหายไปไดภายหลังหญิงนัน้ ตัง้ ครรภและคลอดบุตรซึง่ เชือ่ วา เปนเพราะ
ปากมดลูกทีถ่ างขยายออก การแกไขอาการปวดระดูชว ยไดโดยรับประทานยาแก
ปวดชนิดธรรมดา หรือใชกระเปาน้าํ รอนประคบบริเวณทองนอย จะบรรเทาอาการ
ไดบาง การออกกําลังกายอยางเพียงพอ และสม่ําเสมอ ชวยปองกันมิใหอาการ
รุนแรงได
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?!?!? 77. มีประจําเดือนบอย เดือนหนึ่ง 2 - 3 ครั้ง ผิดปกติหรือไม

อาการเลือดออกทางชองคลอดในเวลาอืน่ ทีไ่ มใชเวลามีประจําเดือน
ตามปกติ ควรรีบไปพบแพทยเพื่อตรวจภายในหาสาเหตุ ซึ่งอาจจะเปนการ
ตั้งครรภผิดปกติ ตั้งครรภแลวกําลังจะแทง รังไขทํางานผิดปกติการติดเชื้อใน
ระบบสืบพันธุหรือมีเนือ้ งอกภายในระบบสืบพันธุแตถา เกิดขึน้ ในคนทีร่ บั ประทาน
ยาคุมกําเนิดหรือฉีดยาคุมกําเนิดหรือรับประทาน ยาสมุนไพรบางอยางที่มี
ฮอรโมนเอสโตรเจน ก็จะทําใหมเี ลือดออกกระปริบกระปรอยได เนือ่ งจากฮอรโมน
นีจ้ ะกระตุนเยือ่ บุมดลูกใหเปลีย่ นแปลง และมีเลือดออกทางชองคลอดได
?!?!? 78. ประจําเดือนขาดแตไมเคยมีเพศสัมพันธเลยจะตัง้ ครรภไดหรือไม
หากไมเคยมีเพศสัมพันธกไ็ มตงั้ ครรภ การทีป่ ระจําเดือนขาดในวัยรุน
ที่เพิง่ เริ่มประจําเดือนมา ๆ หยุด ๆ บางคนมา 1 เดือน หายไป 3 เดือน บางคนมี
ประจําเดือนนิดเดียว บางคนมาเร็วกวากําหนดทุกเดือน แตบางคนก็มาชากวา
กําหนดทุกเดือน ลักษณะเชนนี้ถอื วาปกติใน 2 - 3 ปแรกของการมีประจําเดือน
เพราะการผลิตฮอรโมนตาง ๆ ทีจ่ ะทําใหเกิดประจําเดือนนัน้ ยังไมสม่าํ เสมอ อาการ
เหลานีจ้ ะหายไปเองภายใน 2 - 3 ป นอกจากนัน้ อารมณเครียด วิตกกังวลก็อาจ
เปนสาเหตุใหประจําเดือนขาดหายไปได ควรหาสาเหตุของความเครียดและแกไข
ประจําเดือนก็จะมาเปนปกติไดเอง
79. ถาประจําเดือนบางเดือนมามาก บางเดือนมานอยจะทําอยางไร
ใหมาสม่าํ เสมอ
ตามปกติจํานวนเลือดประจําเดือนที่ออกตองไมมากผิดปกติ คือ
ประมาณ 100 - 150 ลบ.ซม ( หรือใชผา อนามัยซับเลือดประมาณ 3 ผืนตอวัน )
ซึง่ จะมีมากเฉพาะวันที่ 1 และ 2 ชวงการมีประจําเดือนจะกินเวลา 3 - 7 วัน ควร
รับประทานอาหารที่มีคุณคา เชน เนื้อ นม ไข ผักสด ผลไม โดยเฉพาะตับ ซึ่งมี
ธาตุเหล็กไปเสริมสรางเม็ดเลือดโลหิตแดงทีส่ ญ
ู เสียไป และรวมทัง้ การทําจิตใจ
ใหผอ งใสอยาวิตกกังวลหรือเครียดก็จะชวยใหประจําเดือนมาสม่าํ เสมอได
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?!?!? 80. ขณะมีประจําเดือนเลนกีฬาไดหรือไม

ได แตอยาเลนใหหกั โหมจนเกินไป โดยเฉพาะคนทีม่ อี าการปวดทอง
ควรนอนพักผอนและรับประทานยาแกปวด แตถา มีความจําเปนทีจ่ ะตองแขงขัน
กีฬาถาอยากปรับเลือ่ นประจําเดือนก็ยอ มทําได โดยใชฮอรโมนซึง่ มีอยูในยาเม็ด
คุมกําเนิด แตตอ งมีการวางแผนลวงหนาและควรปรึกษาแพทยเพือ่ เริม่ ตนเสียแต
เนิ่น ๆ
?!?!? 81. ขณะทีม่ ป
ี ระจําเดือนควรรักษาสุขภาพอนามัยอยางไร
การปฏิบตั ติ วั ขณะมีประจําเดือน - ใหรกั ษาความสะอาดของรางกาย
ใสผา อนามัยทีส่ ะอาดและเปลีย่ นบอย ๆ เปลีย่ นกางเกงในวันละครัง้ - ไมควรอาบ
น้าํ ในสระน้าํ สาธารณะ หรือแชในอางอาบน้ําเพราะอาจติดเชือ้ โรคในของคลอด
ได - ไมควรออกกําลังกาย โลดโผนจนเกินไปแตควรออกกําลังกายเพื่อใหเลือด
ไหลเวียนไดสะดวก - รวมเพศได แตควรระวังการติดเชือ้ อาจทําใหลกุ ลามเขาไป
ในมดลูกได - สําหรับอาการอืน่ ทีร่ ว มกับประจําเดือนเชน ปวดศีรษะ ปวดทองนอย
ถาเปนไมมากใหนอนพักผอนและรับประทานยาแกปวด ถาเปนมากควรปรึกษา
แพทย
82. ไมควรออกกําลังกาย อาบน้ํา สระผม หรือมีเพศสัมพันธใน
ระหวางมีประจําเดือนใชหรือไม
แพทยทวั่ ๆ ไปเห็นวาผูหญิงปฏิบตั ติ นเองไดเปนปกติขณะมีรอบเดือน
การออกกําลังกาย อาบน้ําฝกบัว และสระผมไมมีอันตรายใด ๆ ตอรางกาย แต
ไมควรแชในอางน้าํ สาธารณะ แมการรวมเพศระหวางการมีประจําเดือนก็ไมเปน
ขอหามทางการแพทย แตอยางไรก็ตาม ในวันทีม่ เี ลือดออกมาก ๆ จะทําใหสกปรก
เลอะเทอะและมีโอกาสทีจ่ ะใหติดเชือ้ ตาง ๆ ไดงา ย กวาเวลาไมมปี ระจําเดือน
?!?!?
83. ปวดอวัยวะเพศขณะมีประจําเดือน เปนเพราะสาเหตุอะไร
การปวดประจําเดือนแบบนีท้ างการแพทยถอื เปนเรือ่ งเกิดขึน้ ได คือ
เนื่องจากเยื่อบุมดลูกงอกผิดตําแหนง คือ มางอกอยูบริเวณ อวัยวะเพศ หรือ
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บริเวณระหวางชองคลอดกับทวารหนักทําใหปวดบริเวณทวารหนักดวย ถายังไม
ไดแตงงานใหใชยาแกปวดพาราเซตามอล บารัลแกน หรือพอนสแตน ก็ได ไมตอ ง
กลัวติดยา เพราะใชเดือนละครัง้ เดียว ถายังไมทเุ ลาใหปรึกษาแพทยเพือ่ การรักษา
ที่ถูกตอง ซึ่งแพทยอาจจะใชประเภทฮอรโมนชวย บางรายอาการปวดทองจะ
นอยลง หรือหายไปเลยหลังจากมีลกู แลว
?!?!? 84. ยาแกปวดประจําเดือน กินทุกเดือนจะเปนอันตรายหรือไม
ควรหาสาเหตุเสียกอนวาเปนอาการปวดประจําเดือนทีผ่ ดิ ปกติหรือไม
ถาอยูในวัย 30 ป ขึน้ ไป ปวดประจําเดือนตลอดระยะเวลาของการมีประจําเดือน
และอาการปวดทวีความรุนแรงมากขึน้ ทุกเดือนใหปรึกษาแพทยทนั ที แตถา เปน
วัยไมเกิน 30 ป หรืออายุยังนอยมีอาการปวดเฉพาะวันแรกใหกินยาแกปวดได
ปจจุบนั มียาแกปวดประจําเดือนเฉพาะ ซึง่ ไปลดสารบางอยางทีห่ ลัง่ ออกมาจาก
ตัวมดลูก ซึง่ เปนสาเหตุโดยตรงของอาการปวดประจําเดือน ยานีใ้ หผลคอนขาง
ดี แตถา จะใชประเภทนี้ ควรปรึกษาสูตแิ พทยกอนเสมอ เพราะวาอาจแพยาและ
ยาประเภทนี้มีผลทําใหปวดกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที
อยางไรก็ตามการออกกําลังกายสม่ําเสมอและรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน
คงเปนยาแกปวดทีด่ ที สี่ ดุ
?!?!? 85. ขณะมีประจําเดือนทําไมมีอาการคลืน
่ ไส
อาการที่ เ กิ ด ร วมกับการปวดประจําเดือน อาจมีก ารออนเพลีย
ปวดหลัง ปวดทอง ปวดทองเดิน ปวดศีรษะ เรียกรวมวาภาวะเครียดกอนมี
ประจําเดือน เกิดหลังจากทีม่ ไี ขสกุ มีทงั้ อาการทางดานจิตใจ เชน อารมณออ นไหว
เปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด และอาการทางดานรางกาย บางคนอาจมีอาการคัง่
ของของเหลวตามสวนตาง ๆ ของรางกายทําใหมือเทาบวม ทองขยายโตขึ้น
เจ็บปวด ตึงเตานม เตานมขยายโตขึน้ เปนสิว เปนตน
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86. ทําไมจึงหงุดหงิด กินเกง เวลาใกลมปี ระจําเดือน
สาเหตุโดยตรงเปนเรือ่ งของฮอรโมนทีเ่ พิม่ ขึน้ ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
ที่สรางขึ้นในรังไข จะทําใหมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ คือ หิวบอย รับประทาน
อาหารบอย สวนฮอรโมนเอสโตรเจน ทําใหเกิดอาการหงุดหงิด ขีใ้ จนอย ปญหา
นีแ้ กไขได โดยออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพราะสารทีร่ างกายหลัง่ ออกมาเพิม่ หลัง
จากการออกกําลังกายจะชวยปรับสภาพการทํางานของระบบยอยอาหารและ
ระบบของจิตใจใหมสี ภาพสมดุล ทําใหลดอาการหงุดหงิด กินเกง ลงไปได
?!?!? 87. การปวดประจําเดือนกับความเครียดเกีย่ วของกันบางไหม
ความเครียดมีผลตอการปวดประจําเดือนแนนอน เพราะความเครียด
จะทําใหระบบรอบเดือนผิดปกติได ศูนยควบคุมรอบเดือนของผูหญิงอยูทตี่ อ มใต
สมองเปรียบเหมือนเจานายของรังไข ซึ่งจะสรางฮอรโมนออกมาควบคุมการ
ทํางานของรังไข ดังนัน้ ความเครียดอันเกิดจากการใชสมองมากเกินไปหรือนอน
หลับพักผอนนอยเกินไป จะทําใหมกี ารปวดประจําเดือนมากขึน้ รุนแรงขึน้ เพราะ
ระดับฮอรโมนแปรปรวนไป ทําอยางไรจึงจะขจัดความเครียดได เปนการแกที่
สาเหตุมากกวาการกินยาแกปวด ซึง่ จะแกปญ
 หาในระยะสัน้ การออกกําลังกาย
จะชวยไดมาก การผอนคลายทางดานจิตใจจะทําไดมากหรือนอยขึน้ อยูกบั นิสยั
ใจคอของแตละคน
88. ไขทับระดู คือ ไขอะไรกันแน
ไขทับระดู เปนโรคที่เราไดยินมาตั้งแตสมัยคุณแม คุณยา คุณยาย
เปนคําทีใ่ ชมาแตโบราณ ความจริงทางการแพทยหมายถึง โรคอุงเชิงกรานอักเสบ
เรื้อรัง อาจจะเปนการติดเชื้อจากสามีที่สําสอนมีเชื้อกามโรคโดยเฉพาะเชื้อ
หนองใน ทําใหเกิดการติดเชือ้ หนองในบริเวณตัวมดลูกและรังไข ทําใหเกิดการ
อั ก เสบเรื้ อ รั ง มี ผลทําให มีบุตรยากทําใหชวงมีป ระจําเดือนเปนชวงเวลา
ทุกขทรมานอยางมาก เพราะมีการปวดประจําเดือนรุนแรงและมีไขสงู แตในสมัย
ปจจุบนั มีโรคนีน้ อยลงเพราะคนหนุมสาวมีความรูระมัดระวังในเรือ่ งการปองกัน
โรคมากขึน้
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89. จริงหรือเปลาที่ วาผูหญิงที่ มีประจําเดือนแลว จะหยุดการ
เจริญเติบโต อยากสูงทําอยางไร
สตรีวยั ทีม่ กี ารเจริญเติบโตสูงจะอยูในชวงอายุระหวางจะเริม่ มีระดู แต
ไมใชวามีระดูแลว ไมสูงนั้นไมจริง ผูหญิงนั้นสามารถสูงไดอีกจนกวาเซลลที่
บริเวณปลาย กระดูกจะปด หรือจะหยุดแตกตัว ซึง่ โดยปกติจะปดราวอายุ 18 20 ป ผูชายอาจปดชากวา โดยจะปดระหวางอายุ 20 - 22 ป การออกําลังกาย
ทุกชนิดจะเปนการกระตุนใหสงู ได เพราะจะไปกระตุนใหเซลลทบี่ ริเวณสวนปลาย
ของกระดูกซึง่ แบงตัวเร็วจะทําใหกระดูกยาวได ดังนัน้ การออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
ในวัยเด็กจึงเปนการกระตุนใหสงู ไดดที สี่ ดุ แตทงั้ นัน้ ตองไดรบั สารอาหารเพียงพอที่
จะทําใหสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งนมสดและโปรตีน เพราะจะมีสารแคลเซี่ยมที่
จะไปทําใหกระดูกยาวออกได
?!?!? 90. ตัง้ แตโตเปนสาวมา ยังไมเคยมีประจําเดือนเลยเปนเพราะอะไร
ทางการแพทยเรี ยกวาการขาดประจําเดือนปฐมภูมิ (Primary
Amenorrhea) สวนใหญมกั จะเกิดรวมกับการทีร่ งั ไขทํางานนอย ทําใหหนาอกไม
เจริญเติบโตเทาทีค่ วร อวัยวะเพศก็จะโตชากวาปกติ รวมทัง้ ขนบริเวณรักแรและ
อวัยวะเพศก็นอยกวาปกติดวย แตบางคนก็มกี ารเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ
ดังกลาวเปนปกติ สําหรับความผิดปกติเชนนี้มีสาเหตุตาง ๆ กัน ไดแก มี
ความผิดปกติของชองคลอด มดลูก รังไข ตอมไธรอยด ตอมหมวกไต ตอม
พิทอู ติ ารี หรือไฮโปธาลามัสของสมอง สวนการอุดตันของอวัยวะสืบพันธุ เชน เยือ่
พรหมจรรยไมเปด (Imperforate hymen) การอุดตันของปากมดลูกก็ทําใหไมมี
ประจําเดือนออกมาไดเหมือนกัน ถาเปนสาเหตุหลังนีส้ ามารถรักษาโดยผาตัด
สวนทีต่ นั ออก แตหากเกิดขึน้ เพราะการไมมชี อ งคลอดหรือมดลูกแตกาํ เนิดนัน้ ไม
สามารถแกไขใหมีระดูขึ้ นมาได แตสามารถตกแตงชองคลอดไดสวนความ
ผิดปกติของตอมหมวกไต ก็เนือ่ งมาจากสรางฮอรโมนเพศชายมากไป เลยทําให
ไมมีประจําเดือน อาการตาง ๆ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเพศหญิงก็คอย ๆ
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หายหดไป เชน เสียงกลายเปนเสียงเหมือนผูชาย ถาเปนสาเหตุนรี้ กั ษาไดโดยให
ยา ถาไมมปี ระจําเดือนเกิดจากความผิดปกติของสมอง เชน มีเนื้องอกในสมอง
ตองรักษา โดยการผาตัดเนือ้ งอกในสมอง ตอมไทรอยดทที่ ํางานมาก (เปนพิษ)
หรือทํางานนอยไปก็ทําใหขาดประจําเดือนไดเหมือนกัน ตองรักษาโดยการใหยา
บางคนอวนไปก็ทาํ ใหประจําเดือนไมมาไดตองลดความอวนเสีย
91. การดืม่ น้าํ มะพราว น้ําเย็น สระผม ทําใหประจําเดือนหมดจริง
หรือไมและมีผลอยางไร
ยังไมมรี ายงานวาจริงหรือไม แตคนทัว่ ไปมักบอกตอ ทําใหเกิดความ
กังวลและกลัว ถางดไดกน็ า จะดี เพราะจะทําใหเราไมเครียดหรือกังวลได
92. ประจําเดือนไมมา 7 เดือน โดยไมเคยรวมเพศกับใครจะมี
อันตรายหรือไม
อันตรายในทีน่ ี้ ถาหมายถึงตัง้ ครรภ เมือ่ ไมเคยรวมเพศกับใครก็จะไม
ตัง้ ครรภ แตอาการทีป่ ระจําเดือนขาดไปถึง 7 เดือน ก็ถอื วาเปนความผิดปกติของ
ประจําเดือน ควรรีบปรึกษาแพทย
93. ดิฉนั มีสขุ ภาพสมบูรณแข็งแรงดีแตมปี ระจําเดือนแตละเดือน
เพียงเล็กนอยเทานัน้ ชวงเดือนสิงหาคมทีผ่ านมา มีประจําเดือนเรือ่ ย ๆ
วันละเล็กนอย จนกระทั่งเดือนตุลาคมก็ยังมีอยู ยังไมมีทีทาวาจะหมด
ขอเรียนถามวา เปนไปไดหรือไมวาเปนประจําเดือนทีค่ างมาเปนปแลว มี
วิธรี กั ษาและแกไขอยางไร
การมีเลือดประจําเดือนออกติดตอกันเปนเวลานาน ๆ แมวาจะออก
เพียงเล็กนอยก็ถอื วามีภาวะเลือดออกผิดปกติ ซึง่ อาจเกิดจากสาเหตุหลายอยาง
เชน ในคนอายุนอ ย ๆ อาจเกิดความแปรปรวนทางฮอรโมน ในสตรีวยั เจริญพันธุ
อาจเกิดจากภาวะแทรกซอนจากการตัง้ ครรภหรือการใชยาคุมกําเนิด ถาอายุมาก
ก็ตองนึกถึงเนือ้ งอกหรือมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุไวดวย เลือดประจําเดือนไมมี
คางเปนป ๆ ตามที่เขาใจ นอกจากในรายที่มีความพิการผิดปกติของมดลูก
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ปากมดลูก หรือชองคลอด ทางที่ดคี วรไปพบแพทยเพือ่ ตรวจภายในและแพทย
จะพิจารณาวาควรทําอยางไรตอไป เชน อาจใหยารักษาหรืออาจจะตองทําการขูด
มดลูก
?!?!? 94. การคุมกําเนิดมีกวี่ ธี ี จะรูไดอยางไรวาควรจะเลือกวิธไี หน
มีมากมายหลายวิธี ขึน้ อยูกบั การเลือกใชแตละวิธใี หถกู ตอง และเกิด
ประโยชนสูงสุดมากกวา มีทั้ งการหลั่ งภายนอก การใชยาฆาอสุจิ สวมถุง
ยางอนามั
ย ยาเม็ดคุมกําเนิด ซึง่ เปนวิธที นี่ ยิ มใชไมแพกนั
?!?!?!
95. ถุงยางอนามัยใชเมือ่ ใด
ใชเมือ่ ไมพรอมทีจ่ ะเปนพอแม ปองกันการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ โรค
เอดส
?!?!?
96. จะปฏิบตั อิ ยางไร เมือ่ ลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
ลืม 1 เม็ด ใหรบั ประทานยาเม็ดทีล่ มื ทันทีทนี่ กึ ได และรับประทานยา
เม็ดตอไป
ลืม 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดกัน 2 วัน (โดยแบงรับ
ประทานตอนเชา 1 เม็ด, ตอนเย็น 1 เม็ด) หลังจากนัน้ รับประทานยาเม็ดตอไป
ตามปกติ
ลืมมากกวา 2 เม็ด ใหหยุดรับประทานยาใชถุงยางอนามัยในการ
คุมกําเนิดรอจนกวาประจําเดือนมา จึงเริม่ รับประทานยาเม็ดคุมดําเนิดแผงใหม
?!?!?!
97. น้าํ อสุจคิ อื อะไรครับ สงสัยวาผลิตมาจากไหน ออกมาตอนไหนบาง
น้าํ อสุจปิ ระกอบดวยตัวอสุจแิ ละสารคัดหลัง่ จากตอมลูกหมาก ผลิต
มาจากถุงอัณฑะ โดยตัวอสุจอิ ยูในทอเล็ก ๆ ของอัณฑะหลัง่ ออกมาเมือ่ ถึงจุดสุด
ยอด ซึ่งอาจเกิดจากฝน หรือ การเราอารมณทางเพศทําใหกลามเนื้อที่ฐาน
ของอวัยวะเพศเริม่ เกร็งตัว น้ําอสุจพิ ุงออกมา
?!?!?!
98. ขนาดของอวัยวะเพศมีความสําคัญหรือไม
ขนาดของอวัยวะเพศ (องคชาต) ไมมผี ลตอการกระตุนทางเพศ หรือ
การบรรลุถงึ จุดสุดยอดทัง้ หญิงและชาย
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99. การฝนเปยกเกิดขึน้ ไดอยางไร
เกิดจากกลไกทางจิตใจ ตอนกลางคืน ความรูสกึ ทางเพศกระตุนให
เกิดความฝนทางเพศ เชน ฝนวาไดกอดจูบหรือรวมเพศ แลวเกิดความรูสกึ ทาง
เพศอยางสูงหรือจุดสุดยอดทางเพศ จนหลัง่ น้าํ อสุจอิ อกมาในขณะหลับ เรียกกัน
วา “ฝนเปยก” นัน่ เอง ปรากฏการณเชนนีแ้ สดงใหรูว าเราเริม่ เขาสูวยั รุนแลว
?!?!?!
100. การแข็งตัวเกิดขึน้ ไดอยางไร
เมือ่ ไดรบั การกระตุนทางเพศไมวาจะดวยวิธใี ด ๆ องคชาตจะขยาย
ใหญและตั้งแข็งเนื่องจากมีการคั่งของเลือดดําภายในองคชาต ผิวหนังที่หุม
อัณฑะจะหนาขึ้นและอัณฑะจะเคลื่อนสูงกวาระดับปกติ และอยาเขาใจผิดวา
เปนกลามเนือ้ นะ เลือดทัง้ นัน้ แหละ
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6. นางสาวปทมา
7. นางสาวสุมาลี
8. นางสาวอรอนงค

คณะทํางาน
ศิรวิ รรณ

ผูอาํ นวยการสํานักสุขภาพจิตสังคม

ทุมเสน
เรืองศรี
บุญโหล
บุญศิรชิ ยั
คิดอาน
พวงเจริญ
หวะสุวรรณ
ศรีทอง

นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 5
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 5
นายชางศิลป 5
นักสังคมสงเคราะห 4
นักสังคมสงเคราะห 3
นักสังคมสงเคราะห
นักประชาสัมพันธ
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