วัยรุนกับเพศสัมพันธ
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี*
ประชากรในประเทศไทยมีประมาณ 70 ลานคนในจํานวนนี้ประมาณรอยละ10 เปนวัยรุนที่อายุนอยกวา 19 ป จากการสํารวจของสํานักสถิติแหงชาติ
ในป คศ.2003 พบวาครอบครัวเดี่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยในขณะนี้รอยละ10 ของครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวและในจํานวนนี้รอยละ30 เปนครอบครัวเดี่ยว
ประเภทที่แมเปนผูปกครองเพียงคนเดียว และอีกรอยละ30 เด็กวัยรุนตองใชชีวิตตามลําพัง
พฤติกรรมเพศสัมพันธในวัยรุน
จากรายงานสํารวจของสถาบันประชากรและสังคมรวมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในป คศ.2003 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธุ
ของวัยรุนในประเทศไทยพบวา อายุเฉลี่ยของวัยรุนที่เริ่มมีเพศสัมพันธุครั้งแรกคือ อายุ 16 ป และจากขอมูลของสถาบันรามจิตติ ในรอบป 2548-2549 ในเด็ก
มัธยมถึงอุดมศึกษา พบวามีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16 เปนรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ 2-3 ปที่ผานมา และในกลุมนี้รอยละ 30 เคยมีเพศสัมพันธแลว ในขณะ
ที่การแตงงานชาลงโดยเฉลี่ยอายุ 24 ป จะเห็นไดวาชองวางที่เกิดขึ้นจากคาเฉลี่ยของการเริ่มมีเพศสัมพันธกับการแตงงานราว 8 ปนี้ สะทอนใหเห็นพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศสัมพันธมากขึ้นและยาวนานขึ้นและเปนการมีเพศสัมพันธแบบขาดความรับผิดชอบ(sex without responsibilities) หรือสังคมยังไมยอมรับ โดยมี
ปจจัยที่เปนเหตุกระตุนหลายประการเชนการเขาวัยรุนที่เร็วขึ้น การกระตุนโดยสือ่ ที่ไมเหมาะสม ทําใหปญหาสังคมอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
และผลของการกระทําทวีความรุนแรงและสลับซับซอนมากขึ้นเห็นไดจากการหยารางที่เพิ่มขึ้นหรือฝายชายทิ้งไปปลอยใหฝา ยหญิงแบกรับภาระและ
ความเครียดทั้งหมด การทําแทงเถื่อนที่เพิ่มมากขึน้ แมวาไมมีตัวเลขที่ชดั เจนแตจากการรายงานภาวะ แทรกซอนจากการทําแทงเถือ่ นของโรงพยาบาลตางๆ ทําให
คะเนไดวาในแตละปมีวัยรุนที่ทําแทงประมาณ 2-3 แสนรายตอป นอกจากนี้มารดาวัยรุนที่เครียดและหาทางออกของตนเองไมไดกทิ้งลูกหรือทํารายลูกเชนฆา
ลูกโดยปรากฎทางหนาหนังสือพิมพไมต่ํากวา 30 รายตอป การใหองคความรู ทักษะและการปฎิบัตติ อพฤติกรรมทางเพศหรือเพศศึกษา ยังไมเขมแข็ง โดยพบวา
เพศศึกษาในวัยรุนเริ่มชาอายุเฉลีย่ ราว 14 ป ในขณะที่วัยรุนไดขอมูลสวนใหญจากเพื่อน และสื่อเชนอินเทอรเนต ประมาณรอยละ60 การรูจักปองกันตนเองไม
วาจะเปนการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธุ หรือการปองกันโดยการใชถุงยางอนามัย (ปจจุบันพบวาวัยรุนที่มีเพศสัมพันธุใชถุงยางอนามัยเพียงรอยละ20 ) การใชยา
คุมกําเนิด ยังออนแอและเปนประเด็นที่ถกเถียงกันมากจนทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศในลําดับตนๆของเอเชียที่มีปญหา
วัยรุนตั้งครรภไมพึงประสงคและวัยรุนคลอดลูก ( จากขอมูลของUNICEF ในป คศ.2003 พบวาคาเฉลี่ยวัยรุนไทยคลอดลูกอยูที่ 70 ตอพันคนของหญิงวัย 15-19
ป ปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 90 ตอพัน หรือวันละ เกือบ 200 คน ในขณะที่คาเฉลี่ยทั่วทวีปเอเชียอยูที่ 56 ตอพันคนของหญิงวัย 15-19 ป และคาเฉลี่ยทัว่ โลกอยูที่ 65
ตอพันคนของหญิงวัย 15-19 ป )และวัยรุนอายุต่ํากวา 15 ป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับ 2-3ปที่ผานมา วัยรุนที่มีพฤติกรรมเพศสัพันธมากกวา รอยละ60 ติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธหรือตั้งครรภภายใน 1 ปของการมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ ในขณะที่วัยรุนกลุม นี้โดยสวนใหญเริ่มควานหาความชวยเหลือเพื่อปองกันตนเอง
เมื่อมีพฤติกรรมเพศสัมพันธมาแลว เกิน 1 ป แลวแทบทั้งสิ้น

*ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
* ผูจดั การแผนงานสุขภาวะเดกและเยาวชน สํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

นอกจากนี้ปญหาโรคเอดสในวัยรุนก็เปนอีกปญหาที่นาสนใจและนาเปนหวง กลาวคือวัยรุนอายุ 15-19 ป ราว 60,000 คนที่กําลังติดเชื้อเอดสมาจาก
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธุโดยขาดการปองกันและเปนสาเหตุการตายของวัยรุนในลําดับที่ 2 รองจากอุบัติเหตุ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธุก็มีอุบตั ิการณมาก
ในวัยรุนอายุ 15-19 ปเชนกันไมวาจะเปนหนองในแท(Gonorrhea) หรือหนองในเทียม(C.Trachomatis) แมวาหลายรายมักไมมีอาการแตหากปลอยไวนอกจากจะ
ทําใหการติดตอของโรคนี้แพรหลายแลวยังทําใหเกิดปญหาสุขภาพของวัยรุนเองดวยเชน ภาวะอุงเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง การมีบุตรยาก ทองนอกมดลูกรวมไป
จนถึงมะเร็งปากมดลูก
ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสํารวจในปคศ.2003 เชื้อหนองในเทียมในทุกกลุมอายุพบวา วัยรุนอายุ 15-19 ป พบมากที่สดุ โดยพบ 2,536 คนตอ
ประชากรวัยนี้แสนคน และยังสํารวจพบวาเชื้อหูดหงอนไก( Human Pappiloma virus) ที่เปนตนกําเนิดของการเปนมะเร็งปากมดลูกก็มีความสําคัญในวัยนี้
เชนกัน กลาวคือในเด็กวัยรุนที่ยังไมพบเชื้อนี้หากมีเพศสัมพันธุโดยขาดการปองกันภายใน3 ป พบวาจะตรวจพบเชื้อนี้ประมาณรอยละ55 ของวัยรุนที่มี
พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งเปนอัตราที่สูงมาก แมวาในวัยรุนเชื้อนี้โดยสวนใหญรางกายสามารถขจัดไดในระดับหนึ่งแตก็ยังมีความสําคัญตอการเปนจุดตั้งตนการ
เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปากมดลูกไดเชนกัน
วัยรุน อายุ15-19 ป มีโอกาสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากทีส่ ุดมากกวาวัยอื่นๆกลาวคือ รอยละ 30 ของผูปวยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธคือวัยรุน
อายุ 15-19 ป นั้นเอง และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธคือ หนองใน หนองในเทียม เอดส เชื้อไวรัสกอมะเร็งปากมดลูก เปนตน
เหตุผลที่วัยรุนติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงายมากที่สุดเพราะ
1. จํานวนคูนอนที่มีการเปลี่ยนเร็วและบอยมาก
2. ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ
3. ขาดการปองกันเชนการใชถุงยางอนามัย
4. ลักษณะสรีระของฝายผูหญิงวัยรุนที่ออนแอ โดยปากมดลูกเผยอออกเปดใหรบั เชื้อโรคไดงายมาก ประกอบกับสภาพความเปน
กรดที่มีนอยในชองคลอดเมื่อเทียบกับชองคลอดของผูหญิงที่อายุมากขึ้นทําใหลดความสามารถในการฆาเชื้อโรค
5. ขาดการดูแลรักษาอยางทันทีเพราะอับอายและไมมีเงินตองขอพอแม ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดัน
6. กลัวความลับถูกเปดเผยทําใหไมอยากแมแตการปรึกษาหรือการสรางทักษะปองกันตนเอง
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ภาพ ที่ 1 แสดง พัฒนาการทางเพศของวัยรุนทั้งชายและหญิง ที่ชายเริ่มเขาวัยรุนที่อายุ 12ป ในขณะที่วัยรุนหญิงเริ่มเขาวัยรุนที่อายุ 10 ป หญิงเริ่มมี
ประจําเดือน อายุ 12.5 ป ชายเริม่ หลั่งอสุจิที่อายุ 14 ป คาเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธในชายอายุ 15 ป และหญิงที่อายุ 16 ป ทําใหเพิ่มโอกาสการตั้งครรภในวัยรุน
ไดมากขึ้นประกอบกับการแตงงานที่ชาขึ้น ทําใหการมีเพศสัมพันธโดยที่สังคมไมยอมรับและ ขาดความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น gap period ที่เกิดขึน้ ในระหวาง
คาเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธุกับการแตงงานจึงมีความเสี่ยงตออุบัตกิ ารณหลายเรื่องทั้งโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุและการตั้งครรภนั่นเอง

อัตราคลอดใน หญิงอายุ 15-19 ป 1000 คน ทั่วโลก

ภาพที่ 2 แสดง อัตราคลอดลูกของวัยรุนที่อายุ15-19 ป ทั่วโลกเมื่อป คศ. 2003 เมื่อเทียบกับหญิงวัยเดียวกันพันคน คาเฉลี่ยทั่วโลกเทากับ 65 ตอพัน
ในขณะที่ประเทศไทย 70 ตอพันคน โดยที่มากที่สุดในประเทศอาเซียนดวยกันเอง ในขณะที่ประเทศที่รายงานนอยที่สุดในโลกคือ ญิปุน สวิสเซอรแลนด
เกาหลี สวนสหรัฐอเมริกา มีคาเฉลี่ยที่ 60ตอพันคนเทานั้น

ทิศทางของประเทศไทยเพื่อลดปญหาวัยรุนตั้งครรภไมพึงประสงคคือ
1. กลยุทธ กิจกรรมสรางสรรคสูการสรางเสริมตนทุนชีวิตและทักษะชีวิต (unsexual Assets)
2. กลยุทธ การรูเทาทันเรื่องเพศดวยครอบครัวศึกษา เพศศึกษาทั้งในรั้วบาน และรั้วโรงเรียน (Comprehensive Sex Education)
3.กลยุทธ การปองกันตัวเองใหกับวัยรุนหางไกลภาวะเสี่ยงจากเพศสัมพันธุ ดวยความปลอดภัย (Safe sex)
ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ( No condom No sex ) ทักษะการใชยาคุมกําเนิดและการเขาถึงบริการ
4.กลยุทธการใหความชวยเหลือ หนวยงานความชวยเหลือเชนบานพักฉุกเฉิน รวมทั้งการพัฒนาตนเองสูการกลับคืนสูระบบโรงเรียน ครอบครัว และ
สังคม (Sex advocacy)
5. กลยุทธการเฝาระวัง/จัดการ จุดเสี่ยงตางๆ เชน สื่อ หรือแหลงมั่วสุม ดวย การจัดตั้งศูนยเฝาระวังที่เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในชุมชน(Sex Watch)
6. กลยุทธทางกฎหมาย เชน สิทธิเยาวชน (Sex Regulation; confidentiality law)

1.มาตรการเชิงรุก
มีกลุมเปาหมายเปนวัยรุนอายุ 10- 20 ป โดยแบงกลุมวัยรุนในระบบที่มีโรงเรียนคอยดูแลไดและเด็กวัยรุนนอกระบบกลุมเปาหมายเชน วัยรุนกลุมเสี่ยง
แรงงาน เรรอน เพื่อน ครูและเยาวชนแกนนํา ชวยในการคัดกรอง พรอมกับการสรางทักษะself esteem , life skill และ เพศศึกษา ซึ่งสามารถกําหนดเปน
หลักสูตรพรอม ๆ ไปกับ การสรางสื่อที่ดีในทักษะที่กลาวมาเพื่อความครอบคลุมของกลุมเปาหมายไดดีข้นึ
2. มาตรการเชิงรับ
2.1 กรณีที่ทองไมพรอมระบบของคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาลทีม่ ีกุมารแพทย สูติแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยาใหการดูแลตอ ซึ่งขณะนี้มีระบบของ
กระทรวงสาธารณสุขใน OSCC (One Stop Crisis Center) อยู 20 จังหวัดซึ่งสามารถดําเนินการนํารองไดเลย และหากเด็กวัยรุนทีค่ ลอดลูกแลวบานพักฉุกเฉิน
ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี สหทัยมูลนิธิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งระบบ OSCC นาจะเปนระบบที่ชวยเหลือไดเปน
อยางดี นอกจากนี้การอาศัยเครือ่ งมือคัดกรองกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสทอดทิ้งเด็กหรือทํารายลูก เพื่อใหการชวยเหลือและติดตาม และการสรางระบบ Youth
campus ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายฝกอาชีพ ฝกทักษะตาง ๆ หรืออาจมีระบบครอบครัวรวมกับเครือขายในการอาสามารับดูแลในรูปแบบ foster family
2.2 การพัฒนา ศูนย hotline ของ กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย คือหมายเลข 1300,1507 ใหมีศักยภาพในการใหการปรึกษา
และจึงคอยกระจายไปตามเครือขายตางๆ ตามความจําเปน ทั้งนี้ เจาหนาที่ทผี่ านการอบรมทางจิตวิทยา ปรึกษาแนะนําในภาวะวิกฤต โดยในขณะนี้ยังขาด
บุคลากรอยางมาก ทั้งที่ มีตัวตนแตขาดตําแหนง เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
2.3 การเพิ่มบานพักฉุกเฉินที่มากขึ้นโดยไมซับซอนมากเกินไป กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ บานพักฉุกเฉินของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี เปน
ตนแบบเพื่อเรียนรูการวางระบบการใหความชวยเหลือไวเปนอยางดี
3. การผลักดันดานนโยบาย โดยสามารถนําเสนอได 3 รูปแบบ
3.1 เสนอผานคณะกรรมการเด็กและเยาวชนแหงชาติใหมีอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรมพรอมทั้งผลักดันใหมี
การสนับสนุนงบประมาณไดดวย
3.2 เสนอผาน กระทรวงโดยเฉพาะกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (แมงานในเรื่องนี้รวมทั้งการเตรียมศูนยประสานงานติดตาม
ประเมินผล บานพักฉุกเฉิน ระบบ hotline การดูแลเด็กนอกระบบ) มีกระทรวงที่เกี่ยวของดวย คือ กระทรวงสาธารณสุข(การพัฒนาบริการที่เปนมิตรในวัยรุน
การพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข และ OSCC) กระทรวงศึกษาธิการ(บูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษาอยางทั่วถึง ทั้งในนักเรียน ครูและพอแม รวมทั้ง
ระบบการชวยเหลือ) กระทรวงมหาดไทย(อบต.งานดานเด็กเยาวชนและครอบครัว และการมีพื้นที่กิจกรรมอยางกวางขวาง) กระทรวงวัฒนธรรม(ศุนยเฝาระวัง
สื่อ การพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมทองถิ่น)
3.3 ภาคเอกชนที่ พรอมที่จะใหการสนับสนุนงานของวัยรุน เชน hotline , บานหลังเรียนการสรางและนําเสนอสื่อในดานบวก หรือ teens tip เปนตน
4. การประชาสัมพันธ งานที่ทําและแนวทางแกปญหาผานทางสื่อตาง ๆ อาศัยหลาย ๆ สื่อไมวาจะเปน ทีวี , แม็คกาซีน , หนังสือพิมพ เปนตน
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