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สวนที่สอง
นโยบายดานการสงเสริมความรูและการเรียนรู
ปญหาการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุมเยาวชน
นั้น ทำใหเกิดการเรียนรูและตระหนักวา สวนหนึ่งของปญหาคือการ
ขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานในเรื่องเพศ แมวาการสงเสริม
ใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ อาจมีเขียนไว
ในแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ระดับชาติ หรือแผนงานอนามัยเจริญพันธุของ
 กรมอนามัย ทวา กวา
ทีประเทศไทย
่
จะหาความลงตัวในดานหลักสูตรเพศศึกษาทีสอด
่ รับกับ
สภาพความเปนจริง หรือสรางความเขาใจและสอดรับกับปญหาไดนั้น
ดูจะไมใชเรื่องงาย
นอกจากปญหาการขาดความรูความเขาใจอยางรอบดานใน
เรื่องเพศแลว ยังพบปญหาอื่นๆ อีกหลายประการที่เกิดขึ้นกับกลุม
เยาวชนอันเนื่องจากเรื่องเพศศึกษานี้ เชน การตั้งทองโดยไมพรอม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือเรื่องความรุนแรงทางเพศ ดังนั้นการ
สอนเพศศึกษาอยางรอบดาน จึงเปนประเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพิจารณา
เพื่อใหชวยเสริมการทำงานเพื่อปองกันการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อชวยแกปญหาบางสวนดังที่กลาวมา
แลวขางตนดวย
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ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดทำการศึกษาเนื้อหา
เพศศึกษาและปรับปรุงใหมีความรอบดานมากขึ้น และในชวงที่มีการ
ปฎิรูปการศึกษาก็นำเสนอเขาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งตอมากระทรวงศึกษาธิการนำไป
บรรจุอยูใน
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และประกาศใชอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2545 โดยในหลักสูตรนี้ แบงการเรียนรูตามวัตถุประสงค 6
ดาน ซึ่งสามารถใชเปนหลักในการสอนที่บานไดดวยเชนกัน ดังนี้
พัฒนาการทางเพศ (Human sexual development) ความ
รูความเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตพัฒนาการทางเพศตามวัย ทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) การสรางและรักษาความ
สัมพันธกับบุคคลในสังคม การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อน
เพศเดียวกันและตางเพศ การเลือกคู การเตรียมตัวกอนสมรส และ
การสรางครอบครัว ความสัมพันธระหวางสามี - ภรรยา พอ - แม- ลูก
ทักษะสวนบุคคล (Personal and communication skills)
ความสามารถในการจัดการสถานการณที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เชน
ทักษะการสื่อสาร การสรางความสัมพันธ และควบคุมความสัมพันธ
ใหอยูในความถูกตองเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความ
ชวยเหลือ ทักษะการจัดการกับอารมณ ทักษะการตัดสินใจ และแก
ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors)
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ (Gender role)
ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศและวัย เปนที่ยอมรับของสังคม ไมเกิด
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ความเสีย่ งทางเพศ เชน เพศสัมพันธในวัยรุน (เพศสัมพันธทีปราศจาก
่
การปองการตั้งครรภหรือการติดเชื้อ) การสรางเอกลักษณทางเพศที่
เหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมอยางสมดุล)
สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) ความรูความเขาใจและ
สามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศไดตามวัย เชน การดูแลรักษา
อวัยวะในระบบสืบพันธุ อนามัยการเจริญพันธุ สังเกตการเปลีย่ นแปลง
ตางๆ และ ความ ผิด ปกติ ใน ลักษณะ และ หนาที่ ของ อวัยวะ เพศ
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการชอกช้ำ บาดเจ็บ อักเสบ และติดเชื้อ
รวมถึงการถูกลวงเกินทางเพศ
สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) คานิยมในเรื่อง
เพศที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การใหเกียรติ
เพศตรงขาม การรักนวลสงวนตัว ไมปลอยใจใหเกิดเพศสัมพันธโดย
งาย การปรับตัวตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะจาก
สื่อที่ยั่วยุทางเพศตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
เมื่อ พิจารณา หลักสูตร เพศ ศึกษา ที่ กรม อนามัย ปรับปรุง ให มี
ความรอบดานมากขึ้นนี้ จะพบความกาวหนาและประเด็นสำคัญให
ถกเถียงแลกเปลี่ยน อาทิ ในวัตถุประสงคที่ 4 ไดมีการระบุถึงเรื่อง
ความเสมอภาคและการสรางเอกลักษณ/อัตลักษณทางเพศทีเหมาะ
่
สม
แมวาจะยังไมมีคำอธิบายขยายความคำวา “เหมาะสม” วาหมายถึง
อะไรไดบางก็ตาม หรือในวัตถุประสงคที่ 2 ที่กลาวถึงการสรางและ
รักษาสัมพันธภาพทางเพศ และวัตถุประสงคที่ 6 ที่ระบุถึงคานิยมใน
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เรื่องเพศทีเหมาะ
่
สมสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทีมี่ นัยยะ
สงเสริมใหเยาวชนละเวนการมีเพศสัมพันธ และมองการมีเพศสัมพันธ
เปนเรื่องของการสงเสริมใหเกิดการแตงงานสรางครอบครัว ซึ่งเนื้อหา
ดังกลาวนี้จะมีความกาวหนาและรอบดานมากขึ้น หากมีการพูดถึง
เรื่อง อัตลักษณ/ตัวตนทางเพศที่แตกตาง หลากหลาย และลื่นไหล
รู ป แบบ ความ สั ม พั น ธ ทาง เพศ หลาก หลาย รู ป แบบ และ การ มี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ยังพบวา หลักสูตรป 2545 ก็ยังไมมผล
ี การปฎิบตั ิ
อยางจริงจัง ทำใหการจัดการเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษาในสถานศึกษาจึงไม
บรรลุผลตามคาดหวังดวยสาเหตุปจจัยหลายประการ อาทิ ทัศนคติ
ของผูสอน ประสบการณและทักษะการสอนเพศศึกษา หลักสูตรเพศ
ศึกษาทีมี่ ประสิทธิภาพ นโยบายและบรรยากาศในสถานศึกษา เปนตน
(Health Counterparts Consulting, 2552)
ทัง้ นี้ กอนหนานัน้ ไมนานนัก (2542-2544) ไดมีความพยายาม
ขององคกรแพธ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีประสบการณในการทำงานดาน
เอดสมาอยางยาวนานและไดทำการทดลองพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนเพศศึกษาแบบรอบดานขึน้ เปนโครงการนำรองในบางโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาในป 2546 กระทรวงสาธารณสุขไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก ซึ่งทางองคกรแพธไดรับเลือก
ใหเปนภาคีองคกรผูรับทุนรองที่เขามาทำงานในเรื่องการปองกันเอดส
ในเยาวชนในสถานศึกษา
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จากประสบการณการทำงานทีผ่ านมาของทางแพธเองและจาก
สถานการณปญหาเรื่องเพศของกลุมเยาวชน รวมทั้ง การขาดความรู
ความเขาใจในเพศศึกษา ทำใหทางแพธจึงไดทำโครงการ “กาวยางอยาง
เขาใจ” ขึน้ โดยมีเปาหมายเพือ่ สงเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ให
เยาวชนมีความรู มีวุฒภาวะ
ิ และมีทักษะทีสร
่ างสัมพันธภาพและใชชีวติ
ทางเพศอยางปลอดภัย เพื่อลดปญหาเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดส การตั้งครรภไมพึงประสงค และความรุนแรงทางเพศ โดย
สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ รวมทัง้ สนับสนุนใหเยาวชนมีบทบาทในการจัดการการเรียน
รูและ
 การสื่อสารทางเพศแกสังคมอยางสรางสรรค
ทั้งนี้ หลักสูตรเพศศึกษา “กาวยางอยางเขาใจ” อิงแนวคิดใน
ทางเดียวกับกรมอนามัยในการเนนการจัดการเรียนรูแบบ “รอบดาน”
โดยใชกรอบแนวคิด 6 มิติเรื่องเพศดังกลาวขางตน ซึ่งประกอบดวย
พัฒนาการทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรม
ทางเพศ สุขภาพทางเพศ และสังคมวัฒนธรรม ดังทีได
่ กลาวแลวขางตน
โดยการเรียนรูเพศศึกษาภายใตโครงการดังกลาวนี้ เนน องคประกอบ
สำคัญ 3 ประการคือ 1) เพศวิถี โดยสรางความเขาใจเรื่องเพศใน
ทุกๆ มิติในชีวิตมนุษย 2) การพัฒนาเยาวชนในเชิงบวก โดยมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนวาสามารถเรียนรูและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี
ใหตนเองได และ 3) กระบวนการจัดการเรียนรูที่สรางการเรียนรูแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ( Health Counterparts Consulting,2552)
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การ เขา มา ดำเนิน งาน ของ “ โครงการ กาว ยาง อยาง เขาใจ ”
ตลอดระยะเวลา 5 ปนั้น นับวาเปนการเปดแนวทางใหมในการสอน
เรื่องเพศศึกษาในระบบการศึกษาของไทย โดยในการทำงานนั้นเนน
การ อบรม ครู ผู สอน เพศ ศึกษา การ พัฒนา คูมือ การ สอน เพศ ศึกษา
การเปดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนำรอง และสรางเครือขายเพศศึกษา
ที่ประกอบดวยครูผูสอน และเยาวชนแกนนำ ในสวนเนื้อหานั้นได
ใหความหมายกับเพศศึกษาในเชิงบวกและขยายกวางออกไปมากกวา
เรื่องสรีระและการรูเทาทันอารมณเพศที่มองจากสายตาของผูใหญ
มาเปนการมองจากสายตาของเยาวชน และใหเกียรติเยาวชนวาตอง
ไดฝกรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองบนฐานของขอมูลที่รอบ
ดาน ยิ่งกวานั้น เรื่องเพศก็ไมจำกัดอยูที่มุมมองการแพทยเทานั้น
แตยังมีมิติดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตรเขามา
มีอิทธิพลอยูดวย
จากการทำงาน ภายใต “ โครงการกาว ยาง อยางเขาใจ” นั้น
นอกจากการเกิดขึ้นของหลักสูตรแลว สวนหนึ่งก็ไดทำใหสังคมไทย
ไดรับรูเรื
 อ่ งราวเกีย่ วกับเพศศึกษาในแงมุมทีหลาก
่
หลาย เชน กิจกรรม
คาย เพศ ศึกษา การ ขยาย เพศ ศึกษา จาก โรงเรียน ไป สู สถาน พินิจ
การจัดเสวนา “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ใหเด็กไดสะทอนความเห็นวา
“เพศศึกษาที่เยาวชนอยากเห็น” เปนเชนไร ไมใชการกำหนดจาก
ผูใหญฝายเดียวอีกตอไป แตเนนความรูที่เยาวชนตองพบเจอในโลก
แหงความเปนจริง
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อีกทั้งยังมีความทาทายในเรื่องการสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษาที่รอบดานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการขยายออก
จาก สถาน ศึกษา ไป สู ครอบครัว และ ชุมชน ดวย ทั้งนี้ แม จะ เห็น วา
การเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษามีเงือ่ นไขและโอกาสทีเป
่ ดกวางมากขึน้ ก็ตาม
แตก็ยังคงตองรอพิจารณาเรื่องคุณภาพ ที่เปนเรื่องเนื้อหาที่รอบดาน
เปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง เปนเพศศึกษาเชิงบวกจากมุมของ
เยาวชนโดยมีเยาวชนเปนศูนยกลาง ที่ไมไดมุงเนนเรื่องการควบคุม
แตมุงเสริมสรางการเรียนรูและการตัดสินใจที่รอบดานในการดำเนิน
ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและเปนสุขของเยาวชน
หากมองถึงหลักสูตรการศึกษาของป 2551 แลวนับวา หลักสูตร
เพศศึกษาในโรงเรียนนั้นมีความกาวหนาไปพอสมควร เพราะไดมีการ
ระบุเนื้อหาที่รอบดานและแบงตามลำดับการเรียนอยางชัดเจนและมี
ความตอเนื่อง ทวา จากการสำรวจของกลุมคนทำงานดานเยาวชนนั้น
พบวา อาจยังมีบางโรงเรียนทียั่ งสอนเพศศึกษาแคเรือ่ งสรีระเหมือนเดิม
ใน ขณะ ที่ บาง โรงเรียน นั้น ก็ได นำ เอา หลักสูตร ใหม หรือ หลักสูตร
กาวยางอยางเขาใจไปใชแลว และพบวาขณะนี้ปญหาเรื่องการจัดการ
เรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษาในโรงเรียนนัน้ ไมไดมีปญหาในเชิงนโยบาย เพราะ
ตอนนี้หลักสูตรป 2551 ที่มีความรอบดานมากขึ้นนั้นไดประกาศให
ใชกับทุกโรงเรียน แตขอจำกัดที่พบนั้นจะอยูที่การปฎิบัติ ทั้งระดับ
ผูบริ
 หารการศึกษาและครูผูสอน ที่ยังไมสามารถจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพได
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ทัง้ นี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูเรื
 อ่ งเพศศึกษานัน้ หลัก
สำคัญที่สุดอยูที่ตัวครูผูสอน วาจะมีความเขาใจมากนอยแคไหน และ
การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นตองอาศัยความทุมเทอยางยิ่ง
และความรอบดานของครู ในขณะเดียวกันการสนับสนุนและใหความ
สำคัญของสถาบันการศึกษาตอเรื่องนี้ พบวาแมหลักสูตรและเนื้อหา
ที่มีอยูนั้นจะมีความรอบดานก็จริง แตวิธีการสอนนั้นหากยังเปนแบบ
เดิมโดยครูเปนศูนยกลางไมไดเอื้อใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดหรือแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองสนใจอยูก็อาจทำใหการเรียนการ
สอนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่แทจริงได
ในสวนของภาคประชาสังคมอืน่ ๆ ทางเครือขายเยาวชนเพือ่ การ
เปลี่ยนแปลง (Youth for Change) (ชื่อเดิมคือเครือขายเยาวชนดาน
ดานเอดส ประเทศไทย หรือ Youth Network on HIV/AIDS Thailand
- Youthnet) ไดมีขอเสนอเกีย่ วกับการจัดการศึกษาเรือ่ งเอดสและเพศ
ศึกษาดังนี้
รัฐควรเรงสรางความเขาใจใหผูใหญและผูรับผิดชอบนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับเยาวชน ยอมรับความแตกตางหลากหลายและเขาใจ
ธรรมชาติของเยาวชน ปราศจากการตัดสินแบบถูก ผิด เพื่อรวมกัน
สรางทางเลือกใหเยาวชนมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยการจัดอบรม
บุคลากร การรณรงคทางสังคม การใชสื่อสาธารณะ สรางกิจกรรมให
เยาวชนมีสวนรวมกับครอบครัวและชุมชนตลอดจนสังคมสาธารณะ
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ตองมีการสอนและมีระบบการใหขอมูลเรือ่ งเอดส เพศศึกษา ที่
รอบดานแกเด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกโรงเรียน อยางจริงจัง ตอเนือ่ ง
โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพศศึกษาทีชั่ ดเจน มีการพัฒนาความรู
ทัศนคติของผูสอน
 ผูให
 บริการ ใหตระหนักถึงความจำเปนในการสือ่ สาร
เรื่องเอดส เพศศึกษา และมีทัศนคติที่ดีตอถุงยางอนามัย เพื่อสงเสริม
ทางเลือกในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และรับผิดชอบของเยาวชน
ตอง มี การ พัฒนา ระบบ การ ให บริการ ที่ เปน มิตร ตอ เด็ก และ
เยาวชน ที่มีบริการอุปกรณที่หลากหลาย ไดแก ถุงยางอนามัย ยาคุม
กำเนิด เจลหลอลื่น เข็มฉีดยาสำหรับผูใชสารเสพติด และยาตานไวรัส
และสนับสนุนใหกลุม เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ เปนผูดำเนิ
 นการหรือรวม
ดำเนินการศูนยการเรียนรูเรื่องเอดสและเพศศึกษา ในโรงเรียนและ
ชุมชน ทัง้ นีจำเป
้ นตองสนับสนุนใหมีบริการเฉพาะวัยรุน อาจไมใชทัง้ ใน
แบบคลินิคหรือทีโรง
่ พยาบาลแบบเต็มรูปแบบ เชน คลินิคพิเศษวันเสาร
อาทิตย คลินิคสุขภาพเคลื่อนที่ บริการปรึกษาแบบสวนตัวและหลาก
หลาย เชน โทรศัพท พบปะนอกสถานที่ อินเตอรเน็ต หรือแมแตการ
มีบริการอื่นรองรับแมวัยรุนและเด็ก เชน เดยแครสำหรับฝากลูก ฝาก
ลูกชั่วคราว ครอบครัวอุปถัมภ
รัฐควรเรงจัดระบบการดูแลรักษาเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย ใหเปนบริการเฉพาะที่
แยกออกมาจากงานดานเด็กและผูใหญ เพราะเยาวชนเปนประชากร
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อีกกลุม หนึง่ ทีต่ องการองคความรูเฉพาะ

ในการจัดบริการ ซึง่ องคความรู
เหลานี้ ยังขาดแคลนเปนอยางยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการ
และปญหาที่เยาวชนเผชิญอยู
รัฐ ตอง สนับสนุน ทรัพยากร ใน การ ทำงาน กับ เยาวชน ทั้ง การ
ปองกัน และ การ ดูแล รักษา มาก ยิ่ง ขึ้น ไดแก ทุน ใน การ ทำ กิจกรรม
บุคลากรที่มีความรู ขอมูลที่ทันตอสถานการณ อุปกรณที่เกี่ยวของ
เชน ถุงยางอนามัย เข็มฉีดยา กิจกรรมสงเสริมคุณคา เชน กลุมบำบัด
สงเสริมหรือฝกอาชีพ สงเสริมความมั่นใจในการใชชีวิตในสังคม
รัฐตองสนับสนุนใหเกิดสภาวะแวดลอมและกลไกการทำงาน
ที่เอื้อตอการปองกันเอดส โดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ เชน ความ
รูความเขาใจตอวัยรุน ทัศนคติที่เอื้อตอการเขาถึงตัวเด็ก การปรึกษา
หรือเยี่ยมบาน ที่แสดงถึงความเขาใจตอวัยรุนและกระตุนใหบังคับใช
กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ ใหนำไปสูการปฏิบัติในการแกปญหา
เอดส โดยมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
ควร มี การ สราง ความ เขาใจ ใน เรื่อง ความ เทา เทียม ทาง เพศ
ลดอคติและการตีตราในเรือ่ งเพศ อายุ ชาติพนั ธุ ศาสนา อยางตอเนือ่ ง
และมีมาตรการที่เปนจริงทางกฎหมาย เพื่อคุมครองการละเมิดสิทธิ
ดานเอดส โดยเฉพาะการตรวจเลือดกอนเขาทำงานและการศึกษาตอ
ในบางสาขา/อาชีพ

