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               คํานํา 
 

   เอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา    
วิชาสุขศึกษา  (พ33101)  เรื่องหวงใยสุขภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2544  สาระการเรียนรูและมาตรฐานชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  สาระท่ี 4 : 
การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกันโรค   

    เอกสารประกอบการเรียนเรื่องหวงใยสุขภาพชุดน้ี  ประกอบดวยผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ  แบบทดสอบกอนเรียน - หลงัเรียน  
แบบฝกทายบท  เฉลยแบบฝกทายบท  และเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
ไดมีการปรับปรุงพัฒนามาอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียน 
การสอนของครูและผูเรียน  ซึ่งผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
   ขอขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารยอมรพงศ  สุธรรมรกัษ  ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คุณครูชุติมา  ชัยชาติสุตานนท  
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  ฉะเชิงเทรา  คุณครูเสนห  ศุภอักษร 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  ฉะเชิงเทรา  ที่กรุณาใหคําแนะนํา
แนวทางในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน  ทั้งยังเปนที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะ 
ที่เปนประโยชน  ทําใหเอกสารประกอบการเรียนเรื่องหวงใยสุขภาพชุดน้ี  สาํเร็จลุลวง
ดวยดี  จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี 

                                                                                     
 

   ฐานันดร   พวงมาลี 
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     คําแนะนําในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
 
เอกสารประกอบการเรียน  กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  วิชา   สุขศึกษา 

( พ33101)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักเรียนใชศกึษาเรื่อง  หวงใยสุขภาพ      
โดยจัดแบงเน้ือหาออกเปน  7  เลม ดังน้ี 

 เลมท่ี 1  เรื่อง สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ  
 เลมท่ี 2  เรื่อง สุขภาพและส่ิงแวดลอม  
 เลมท่ี 3  เรื่อง การคุมครองผูบริโภค 
 เลมท่ี 4  เรื่อง สุขภาพกับโภชนาการ 
 เลมท่ี 5  เรื่อง สุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
 เลมท่ี 6  เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
 เลมท่ี 7  เรื่อง การวางแผนสุขภาพ 

กอนที่จะศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเลมน้ี   นักเรียนควรทําความเขาใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนการใชเอกสารประกอบการเรียน เพ่ือที่จะไดปฏิบัติไดถูกตองและเกิด
ประโยชนตามจุดมุงหมายของแตละตอน   โดยขอใหนักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังน้ี 
 1.  นักเรียนศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ  
ข้ันตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  ผังมโนทัศน  กอนลงมือทําแบบทดสอบ
กอนเรียน  จํานวน 10 ขอ 
 2.  ใหนักเรียนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการเรียนแตละตอน
ตามลําดับต้ังแตตนจนถึงหนาสุดทายใหเขาใจ 
 3.  เมื่อเกิดปญหาไมเขาใจเน้ือหาหรือขอความใด นักเรียนสามารถซักถามได 
 4.  นกัเรียนทําแบบฝกทายบททุกกิจกรรมตามท่ีกําหนด  ลงในกระดาษคําตอบ  
ที่จัดเตรียมไวใหและตรวจคําตอบจากเฉลย 
 5.  หลังศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมแตละตอนจบแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู  ความเขาใจ 

 



 จ

6.  ตรวจขอทดสอบ 10 ขอ ทั้งกอนเรียนและหลงัเรียนจากเฉลย  และ
เปรียบเทียบการเรียนรูกอนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน และหลังศึกษาบทเรียน
แลว  หากนักเรียนยังไมเขาใจเรื่องใด  ใหกลับไปทบทวนบทเรียนใหม 
 7.  ขอสําคัญ  นักเรียนตองซื่อสัตยตอตนเอง  ไมเปดดูเฉลยแบบทดสอบ 
กอนเรียนและหลังเรียน  รวมทั้งแบบฝกหัดทุกกิจกรรมกอนเดด็ขาด  และหามลอก
ของเพ่ือน  เพราะนักเรียนจะไมประสบผลสําเร็จในการเรียนตามเอกสารประกอบ 
การเรียนเลมน้ี 
 8.  ถานักเรียนและผูที่สนใจศึกษาทุกทาน   ตองการขอมูลหรือเนื้อหาเพ่ิมเติม 
จากเอกสารประกอบการเรียนท้ัง 7  เลมน้ี  สามารถคนควาไดจากเอกสารอางอิงและ
บรรณานุกรมท่ีมีในทายเลม 
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               สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ 
 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  เขาใจพฤติกรรมทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ 
 2.  รู  ปองกันตนเองมิใหตกอยูในสถานการณเส่ียงและสามารถปฏิบัติตน  
              เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่เหมาะสม  
 

 จุดประสงคการเรียนรู 
            1.  อธิบายเกี่ยวกับวิธีการสรางเสริมคุณคาของชีวิตและครอบครัวของวัยรุนได 
 2.  อธิบายเกีย่วกับอิทธิพลที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศได 

3.  อธิบายเกีย่วกับอารมณทางเพศและการจัดการกับอารมณทางเพศอยาง 
              เหมาะสมได 
 4.  บอกวิธกีารเตือนเพ่ือนและผูใกลชิด  ที่มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม   
              ใหหลีกเลี่ยงหรอืเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกตองอยาง 
              เหมาะสมได    
 5.  ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม 

6.  สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนได 
7.  ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัยเจริญพันธุไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ  
     เพศและวัยของตน 

       
   เน้ือหาสาระ 
            1.  การสรางเสริมคุณคาชีวิตและครอบครัวของวัยรุน 
 2.  อิทธิพลทีม่ีผลตอพฤติกรรมทางเพศ 
 3.  อารมณเพศและการจัดการกับอารมณเพศ 
 4.  พฤติกรรมทางเพศ 

5.  ความรักระหวางเพ่ือนตางเพศ 
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6.  ทกัษะในการคบเพ่ือน 
7.  หลักการเตือนเพ่ือน 

 8.  การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
 9.  สุขอนามัยทางเพศ   

10.  การปฏบิัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุของวัยรุน 
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                  ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  
 
 

ศึกษาคําแนะนําในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ( หนา  ง ) 
 

 
 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 
 

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามเน้ือหาสาระ 
 

 
 

ทําแบบฝกทายบท 
 

 
 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเลมตอไป 
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    ผังมโนทัศน 
     เร่ือง  สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ 
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         แบบทดสอบกอนเรียน 

                              สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ 

  วิชา  สุขศึกษา  (พ33101)       ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 

    คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย  x    
     ลงในกระดาษคําตอบ 

  1. ขอใดกลาวไดถูกตองมากท่ีสุด 
    ก.  การลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ  เปนกระแสนิยมในวัยรุน 
    ข.  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   เปนการสรางปมเดนเพ่ือลบปมดอย 
    ค.  เพศชายแข็งแรงมากกวาเพศหญิง  จึงแสดงออกโดยการเอาเปรียบผูหญิง 
    ง.  เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน  แตมีความเทาเทียมกันในสังคม 
 2.  การเปลี่ยนแปลงในขอใดเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนทุกขอ 
    ก.  ฝนเปยก  เกิดไฝ 
  ข.  มีสิว  ผมเปลี่ยนสี 
   ค.  เตานมขยาย  สะโพกผาย 
    ง.  มีขนบรเิวณอวัยวะเพศ  กลามเนือ้แข็งแรง 
  3. หากมีความตองการทางเพศ  ควรหาวิธีผอนคลายอารมณดวยการทํากิจกรรมใด 
    ก.  พูดคุยกบัเพ่ือนตางเพศ 
    ข.  ดูหนังโรแมนติกคนเดียว     
      ค.  อานหนังสือท่ีมีภาพโปเปลือย 
    ง.  เลนกีฬาหรือทํากิจกรรมกลางแจง 
  4.  ความสมบูรณของระบบสืบพันธุในวัยรุนชายคือขอใด 
    ก.  นมแตกพาน 
    ข.  มีการฝนเปยก 
    ค.  เสียงทุมกังวาน 
    ง.  กลามเนื้อแข็งแรง 
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5.   ลกัษณะในขอใดหมายถึงพฤติกรรมการชิงสุกกอนหาม 
      ก.  การมีแฟนต้ังแตอายุยังนอย 
      ข.  การมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงาน 
      ค.  การเปลี่ยนสถานภาพของเพ่ือนมาเปนแฟน 
      ง.  ผูชายไมมีความเปนสุภาพบุรุษ  ผูหญิงไมรูจักรักนวลสงวนตัว 
6.   บุคคลในขอใดท่ีวัยรุนใหความสําคัญมากท่ีสุด 
    ก.  เพ่ือน  
   ข.  พ่ีนอง 
      ค.  พอ  แม 
    ง.  คร ู อาจารย 
7.  ขอใดเปนการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดดีที่สุด 
   ก. วางตัวใหเหมาะสมกับเพ่ือนตางเพศ 
   ข.  ยืนยันใหเฉพาะการจับมือกันเทาน้ัน 

  ค.  คบเฉพาะกับเพ่ือนเพศเดียวกันเทาน้ัน 
  ง.  ไปเที่ยวสองตอสองเฉพาะเวลากลางวัน 
8.  ขอใดเปนพฤติกรรมของการเตือนเพ่ือนที่เหมาะสมท่ีสุด 
   ก.  เตือนดวยความหวังดีและจริงใจ 
     ข.  คาดค้ันเอาความจริงแลวคอยเตือน 
  ค.  เตือนเพ่ือนอยางออมคอมเพ่ือรักษานํ้าใจ 
   ง.  ชี้แจงใหเพ่ือนเห็นขอเสียเพ่ือใหมีน้ําหนักมากข้ึน 

  9.  ขอใดเปนการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
   ก.  เปนผูพูดและผูฟงท่ีดี 
  ข.  ไมปฏิเสธในทุกเรื่องที่เพ่ือนขอรอง 
  ค.  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควร 
    ง.  รูจักเปนผูใหและผูรับอยางเหมาะสม 
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10.  ขอใดคือการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุไดอยางเหมาะสม 
      ก.  ใชตัวเองเปนเครื่องทดลองทางเพศ 
      ข.  ศึกษาความรูเรื่องเพศอยูตลอดเวลา 
     ค.  แสดงออกอยางเหมาะสมตามเพศของตน 
        ง.  ควบคุมอารมณทางเพศเมื่อเกิดอารมณทางเพศ  
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สุขอนามัย  พฤติกรรม  และสัมพันธภาพทางเพศ 

   
    แตเดิมความคิดและความเชื่อในเรื่องเพศยังมีความคลาดเคลื่อน  โดยคนสวนใหญ 
ในสังคมไทยยังมีความเห็นวา  เรื่องเพศเปนเรื่องที่ไมควรเปดเผย  เปนเรื่องนาอับอาย 
ที่จะใหความสนใจและเรียนรู  ซึ่งความคิดเหลาน้ีมาจากความคิดพ้ืนฐานท่ีวา  เรื่องเพศ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการรวมเพศเทาน้ัน  ดวยความคิดและความเชื่อ
ดังกลาว  จึงเปนสิ่งท่ีปดกั้นการเรียนรูและการพัฒนาในเรื่องเพศ  เพ่ือสรางเสริมคุณคา
ชีวิตและครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องเพศของวัยรุน 
         คําวา “ เพศ ” เปนคําท่ีมีความหมายกวางและลึกซึ้งมาก  เพศคือลักษณะท่ีแสดง 
ใหรูวาเปนหญิงหรือชาย  ซึ่งไมไดหมายถึงส่ิงท่ีบงบอกเพศจากอวัยวะเพศเทาน้ัน  
แตหมายรวมถึงท้ังรูปราง  ลักษณะ  กิรยิาทาทาง  อารมณ  พฤติกรรม  บุคลกิภาพ  
รวมทั้งคุณลักษณะดานจิตใจ  ที่บงบอกถึงความเปนเพศหญิงและเพศชายที่แตกตางกัน  
ดังน้ันความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ  จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานใน 
การสรางเสริมคุณคาชีวิตและครอบครัวในเรื่องเพศของวัยรุน     

         

                                  ความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย 
                      ที่มา  : http://www.webboard.mthai.com/upload_images_new/2006-02-20/200546.jpg 
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      ระยะวัยรุนนั้นเปนชวงที่คาบเกี่ยวระหวางเด็กและผูใหญ  ซึ่งถือวาเปนวัยที่มี 
การเจริญเติบโตทางดานรางกายสูงสุด  และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  การเขาสังคม  
การเรียน  การงาน  รวมถงึการคนหาอุดมคติในชีวิตอยางมากมาย  จึงอาจกลาวไดวา
วัยรุนเปนวัยแหงการแสวงหา  เพ่ือตอบสนองความตองการและการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง  ลักษณะอารมณของวัยรุนที่สําคัญคืออารมณรักในเพศตรงขาม  และการมี
อารมณทางเพศ  ประกอบกับมีความอยากรูอยากเห็น   อยากทดลองและเลียนแบบ  
ดังน้ันวัยรุนจึงเปนวัยที่เสี่ยงตอปญหาเรื่องเพศ  ถามีความรูเรื่องเพศที่ไมถูกตองและขาด
ความนึกคิดท่ีดี  ไมมีเหตุผล  วัยรุนจะเริ่มมีความสนใจตอเพ่ือนตางเพศมากข้ึน   
ซึ่งอาจจะเริ่มจากการเปนเพ่ือนรูจักกัน  แลวจึงคอยพัฒนาข้ึนเปนความรัก  ความตองการ
ที่จะใชชีวิตคูรวมกัน  นอกจากน้ียังมีปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการท่ีวัยรุนมีอารมณ 
ทางเพศ  คือ  การต้ังครรภที่ไมพึงประสงค  ปญหารักรวมเพศ  ปญหาการทําแทงท่ี 
ผิดกฎหมาย  ซึ่งจะเปนผลเสียตออนาคต  การเรียน  ตอตนเองและครอบครัว   

                      
                        นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประเภทสหศึกษาจะมีประสบการณในการวางตัว 
                 ตอเพศตรงขามมากกวานักเรียนในโรงเรียนประเภทชายลวนหรือหญิงลวน 
                                    ที่มา  :  http://www.brr.ac.th/images/photoalbum/album_23/11_t2.jpg 
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 การสรางเสริมคุณคาชีวิตและครอบครัวของวัยรุน 
  วิธีการสรางเสริมคุณคาชีวิตและครอบครัวของวัยรุนมีหลายวิธีดังน้ี 
    1. เรียนรูและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ  วาเรื่องเพศนั้นไมไดมี   
ความหมายเพียงแคเรื่องเพศสัมพันธเทาน้ัน  แตมีความหมายถึงการปฏิบัติตนและ 
การดําเนินชีวิตตามหนาท่ีและบทบาทตามเพศของตน 
     2.  ยอมรับและมีความภาคภูมิใจในเพศชายและเพศหญิง  ตางก็มีความสําคัญ 
เทาเทียมกันในสังคมแมวาจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ 
   3.  ยอมรับและมีความภูมิใจในเพศของตน  เพ่ือใหมีพฤติกรรมเหมาะสมตามเพศ 
   4.  พยายามประพฤติปฏบิัติตนตามบทบาทและหนาท่ีตามเพศ  ตามท่ีสังคม
คาดหวัง  โดยไมพยายามเบี่ยงเบนการปฏิบัติตนตามเพศเชน  ดานการแตงกาย  การพูด   
การเลน  การทํางานท้ังในครอบครัวและกับเพ่ือนๆ  เปนตน 
     5.  ไมลอกเลยีนแบบพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีเปนการเบี่ยงเบนทางเพศ  ทีเ่ปน
กระแสนิยมในสังคม  เพ่ือทําใหตนเองเดนหรือเปนที่สนใจของคนอ่ืนๆ 
     6.  อยาใชขอไดเปรียบทางเพศขมเหง  รังแก  หรือเอารัดเอาเปรียบเพศตรงขาม  
เชน  เพศชายท่ีรางกายแข็งแรงกวาเพศหญิง  ก็ไมควรใชขอไดเปรียบน้ีในการขมเหง  
รังแกเพ่ือนผูหญิง  แตควรใชขอไดเปรียบทางดานความแข็งแรงของรางกายในการให
ความชวยเหลือ  ปกปองคุมครองแกเพศหญิง  เชน  ชวยยกของหนัก  ทํางานท่ีตอง 
ออกแรงมากกวา  เปนตน 
         หากวัยรุนทั้งชายและหญิงไดปฏิบัติตนตนตามวิธีดังกลาวขางตน  จะชวยให 
การดําเนินชีวิตของวัยรุนมีคุณคา  ทั้งตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  ซึ่งจะเปน 
การสรางครอบครัวและสังคมในอนาคต 

      

การเขาใจเรื่องเพศที่ถูกตอง                                
ที่มา  : http://www.clubhorizontour.com/-images/boyandgirl.gif 
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อิทธิพลที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ 
  อิทธิพลที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ  มีดังน้ี 
   1.  อิทธิพลของครอบครัว  ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่อบรมทางดานจิตใจ 
ปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพใหแกเด็ก  ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆรวมถึง
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนดวย 

 
                            ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่อบรมทางดานจิตใจ และปลูกฝงพฤติกรรมใหแกเด็ก 
                                     ที่มา  :  http://www.goodfoodgoodlife.in.th/FileUpload/Download/ 
                                                                     MediaFile_303GFGL-Reading-1-460-300.jpg 

2.  อิทธิพลของเพ่ือน  เพ่ือนจะมีอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ  ความคิด  ตลอดจน 
ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องราวตางๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ  
 

           
 

 

 

 วัยรุนที่สนใจเรื่องการเรียนมากกวาความรักจะรูเทาทันถึงอารมณทางเพศและไมตกเปนทาสของกามารมณ 
                   ที่มา  :  http://www.brr.ac.th/images/photoalbum/album_66/2552-10-01-sci8_t2.jpg                                                      
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   3.  อิทธิพลทางสังคม  เชน  วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  คานิยมทางสังคมท่ีผิด   
ทําใหเกิดผลเสียและอันตรายตอตนเอง  และผูอ่ืนในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สื่อมวลชนมกีารเสนอขาวพฤติกรรมทางเพศ  ในทางเส่ือมเสียเชน  การถกูขมขืน  
ที่ลงภาพผูที่ตกเปนเหยื่ออยางชัดเจน  พรอมท้ังบอกรายละเอียดตางๆของการกระทํา  
   4.  อิทธิพลของวัฒนธรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบติัตน 
ตอเพศตรงขามเรื่องความสัมพันธทางเพศ  คานิยมทางเพศ  การพูดคุยอยางเปดเผย 
อารมณเพศและการจดัการกับอารมณเพศ 
   จากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทําใหเกิดอารมณและความรูสึกความตองการ
ทางเพศ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  ความรูสึกทางเพศในวัยรุนเกิดข้ึนไดงายและ
ไมคงท่ี  ซึ่งเปนอารมณทั้งทางดานดีและไมดี  ที่พบมากคือวัยรุนชายและหญิง  มักจะมี
ความรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตนเอง  โดยเฉพาะในเรื่องความสวยงาม  
ถารูสึกวาตนเองไมสวยหรือไมหลอ  ตัวเต้ียกวาเพ่ือนในวัยเดียวกัน  ก็จะเกิดปมดอยและ
สรางปมเดนเพ่ือลบปมดอยใหตนเอง  

 

 
 

                                                                                                                

 

 

  

 

 

การเปล่ียนแปลงระดับฮอรโมนในวัยรุนทําใหเกิดสิว 
 ที่มา  :  http://www.precadet26.org/msgboard/userpic/02151_002.jpg 
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พฤติกรรมทางเพศ 
         วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง 
ทางดานเพศ  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาสูการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยน
จากวัยเด็ก  ถาวัยรุนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไมถูกตอง  อาจนํามาซึ่ง 
การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม  เชน 
 1.  ปญหาการต้ังครรภโดยไมพึงประสงค 
 2.  ปญหาการรักรวมเพศ 
 3.  ปญหาการทําอนาจาร 
 4.  ปญหาการลอลวง  และขมขืนกระทําชําเรา 
 5.  ปญหาการกระทํารนุแรง 
 การมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิดหรือโดยไมต้ังใจ  เปนปญหาพฤติกรรมทางเพศที่
พบมากในวัยรุนในปจจุบัน  และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  ซึ่งการมี
เพศสัมพันธโดยไมไดต้ังใจในวัยรุน  มีสาเหตุหลายประการท่ีสําคัญ  ไดแก 
 1.  ตัวของวัยรุน  จากลักษณะตามธรรมชาติของวัยรุน  ทําใหวัยรุนมีความตองการ
ทางเพศสูงกวาในชวงวัยอ่ืน  ประกอบกับเปนชวงวัยท่ีมีอารมณวูวาม  ใจรอน   
ขาดการยั้งคิด  และเม่ือมโีอกาสทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธโดยไมไดต้ังใจไดโดยงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วัยรุนเปนวัยแหงการทาทาย 
ที่มา  :  http://www.thaimtb.com/webboard/441/220793-16.jpg 
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        2.  สื่อตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  วารสารตางๆ  รวมทัง้ส่ือ
โทรคมนาคมเกือบทุกชนิด  มีสิ่งกระตุนใหวัยรุนมีเพศสัมพันธไดงาย 

 

 
 
 

การโฆษณาทางสื่อกระตุนใหวัยรุน มีเพศสัมพันธไดงาย 
ที่มา  :  http://www.content.mthai.com/upload_images/0-kae/0-     
                                2010/july/8-07/wall75_0cover.jpg 

       3.  คานิยมในเรื่องเพศ  มีวัยรุนจํานวนมากท่ีคิดวาการมีคนรักและการมี
เพศสัมพันธเปนเรื่องโกเก  ถาวัยรุนคนใดไมเคยเกี่ยวของในเรื่องเพศหรือไมมีคนรัก   
ถือวาเชย  ไมทันสมัยและไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน  สิ่งเหลาน้ีทําใหวัยรุน
หลายๆคน  พยายามที่จะมีคนรักและมีเพศสัมพันธ  เพ่ือแสดงใหกลุมเพ่ือนยอมรับ   
สิ่งน้ีเปนสิ่งท่ีไมถูกตองและไมควรปฏิบัติอยางยิ่ง                                   
     4.  แรงกดดันจากครอบครัว  วัยรุนจํานวนมากไดรับแรงกดดันจากครอบครัว   
ขาดความรักความเขาใจจากพอแม  ผูปกครอง  ทําใหตองแสวงหาบุคคลท่ีคิดวารักและ
เขาใจตน  ซึ่งสวนใหญเปนเพ่ือนเพศตรงขาม  จากความใกลชิดสนิทสนมทําใหเกิด
ความรักและความตองการซ่ึงกันและกัน  นําไปสูการมีเพศสัมพันธในท่ีสุด  
    ความรักระหวางเพ่ือนตางเพศ                 
  ปญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ  โดยไมคาดคิดของวัยรุน  ไมวาจะ 
ดวยสาเหตุใดก็ตาม  กอใหเกิดปญหาและผลกระทบตามมาดังน้ี 
 1.  การต้ังครรภท่ีไมพึงประสงค  เกิดข้ึนไดงายมากในวัยรุนหญิงท่ีมีเพศสัมพันธ  
เพราะวัยรุนมีสภาพรางกายที่มีความพรอมสูงมากสําหรับการต้ังครรภ  เมื่อต้ังครรภ 
ก็จะกอใหเกิดผลกระทบตามมา  ไดแก 
      1.1  การทําแทง  เพ่ือยุติการต้ังครรภโดยวัยรุนคิดวาถายุติการต้ังครรภไดก็จะ
สามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติได  แตโดยความเปนจริงแลวการทําแทงเปนภาวะ 
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เสี่ยงสูงท่ีจะเกิดอันตราย  โดยเฉพาะการทําแทงเถื่อนหรือทําแทงโดยผูทําท่ีไมใชแพทย  
อาจทําใหเกิดการตกเลือดจนเปนอันตรายถึงชีวิตได  หรืออาจเกิดการติดเชื้อรายแรง   
จนทําใหไมสามารถต้ังครรภไดอีกตลอดชีวิต  ดังน้ันการทําแทงจึงไมใชวิธีการแกปญหา
ที่ถูกตองและไมควรทําอยางยิ่ง 
      1.2  ผลกระทบตอสุขภาพ  เนื่องจากรางกายของวัยรุน  รังไขยังเจริญเติบโต 
ไมเต็มท่ี  ในกรณีที่ปลอยใหต้ังครรภตอไป  การต้ังครรภก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายของผูที่ต้ังครรภอยางมาก  จึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
 

 

 
        
 

 
 
 
 

 
                               การทําแทงอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพถึงเสียชีวิต 
ที่มา  :  http://www.ladinaclub.com/upload/activities/library/2553/july/%E0%B8%97%E0%B8% 
                               B3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%871.jpg 

       1.3  ผลกระทบทางดานสังคม  เมื่อเกิดการต้ังครรภโดยไมไดต้ังใจในระหวาง
เรียน  ทําใหตองเลิกเรียนและเสียอนาคตไป  นอกจากน้ันยังเปนสิ่งท่ีไมไดรับ 
การยอมรับในสังคม  พอแมตองอับอาย  ทําใหไมสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติ   
บางรายตองยายไปอยูที่อ่ืนที่ไมมีคนรูจัก  ทําใหมีปญหาตามมามากมาย 
   2.  การเปนโรคติดตอจากเพศสัมพันธ  ในปจจุบันมีโรครายแรงที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ  เชน  โรคเอดสและกามโรค  ซึ่งเมื่อเปนโรคแลวจะเกิดผลกระทบตามมา
ดังน้ี 
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   2.1  เกิดการเจ็บปวยทําใหตองหยุดเรียน  เสียคาใชจายในการรักษา  ในกรณี 
ที่เปนโรคเอดส  ซึ่งเปนโรคท่ียังไมสามารถรักษาใหหายได  ทําใหรูสึกหมดหวัง   
ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป  อาจทําใหตัดสินใจผิดๆ  บางรายคิดฆาตัวตาย   

 

 

 

                                     

                                                             โรคเอดสเปนอันตรายถึงชีวิต 
                                               ที่มา : http://www.image.dek-d.com/15/938357/14651658 

                2.2  ผลกระทบทางดานสังคม  ทําใหตองหยุดเรียนหรือเลิกเรียน  ทําใหเสีย
อนาคตและกอใหเกิดปญหาในครอบครัวตามมา 
  จึงกลาวไดวา  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนสิ่งท่ีไมกอใหเกิดผลดีใดๆเลย   
มีแตทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย  จึงเปนสิ่งท่ีนักเรียนไมควรกระทําโดยการควบคุม
ตนเองในเรื่องเพศ  สรางเสริมกิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชน  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมและ
สถานการณที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
    ทักษะในการคบเพื่อน 
  ในการปองกันการมีเพศสัมพันธในระหวางเรียนของวัยรุน  วิธีการหนึ่งก็คือ   
การเตือนเพ่ือน  เพราะวัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับเพ่ือน  และเชื่อฟงหรือ 
ยอมรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากเพื่อนมากกวาคนอ่ืน  บางครั้งวัยรุนเชื่อฟงและ
ยอมรับคําแนะนําจากเพื่อนมากกวาการยอมรับคําแนะนําจากพอแม  ผูปกครอง  และครู  
ดังน้ันทักษะการเตือนเพ่ือนจึงเปนวิธีการท่ีสําคัญท่ีวัยรุนควรสรางเสริมและสามารถ
นํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือชวยปองกันการมีเพศสัมพันธในระหวางเรียนของ
เพ่ือนวัยรุนดวยกัน  ซึ่งเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดตามมาจากการมีเพศสัมพันธ 
ในวัยเรียนดวย    
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                                                                     ชมรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน 
                     ที่มา  :  http://www.4.bp.blogspot.com/_E_KooZE_xws/Ssc4nBhCPmI/AAAAAAAAADM/   
                                                     txUhHGpA27c/s320/DSCF4804.JPG 
   
    การเตือนเพ่ือนหรือผูใกลชิดเปนการส่ือสารท่ีดี  โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรูจัก 
ชอบพอ  ความใกลชิดสนิทสนมและความไววางใจระหวางกันและกัน  การเตือนเพ่ือน
และผูใกลชดิจะสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิด  ความคิดเห็น  คําแนะนํา     
ความตองการและความเขาใจระหวางกันและกันได  เพ่ือจะชวยปองกันปญหาจาก 
การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม  โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธในระหวางเรียน
เพ่ือใหใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
      หลักการเตือนเพ่ือน 
   หลักการเตือนเพ่ือนและการปองกันตนเองไมใหตกอยูในสถานการณเส่ียง  
ตอการมีเพศสัมพันธมีหลายวิธีดังน้ี 

    1.  หาชวงเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสม  สําหรับการเตือนเพ่ือนหรือผูใกลชิด   
ควรเปนชวงเวลาที่ไมรีบเรง  มีเวลานานพอสมควร  สําหรับสถานท่ีควรเปนสถานที่
สวนตัว  ไมมีผูคนพลุกพลานและควรมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย  ไมรูสึกกดดัน 
  2.  แสดงความจริงใจวามีความหวังดีอยางแทจริง  โดยไมไดหวังประโยชนหรือ
ผลตอบแทนใดๆท่ีจะเตือนเพื่อน  เพ่ือใหเพ่ือนที่เราจะเตือนนั้นมีความไววางใจ 
  3.  ใหคําม่ันสัญญาพรอมท้ังแสดงกิริยาทาทางวา  เรื่องที่จะพูดคุยหรือเตือนเพื่อน
นั้น  เราจะเก็บไวเปนความลับ  ไมนําไปนินทาวารายลับหลัง 
  4.  ใชคําพูดและทาทางที่เปนมิตร  แสดงความรูสึกท่ีเขาใจ  เห็นใจ  และอยากจะ
ชวยเหลือไมใชคําพูดขมขู  บังคับเค่ียวเข็ญ  หรือคําพูดและกิริยาทาทางในทางไมดี  
รวมทั้งไมเยาะเยยถากถางหรือประชดประชัน 
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  5.  การเตือนเพ่ือนควรเปนการพูดใหเพ่ือนคิดหาเหตุผล  วิเคราะหผลดี  ผลเสีย 
ของการกระทําท่ีเราเห็นวาไมเหมาะสม  และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย 
ตัวของเขาเอง  และตองไมรุกเราใหเขาตัดสินใจทันทีทันใด 
  6.  รักษาความสัมพันธที่ดีตอกันไว  แมวาส่ิงท่ีเราเตือนเพื่อนน้ันเขาจะไม 
กระทําตาม  โดยคิดวาเราไดทําหนาท่ีของเพ่ือนอยางดีที่สุดแลว 

     การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 
   การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน  เพ่ือใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข 
มีองคประกอบดังน้ี   
  1.  รูจักแสดงออกดวยคําพูด  ภาษา  ทาทาง  สีหนา  แววตา  และการกระทําท่ี 
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
         2.  เขาใจความรูสึกนึกคิดและความตองการของคนอ่ืน  โดยการรับฟง   
คิดวิเคราะหตามอยางมีเหตุผล 
  3.  สามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจความรูสึกนึกคิดและความตองการของตนเองได 
  4.  สามารถปฏิเสธในเรื่องที่ควรปฏิเสธ  สามารถโนมนาว  ชกัจูงผูอ่ืนใหคลอยตาม 
และกระทําในส่ิงท่ีถูกตองได  โดยการชี้แจงแสดงเหตุผลอยางตรงไปตรงมา 
  5.  รูจักการเปนผูรับและผูใหอยางเหมาะสม 
  6.  รูจักใหความชวยเหลือและเอ้ือประโยชนกับผูอ่ืนอยางถูกกาลเทศะ 

 
                                                            วัยรุนไดชวยเหลือผูอื่นอยางถูกกาลเทศะ 
                        ที่มา  :  http://www.ssru.ac.th/linkssru/major/environment/file.php/1/activity/tw25.jpg 
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 สุขอนามัยทางเพศ 
 สุขอนามัยทางเพศ  เปนการผสมผสานความเปนเพศท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณและสังคม  ในการสงเสริมบุคลิกภาพ  สัมพันธภาพและสุขภาพโดยรวมของ 
บุคคล  จากลักษณะดังกลาวสุขอนามัยทางเพศท่ีสมบูรณจึงมีลักษณะดังน้ี 
 1.  สามารถท่ีจะดําเนินชีวิตอยางเปนสุข  ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ  และ
พฤติกรรมเจริญพันธุของตนเองใหเหมาะสม  สอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี 
และคานิยมของสังคม  
 2.  มีความภาคภูมิใจและยอมรับในเพศของตน  โดยปราศจากความละอายใจ 
และความหลงผิดในเรื่องเพศ  ซึ่งจะนําไปสูการแสดงออกทางเพศอยางเหมาะสม 
       3.  ปราศจากความผิดปกติทางดานรางกาย  จิตใจ  และอารมณที่จะขัดขวาง 
การทําหนาท่ีทางเพศหรือทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

 

                             

 ความภาคภูมิใจและยอมรับในเพศของตน 
  ที่มา  :  http://www.img.ryt9.com/img/thumb/ryt9.com/350x0/f0/iqddbaa34837ee68646c00cdfb39a3740a.jpg 
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  การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจริญพันธุของวัยรุน 
       การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุของวัยรุน  เพ่ือใหมีสุขอนามัยทางเพศท่ี
เหมาะสมมีหลายวิธีดังน้ี 
  1.  สรางเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องเพศ  โดยเฉพาะเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศ  การใหความรูทางเพศศึกษา   
       2.  ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหดีอยูเสมอ  และใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดข้ึน  โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ 
    3.  ไมวิตกกงัวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศมากจนเกินไป  ยอมรับวา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเปนเรื่องธรรมชาติ  เพียงแตตองมีการปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาสุขภาพใหถูกตอง 
      4.  แสดงออกทางเพศอยางเหมาะสมกับเพศและวัยของตน  ไมใชตัวเองเปน 
เครื่องทดลองในเรื่องเพศ 
      5.  ฝกควบคุมอารมณและความรูสึกถึงความตองการทางเพศ  พรอมท้ังสามารถ
จัดการกับอารมณทางเพศไดอยางเหมาะสมกับเพศและวัยของตน 

 

                                     การใหความรูอยางถูกตองทางเพศศึกษา  เปนสิ่งที่ดีสําหรับวัยรุน 
                    ที่มา  :  http://www.bloggang.com/data/princess-of-the-moon/picture/1191932979.jpg 
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สรุป  สุขอนามัยทางเพศ  การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธระหวางเพศ  เปนสิ่ง 

สําคัญท่ีจะสงผลใหวัยรุน  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคาท้ังตอตนเอง  ครอบครัว
และสังคม  วัยรุนจะตองพัฒนาตนเองในดานการจัดการกับอารมณเพศ  เขาใจปญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมถูกตอง  โดยเฉพาะการมี
เพศสัมพันธโดยไมต้ังใจ  มีทักษะการปองกันตนเองไมใหอยูในสถานการณเส่ียง 
ทางเพศ  มีความสามารถในการเตือนเพ่ือนใหมีพฤติกรรมทางเพศอยางถูกตอง
เหมาะสมกับเพศ  และรวมท้ังสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนได 
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    แบบฝกทายบท 
สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ                                              

     วิชา  สุขศึกษา  (พ33101)            ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
******************************************************************* 
  คําส่ัง    ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  / ลงหนาขอความท่ีถูกตอง  และระบุเครื่องหมาย 
               X  ลงหนาขอความที่ไมถูกตอง 
 

............1.  แรงกดดันจากครอบครัว  ทําใหวัยรุนแสวงหาความรักจากบุคคลอ่ืน        
                 โดยเฉพาะเพศตรงขาม 
............2.  การเริ่มตนเขาสูวัยรุนของเพศชาย  จะชากวาเพศหญิง 
............ 3.  วัยรุนเปนวัยที่มีอารมณวูวาม  ใจรอน  ขาดการยั้งคิด 
............ 4.  การทําแทงเปนการยุติปญหาตั้งครรภโดยไมพึงประสงคไดดี 
............ 5.  วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาบุคคลในครอบครัว 
............ 6.  การอยูในท่ีลับตาสองตอสองเปนการกระทําท่ีสามารถกระตุนอารมณ 
                 ทางเพศไดมาก 
............ 7.  โรคติดตอทางเพศท่ีรายแรงที่สุดคือ  เริม 
........... 8.  การเสพสารเสพติดจะทําใหเกิดความปลอดภัย  เพราะทําใหไมมี 
                 ความตองการทางเพศ 
............9.   เมื่อเตือนเพ่ือนควรเปดโอกาสใหเพ่ือนคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 
...........10.  การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม  ตองไมใชตนเองเปนเครื่องทดลอง 
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                                 แบบทดสอบหลังเรียน 
                         สุขอนามัย  พฤติกรรมและสมัพันธภาพทางเพศ 
วิชา  สุขศึกษา  (พ33101)                         ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
คําส่ัง   ใหนกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย  x    

ลงในกระดาษคําตอบ 
1.  บุคคลในขอใดท่ีวัยรุนใหความสําคัญมากท่ีสุด 

   ก.  เพ่ือน  
  ข.  พ่ีนอง 
     ค.  พอ  แม 

   ง.  ครู  อาจารย 
  2.  ขอใดเปนการแสดงออกท่ีไมเหมาะสมในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

  ก.  เปนผูพูดและผูฟงท่ีดี 
  ข.  ไมปฏิเสธในทุกเรื่องที่เพ่ือนขอรอง 
  ค.  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควร 
    ง.  รูจักเปนผูใหและผูรับอยางเหมาะสม 

 3.  ขอใดคือการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุไดอยางเหมาะสม 
  ก.  ใชตัวเองเปนเครื่องทดลองทางเพศ 
  ข.  ศึกษาความรูเรื่องเพศอยูตลอดเวลา 
   ค.  แสดงออกอยางเหมาะสมตามเพศของตน 

     ง.  ควบคุมอารมณทางเพศเมื่อเกิดอารมณทางเพศ  
4. ขอใดกลาวไดถูกตองมากท่ีสุด 
  ก.  การลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ  เปนกระแสนิยมในวัยรุน 
  ข.  พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   เปนการสรางปมเดนเพ่ือลบปมดอย 
  ค.  เพศชายแข็งแรงมากกวาเพศหญิง  จึงแสดงออกโดยการเอาเปรียบผูหญิง 
  ง.  เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน  แตมีความเทาเทียมกันในสังคม 
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5.  การเปลี่ยนแปลงในขอใดเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนทุกขอ 
     ก.  ฝนเปยก  เกิดไฝ 
   ข.  มีสิว  ผมเปลี่ยนสี 
  ค.  เตานมขยาย  สะโพกผาย 
   ง.  มีขนบริเวณอวัยวะเพศ  กลามเนื้อแข็งแรง 
6.  ขอใดเปนพฤติกรรมของการเตือนเพ่ือนที่ถูกตอง 
   ก.  เตือนดวยความหวังดีและจริงใจ 
     ข.  คาดค้ันเอาความจริงแลวคอยเตือน 
  ค.  เตือนเพ่ือนอยางออมคอมเพ่ือรักษานํ้าใจ 
   ง.  ชี้แจงใหเพ่ือนเห็นขอเสียเพ่ือใหมีน้ําหนักมากข้ึน 

  7.  หากมีความตองการทางเพศ  ควรหาวิธีผอนคลายอารมณดวยการทํากิจกรรมใด 
    ก.  พูดคุยกบัเพ่ือนตางเพศ 
    ข.  ดูหนังโรแมนติกคนเดียว     
      ค.  อานหนังสือท่ีมีภาพโปเปลือย 
    ง.  เลนกีฬาหรือทํากิจกรรมกลางแจง 

   8.  ความสมบูรณของระบบสืบพันธุในวัยรุนชายคือขอใด 
   ก.  นมแตกพาน 
   ข.  มีการฝนเปยก 
   ค.  เสียงทุมกังวาน 
   ง.  กลามเนื้อแข็งแรง 

  9.  ลักษณะในขอใดหมายถึงพฤติกรรมการชิงสุกกอนหาม 
     ก.  การมีแฟนต้ังอายุยังนอย 
   ข.  การมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงาน 
   ค.  การเปลีย่นสถานภาพของเพื่อนมาเปนแฟน 
   ง.  ผูชายไมมีความเปนสุภาพบุรุษ  ผูหญิงไมรูจักรักนวลสงวนตัว 
 

 



 28

   10.  ขอใดเปนการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดดีที่สุด 
     ก.  วางตัวใหเหมาะสมกับเพ่ือนตางเพศ 
    ข.  ยืนยันใหเฉพาะการจับมือกันเทาน้ัน 

    ค.  คบเฉพาะกับเพ่ือนเพศเดียวกันเทาน้ัน 
     ง.  ไปเที่ยวสองตอสองเฉพาะเวลากลางวัน 
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      ภาคผนวก 
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เฉลยแบบฝกทายบท 
สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ 

วิชา  สุขศึกษา  (พ33101)        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
***************************************************************** 
คําส่ัง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงหนาขอความท่ีถูกตอง  และทําเครื่องหมาย  X   
           ลงหนาขอความท่ีผิด 
 
   .......1.   แรงกดดันจากครอบครัว  ทําใหวัยรุนแสวงหาความรักจากบุคคลอ่ืน    

                       โดยเฉพาะเพศตรงขาม 
   ...... 2.  การเริ่มตนเขาสูวัยรุนของเพศชาย  จะชากวาเพศหญิง 
   .......3.  วัยรุนเปนวัยที่มีอารมณวูวาม  ใจรอน  ขาดการยั้งคิด 
  ...X.......4.  การทําแทงเปนการยุติปญหาตั้งครรภโดยไมพึงประสงคไดดี 
  ........5.  วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาบุคคลในครอบครัว 
  ........6.  การอยูในท่ีลบัตาสองตอสองเปนการกระทําท่ีสามารถกระตุนอารมณ 
                    ทางเพศไดมาก 
  ...X.......7.  โรคติดตอทางเพศที่รายแรงที่สุดคือ  เริม 
  ...X...... 8.  การเสพสารเสพติดจะทําใหเกิดความปลอดภัย  เพราะทําใหไมมีความ 
                    ตองการทางเพศ 
  ........9.  เมื่อเตือนเพื่อนควรเปดโอกาสใหเพ่ือนคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 
  .......10. การแสดงออกทางเพศท่ีเหมาะสม  ตองไมใชตนเองเปนเครื่องทดลอง 
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  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
                         สุขอนามัย  พฤติกรรมและสมัพันธภาพทางเพศ 
      วิชา  สขุศึกษา  (พ33101)          ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
******************************************************************** 
คําส่ัง    ใหนกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย  x    

 ลงในกระดาษคําตอบ 

 
1.  ง 
2.  ค 
3.  ง 
4.  ข 
5.  ข 
6.  ก 
7.  ก 
8.  ก 
9.  ข 
10.           ค   
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       เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
                               สุขอนามัย  พฤติกรรมและสัมพันธภาพทางเพศ 
    วิชา  สุขศึกษา  (พ33101)       ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
******************************************************************* 
คําส่ัง    ใหนกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย  x    

 ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  ก 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ง 
5.  ค 
6.  ก 
7.  ง 
8.  ข 
9.  ข 
10.  ก 
  

 


