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100 Questions & Answers ตอไปนี้เปนการรวบรวมขอคําถามทีเ่กดิข้ึนรอบตวั
ของนองๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ความเชื่อ ทักษะตางๆ และสุขอนามัย
ทางเพศตลอดจนพัฒนาการทางเพศทีค่วรร ู และทําความเขาใจใหคลายสงสัย
ในแบบวัยร ุนยคุใหม



     พฤติกรรมทางเพศ...
1. อารมณเพศ คือ อะไรอยากร ูจงัเลย

อารมณเพศเปนเร่ืองธรรมชาต ิอาจเกดิเพยีงชัว่วูบ ตองทาํใจหนอยวา
อารมณเพศนีม้นัไมแนนอน ไวใจใครไมได เพราะรางกายของเราเปนส่ิงมหศัจรรย
มาก ธรรมชาตสิรางมาอยางสมดลุ โดยสรางใหคนมีอารมณเพศ

2. สีว่ธิกีําจดัอารมณเพศ
1. หลีกเล่ียงการดูภาพโป VDO โป ภาพยนตรโปตาง ๆ
2. หลีกเล่ียงการจบัตองสัมผัสรางกายของเพศตรงขาม
3. ไมควรเปดโอกาสในการอย ูใกลกบัเพศตรงขามในทีร่โหฐาน
4. ใชพลังงานไปกบัการเลนกีฬา/ทํางานอดิเรก ฯลฯ

3. อยากร ูจงั “การสําเร็จความใครดวยตนเอง” คืออะไร
การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนการระบายอารมณเพศทีป่ลอดภัย

ทีสุ่ด เปนวิธทีีวั่ยร ุนควรเลือกใชในการระบายอารมณเพศ เปนความร ูสึกพเิศษที่
วัยร ุนทกุคนร ูสึกพอใจเหมอืน “ไดข้ึนสวรรค” เลยทเีดยีว

4. สาํเร็จความใครดวยตนเองบอยๆ เปนประจาํ ผิดปกตหิรือเปลา
วัยร ุนหลายคนทําบอย ๆ วันละหลายคร้ัง บางคนทําวันละคร้ัง แต

บางคนทําเพียงสัปดาหละคร้ังเดียว ข้ึนกับความตองการทางเพศซึ่งไมเทากัน
บางคนมมีาก บางคนมนีอยหรือบางคนยงัไมมเีลยกไ็ด ไมถอืวาผิดปกตปิระการใด

5. หลัง่บอย ๆ  กระสนุจะหมดไหม
จงอยากงัวลไปวา ถาคณุมกีารหล่ังบอย ๆ  แลวสเปรมของคณุจะหมด

สตอก เพราะในความเปนจริงแลวอัณฑะของคุณจะผลิตสเปรมวินาทีละ
ประมาณ 2,000 ตัว หรือ วันละ 200 ลานตัว
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6. ถาแฟนขอใหเปนของเขา ถาเราไมยอมเขาจะเลกิรักเราไหม
ถาเลิกกเ็พราะเขาไมเคยรักเรามากอนนัน่เอง ตองขอใหฝกทกัษะใน

การคบแฟนวาอยาอย ูกบัเขาสองตอสองในทีส่วนตวัเพราะอาจจะเผลอใจไปกไ็ด
7. ชอบดวูดีโีอโปบอย ๆ  และชวยเหลอืตนเอง จะทําใหกลายเปน

โรคจิตไดไหม
ไมทําใหเปนโรคจิต แตอาจจะทําใหติดอกติดใจกับฉากรักในหนัง

สวนการชวยตนเองนัน้กส็ามารถทําได เพยีงแตอยาหมกม ุนกบัมนัมากนกั
8. เปนแฟนกนัจาํเปนไหมท่ีเราตองมเีซ็กซกนั

ไมไดเปนส่ิงจําเปน เพราะคนสวนหนึง่สามารถทีอ่ย ูเปนโสดไดอยาง
มคีวามสุขโดยไมจาํเปนตองมเีซก็ซ

9. ทําไมผ ูใหญชอบกดีกนัไมใหร ูเร่ืองเพศ
ก็เพราะผ ูใหญกลัววาเราจะทนตอส่ิงยั่วยวนทางเพศไมไหวแลวจะ

ชงิสุกหาม โดยเฉพาะเวลาคนเราคดิถงึเร่ืองเพศ ก็มกัจะคดิถงึเร่ืองของการเปน
ของกนัและกนัซึง่ยงัไมเหมาะสมในวัยเรียน

10. ผมชอบไปไหนมาไหนกบัเพือ่นผ ูชาย ผมจะเปนเกยไหม
เปนหรือไมเปนกไ็ด การไปเทีย่วเตรกบัเพือ่นผ ูชายกเ็ปนเร่ืองธรรมดา

ของคนที่เปนเพื่อนกัน ปญหาอย ูที่วาคุณคิดอะไรกับเขาลึกซึ้งเกินคําวาเพื่อน
หรือเปลาเทานัน้ ถาไมไดคดิกจ็ะไมเปน

11. วยัร ุนมเีพศสมัพนัธเมือ่ไหรดี
ถาวัยร ุนคิดวาตัวเองมีความพรอม...ไมใชเพียงพรอมที่จะมีการ

รวมเพศเทานั้น แตพรอมที่จะรัก พรอมที่จะรับผิดชอบ พรอมที่จะผูกพันกัน
จริงจงั และที่สําคญัตองมเีพศสัมพนัธทีป่ลอดภัยดวย

?!?!?

?!?!?
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?!?!? 12. นาเกลยีดไหมถาผ ูหญงิบอกรักผ ูชาย
ขอใหแสดงให อีกฝายร ูว าสนใจ  แตสงวนทาทีไมใหเกินงาม

ไมนาเกลียด เชน การใหความใสใจ ชวยเหลือ หรือพูดคุยอยางเหมาะสมนั้น
จะชวยใหคณุรักษาคณุคา กลุสตรีทีฝ่ายชายจะตองใหเกยีรต ิแตหากตกลงใจกนั
เปนค ูแลว การทีส่องฝายผลัดกนับอกรักแกกนั ไมใชเร่ืองนาเกลียดเลย

13. ผ ูชายใสปลอก ไมสมชายชาตรี
ผิดถนัดหากคุณคิดเชนนี้ การใสถุงยางอนามัยไมไดแสดงวาคุณ

ไมแมน แตตรงกนัขามคณุกาํลังเปนสุภาพบรุุษทีร่อบคอบ ร ูจกัคดิ ร ูจกัการปองกนั
โรคติดตอทางเพศสัมพนัธ

14. ผมชอบแบบสาว ๆ  “สวย หมวย เซ็กซ อวบ” เห็นแลวมอีารมณ
ทันทีจะผิดปกตไิหม

ถามอีารมณเฉย ๆ  คงไมผิดปกตแิตอยางใด เพยีงแตพอมอีารมณแลว
ระงบักนัได ไมไดไปทําใหใครเดอืดรอนกไ็มเปนไร

15. มแีฟนเปนตวัเปนตนบอกรักทุกวนั ๆ  แตไปควงกบัคนอ่ืนจะทํา
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 ถาเขากลับมาหาคณุ เขาเปนเนือ้ค ูของ

คณุ ถาเขาไมกลับมา เขาไมเคยรักคณุเลย ปลอยเขาไปหาใหมดกีวา
16. อยากทราบวามกีารโฆษณายาท่ีสามารถเพิม่ขนาดของอวยัวะ

เพศน้ันจะไดผลตามท่ีโฆษณาไหม จะมอัีนตรายไหม
อยาไปเชื่อเลย อาจเกิดอันตรายได วิธีธรรมชาติที่แนะนําคือ หมั่น

กระต ุนใหเกิดการตื่นตัวเปนประจําเพื่อใหมีการขยายและมีเลือดคั่ง ที่สําคัญ
ผ ูหญิงที่ดี ๆ นั้นแทบจะไมไดสนใจเลยวาสวนนั้นของชายคนที่เธอรักมีขนาด
เทาใด
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?!?!? 17. ถาม Sex คลายเครียดจริงหรือไม
การมเีพศสัมพนัธหรือม ีSex กเ็ปนความสุขอยางหนึง่ ดงันัน้ เมือ่ราง

กายเรามคีวามสุข จิตใจเรากม็คีวามสุข ทําใหเราผอนคลายลงไปได ฉะนั้นเรา
จะสังเกตไดวา หลังจากการ มีเพศสัมพันธแลวทั้งฝายหญิงหรือฝายชาย จะมี
อาการผอนคลายของกลามเนือ้ เกิดความร ูสึกที่เปนสุข และจะหลับสบายดวย
ดังนั้นก็พอเห็นไดวาการม ี Sex ชวยคลายเครียดไดดวย แตไมใชวาเพื่อการ
คลายเครียดอยางเดียว ส่ิงสําคัญตองดูความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝาย มิใชวา
ฝายหนึง่คลายเครียด แตอีกฝายหนึง่เครียด ก็จะเปนวิธทีีไ่มถูกตอง

18. อะไรคือจดุไคลแมก็ซ
l จุดไคลแม็กซ หมายถึง ความร ูสึกที่พ ุงข้ึนสูงในทันทีทันใด เปน

ความร ูสึกที่เกดิข้ึนหลังจากการมเีพศสัมพนัธกันมาแลวชัว่ระยะเวลาหนึ่ง อาจ
จะเปน 10 นาท ีหรือ 15 นาท ีข้ึนไป

l การบรรลุจดุสุดยอดทางเพศหรือทีเ่รียกวาจดุไคลแมก็ซ
ไคลแมก็ซของผ ูชายจะเกดิข้ึนไดคอนขางรวดเร็ว บางคร้ังเพยีงแต

4-5 นาท ีแตผ ูหญิงอาจจะนานกวานั้น
l ไคลแม็กซระหวางชายกับหญิงอาจจะบรรลุไดตางเวลากัน

ชายอาจบรรลุไดงายแตหลังจากไปถึงจุดไดแลว ผ ูชายหยุดแลวผ ูหญิงก็ไม
สามารถไปถงึจดุนัน้ได

ขอแนะนําการมีเพศสัมพันธ ผ ูชายควรมีเวลากระต ุนเลาโลมมี
ระยะเวลาของการมเีพศสัมพนัธนานพอสมควร อยางนอย ๆ  ก็สัก 10 - 15 นาที
ข้ึนไป จะไดถงึจุดไคลแมก็ซไดพรอม ๆ  กัน

19. ความตองการทางเพศมากหรือนอยขึน้อย ูกบัอะไร
ข้ึนอย ูกับปจจัยหลายอยาง เชน อารมณ ความร ูสึก

ความรัก ความตองการ บรรยากาศส่ิงแวดลอมและโอกาส 
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20. ถาเราออกกําลังกายมาก ๆ จะทําใหความตองการทางเพศ
ลดนอยจริงหรือไม

ความตองการทางเพศไมไดลดนอยลง แตการออกกําลังกายทําให
จติใจ เพลิดเพลินและรางกายตองการพกัผอน จงึมเีวลาคดิเร่ืองอ่ืน ๆ  รวมทัง้เร่ือง
เพศนอยลง

21. การมเีพศสมัพนัธกบัคนรัก แตอยากเลกิ ทําอยางไร
พยายามเล่ียง อยาพบกนัสองตอสอง นานไปจะเลิกไดเอง

22. จะขดัขนือยางไรเมือ่ชายมคีวามตองการทางเพศ
พดูคยุขอรองในเร่ืองความไมพรอม และพยายามหลีกเล่ียงการอย ูใน

ทีลั่บตาคนอ่ืน หรืออย ูกนัตามลําพงั
23. มีเพื่อนสนิทเปนเพศเดียวกัน สนิทกันมาก แตหลังๆ มี

พฤตกิรรมแปลก ๆ  เลยชกัไมแนใจวาเราจะเปน พวกรักรวมเพศหรือเปลา
พฤตกิรรมแปลก ๆ  ทีว่าถาเขาขายในขอตอไปนี ้กค็วรระวังตวั
1. มกีารจบัเนื้อตองตวั และพยายามเลาโลมรางกายผิดจากเพือ่น

ปกติ
2. มกีารหงึหวง ไมยอมใหมเีพือ่นตางเพศ
3. ตดิตามและไมเปดโอกาสใหเปนตวัของตวัเองหรือมเีพือ่นคนอ่ืน
4. แสดงความกาวราวรุนแรงเมือ่ถกูปฏิเสธการลวงเกนิ
ถาเพือ่นสนทิมพีฤติกรรมดงักลาวควรจะสังเกตและลองเลียบเคยีง

ถามถงึความร ูสึกของเขาตอเพศตรงขามด ูคนทีไ่มไดเปนรักรวมเพศมกัจะยอมรับ
วาตนเองมคีวามสนใจตอเพศตรงขามบาง แตถาเปนรักรวมเพศเขาจะบอกไดเลย
วาเขาจะมคีวามร ูสึกทางเพศไดกบัเพศเดยีวกนัเทานัน้

24. ผมเปนเกยแตครอบครัวรับไมได จะทําอยางไรดคีรับ
ขอแนะนาํวาคณุควรจะมาพบจติแพทย เพือ่ประเมนิดวูาคณุม ีความ

เปนเกยลึกซึง้แคไหน สามารถเปล่ียนแปลงไดหรือไม ถาคณุอยากเปล่ียนแปลง
ตวัเอง แตอาจร ูสึกวาทาํไมได กใ็หมาทาํการบาํบดัรักษาวาอาจจะเปล่ียนแปลงได
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หรือไม ถาไมได จิตแพทยก็จะใหคําปรึกษาวาจะพูดคุยกับครอบครัวใหเขา
ยอมรับคณุไดอยางไร เปนส่ิงทีอ่อกจะลําบากยากเยน็สําหรับครอบครัวในอันที่
จะยอมรับโดยเฉพาะในชวงตน แตหลังจากที่มีการพูด คุย ใหคําปรึกษากับ
จติแพทย ไปพอสมควร กอ็าจทําใจใหยอมรับได

25. รักกบัเพศเดยีวกนัแตพอแมไมยอม มทีางออกใหบางหรือไม
วิธกีารปรับตวัทีด่สํีาหรับวัยร ุนทีเ่ปนรักรวมเพศ  คอื
1. เปดเผยเฉพาะคนทีเ่ขาใจ เชน พอแม ครู หรือเพือ่นที่ไมรังเกียจ

ใหทกุคนเขาใจและยอมรับ
2. ปรับพฤตกิรรมและการแสดงออกใหเหมาะสมเปนทีย่อมรับไดใน

ครอบครัว และสังคม
3. มีที่ปรึกษาเมื่อเกิดปญหาในการปรับตัว ถามีที่ปรึกษาที่ด ี เชน

พอแม ครู หรือจิตแพทย ก็สามารถจะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ  ในชีวิตได
4. หลีกเล่ียงการสําสอนทางเพศ เพราะเกดิอันตรายจากโรคตดิเชือ้

ไดงาย โดยเฉพาะเชือ้โรคเอดส ซึง่ระบาดอย ูในกล ุมรักรวมเพศ
5. พฒันาตนเองใหมคีวามร ู ความสามารถเปนทีย่อมรับของบคุคล

อ่ืนและสังคม เพื่อใหเกิดความร ูสึกที่ดีตอตนเอง ร ูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ประโยชนตอสังคม

26. เพือ่นเปนเกย มาชอบเรา จะแกอยางไร
พยายามหลีกเล่ียง หรืออย ูในกล ุมเพือ่นหลายคน หรืออาจจะบอกเขา

ถงึความร ูสึกของเราวาคดิอยางไร
27. สงัคมจะดถููกเหยยีดหยามคนมเีพศสมัพนัธกบัเพศเดยีวกนัไหม

จะยอมรับบางไดหรือไม
ทัศนคติของสังคมหรือของแตละคนตอการรักรวมเพศหรือรักเพศ

เดยีวกนัในปจจบุนันีเ้ร่ิมเปล่ียนไปมกีารเปดเผยได เชน แสดงโทรทศัน สัมภาษณ
หนงัสือ หลายคนประสบความสําเร็จอยางสูงในอาชีพการงาน
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     ความเชื่อ

28. มอีะไรกนัคร้ังแรก...แคคร้ังเดียว ไมทองหรอก
จะมอีะไรกันคร้ังแรกหรือคร้ังไหน ๆ  กม็สิีทธทิองไดเหมอืนกัน เพราะ

การทองอย ูทีจ่ังหวะการตกไขและวัน เวลาของการมเีพศสัมพนัธ
29. การหลัง่ขางนอก ไมมวีนัทองแนนอน

ระหวางการมเีพศสัมพนัธยากมากทีผ่ ูชายจะยัง้ใจในการถอนอวัยวะ
เพศของเขาออกมาหล่ังขางนอกไดทนั แมเขาจะยืนยันมัน่เหมาะแคไหน เพราะ
ของอยางนี้ไมมีอะไรแนนอน...ไอตัวสเปรมนะ ตัวเล็กแสนเล็ก มองไมเห็นดวย
ตาเปลา แคเพยีงน้ําหลอล่ืนกม็สีเปรมปวนเปยนอย ูในนัน้ไดแลว

30. หลงัมเีพศสมัพนัธแลวสวนลางชองคลอดทันที จะไมทอง
ชองคลอดมชีองทางวกวนสลับซบัซอน ลําพงัการสวนลางเพยีงภาย

นอกไมมีผลใด ๆ  และไมชวยปองกันไมใหทอง
31. เซ็กซหมายถึงความรักความผูกพนั?

เซก็ซเปนสวนหนึง่ของความรัก แตการมคีวามรักไมจาํเปนตองมเีซก็ซ
และการมเีซก็ซไมจําเปนตองมคีวามรัก ถาไมพรอมตองร ูจกัปฏิเสธ เพราะผ ูชาย
ทัง้หลายที่ตองการมเีซก็ซกับเราแลวบอกวารักเรา สุดทายพอไดตัวเรากจ็ะเบือ่
หายหนา และทิง้เราไป

32. ออรัลเซ็กซไมทําใหตดิโรค
ไมวาจะ oral sex (การทํารักดวยปาก), anal sex (การมเีพศสัมพนัธ

ทางทวาร), vaginal sex (การมเีพศสัมพนัธทางชองคลอด) มโีอกาสเกดิโรคทาง
เพศสัมพนัธไดทัง้นัน้ รวมถงึการติดโรคทางเพศสัมพนัธ และแมแตการตดิเอดส

33. เซ็กซชวยทําใหความรักของเราดขีึน้
การมเีซก็ซในวัยเรียนนอกจากจะไมทาํใหความสัมพนัธดข้ึีน ยงัทาํให

แยลงกวาเดมิ เพราะผ ูหญงิมกัจะแสดงความเปนเจาของมากข้ึน หงึหวงมากข้ึน
ร ูสึกตวัเองไมมคีาและความร ูสึกแย ๆ  อีกมากมาย ขณะทีผ่ ูชายกจ็ะร ูสึกสมใจกบั
ส่ิงทีต่ัวเองอยากได เร่ิมเบือ่ และหันไปหาสาวคนใหมตอ ๆ  ไป
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34. เอดสเกดิกบัพวกรักรวมเพศเทาน้ัน
การตดิเอดสสามารถเปนไปไดหากเรามเีพศสัมพนัธกบัผ ูทีม่เีชือ้เอดส

ไมวาจะเปนรักเพศเดยีวกนัหรือรักตางเพศ
35. การสวมถุงยางอนามัย ปองกนัการตัง้ครรภได 100%

หากสวมถุงยางไมถกูวิธ ีก็มสิีทธทิองและตดิโรคไดทัง้นัน้
36. ถาจะปองกันการทองใหชัวรและแนนอน ตองสวมถุงยาง

อนามัย 2 ชั้น
การสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น นอกจากจะไมชวยใหอะไรดีข้ึนแลว

เผลอ ๆ  อาจทาํใหถงุยางแตกไดงาย ๆ  และเมือ่ถงุยางแตก...ไอ..นองเอย ทองชวัร
37. ฉันไมมีวนัทองแนนอน ถามอีะไรกนัในสระนํ้า (หรืออางนํ้า)

บางคนหวัใสคดิจะใชกระแสน้าํใหชวยพดัพาเจาอสุจนิอยลองลอยไป
ที่ชอบๆ อยาหวังเลยวาจะไดผล ตราบใดที่ม ีการสอดใสและหล่ังเขาไปในชอง
คลอด รับรองทองไดพนัเปอรเซนต

38. ฉันไมมวีนัทองแนนอน ถาฉันอย ูขางบนระหวางมอีะไรกนั”
จะอย ูบนหรืออย ูลางอยางที่บอกวาถามีการสอดใสและหล่ังอสุจิ

เขาไปในชองคลอด โอกาสทองเปนไปไดทัง้ส้ิน
39. เซ็กซชวยรักษาสวิ

อยากรักษาสิวก็ไปหาหมอซะ อยามาเปลืองเนื้อเปลืองตัวขนาดนี้
ดไีมด ีนอกจากสิวยงัไมหายแลว อาจไดเปนแมคน หรือตดิโรคโดยไมตัง้ใจอีกดวย

40. การมเีซ็กซเปนสญัลกัษณของความเปนผ ูใหญ
ความเปนผ ูใหญไมไดวัดกนัดวยการมเีซก็ซ แตมคีณุสมบตัอ่ืินอีกมาก

มาย ความรับผิดชอบ การมวุีฒิภาวะ หรือแมแตการตดัสินใจทีจ่ะไมมเีซก็ซเมือ่
ไมพรอม หรือกอนวัยอันควร

41. การมเีซ็กซทําใหร ูสกึดี
ร ูสึกดชีัว่ประเดีย๋วประดาวระหวางมเีซก็ซ กบัร ูสึกทกุขทรมานใจ หรือ

กงัวลกบัส่ิงทีเ่กดิข้ึนไปอีกนาน ฉันจะทองไหมนะ ถาพอแมร ูจะเปนยงัไง แลวถา
คนอ่ืนร ูวาฉันมอีะไรกบัเขาละ ฯลฯ นองคงร ูนะวาตวัเองจะเลือกอยางไหน
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ไมจริงหรอก เพยีงแตเขาไมบอกนองเทานัน้แหละ ยงัมคีนอีกมากมาย

อยากจะถนอมความบริสุทธิไ์วจนถงึวันแตงงาน แลวจะแปลกอะไร ถานองเปน
หนึง่ในนัน้

43. มคี ูนอนเพยีงคนเดยีว
ไมมีทางติดเอดสหรือเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเรามีเขาเพียง

คนเดียว แลวเขาละมีเราคนเดียวหรือเปลา เพราะฉะนั้นถาจะมีอะไรกัน ร ูจัก
ปองกนัดวยการสวมถงุยางอนามยัเปนดทีีสุ่ด

44. ดอูอกไดงายๆ วาใครเปนเอดสหรือตดิโรค
ดูภายนอกไมมทีางร ูไดแนนอนวาใครเปนเอดส หรือติดโรคทางเพศ

สัมพนัธ แลวเชือ่หรือไมวาผ ูหญงิหรือผ ูชาย หนาตาสะอาดสะอาน ทาทางดดู ีเปน
โรคกนัมานกัตอนกัแลว เพราะฉะนัน้ถามคีวามเชือ่ผิดๆ อยางนีล้ะก ็เปล่ียนความ
เชือ่ซะใหมไดแลว

45. การมเีพศสมัพนัธทางทวารไมทําใหทอง
ดังนั้นจึงปลอดภัยกวา ที่ไหนได การมีเพศสัมพันธทางทวารนี่ละ

เส่ียงตอการตดิเอดสมากทีสุ่ด เพราะทวารมคีวามบอบบางและงายตอการฉีกขาด
เชือ้โรคเขาไปไดงาย เพราะฉะนัน้ไมปลอดภัยกวาแนนอน

46. ถาเปนแฟนกนั เขาตองบอกแนวาเปนเอดสหรือตดิโรค
ตอใหรักกนัแคไหน เปนไปไดวาเขาหรือเธออาจจะไมบอกวาเปนเอดส

หรือติดโรค เพราะฉะนั้นถาจะมีอะไร กัน ตองร ูจักปองกันดวยการสวมถุง
ยางอนามยั ซึง่เปนวิธีคุมกําเนิดเพียงอยางเดียวที่ปองกันไดทั้งการตั้งทองและ
ติดโรค

47. สวมถุงยาง 2 ชั้น ปองกันเกินรอย
ใครเชือ่อยางนี ้ขอใหเปล่ียนความเชื่อดวน เพราะการสวมถุงยาง 2

ชัน้ นอกจากจะไมชวยใหอะไรดข้ึีนแลว เผลอๆ อาจทาํใหถงุยางแตกไดงายๆ แลว
ร ูกนัใชไหมวาถาถงุยางแตกจะเกดิอะไรข้ึน…กท็องปองนะสิ
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     ทักษะ…
48. ร ูสึกตัวเองไมมั่นใจและขี้อายมากกวาคนอ่ืน...จะปรับปรุง

ตวัเองอยางไร
กอนอ่ืนคงตองดูวาเรามจีุดเดน จุดดอยอะไร จากนั้นชื่นชมยอมรับ

ขอดีทีม่ ีและหาทางแกไขขอเสีย เชน เมือ่ร ูสึกอาย ไมกลาพดูตอหนาคนเยอะ ๆ
ก็เตรียมเร่ืองพูด ฝกซอมพูดหนากระจก เตรียมตอบคําถามเร่ืองที่คาดวาจะมี
คนซกัถาม เปนตน ถาเตรียมตวัมาด ีความมั่นใจก็จะเร่ิมเกดิข้ึน เมื่อมั่นใจแลว
ความกลัว ความอายก็จะลดลง...อยาลืมบอกตัวเองบอย ๆ วา “ไมเปนไร”
“ชางมนั” “อะไรจะเกดิกช็าง”

49. เพือ่นมแีฟนกนัหมด เหงาจงัอยากมแีฟนบาง...ทําไงดี
เปนตวัของตัวเองตอไป...ถงึจะไมมีแฟน แตก็สนกุกบัเพือ่น ๆ  ...และ

กิจกรรมตาง ๆ อีกมากมายที่ชอบและอยากทําในแตละวัน ความเปนตัวของ
ตัวเอง การกลาแสดงออก ความเปนมิตร และบุคลิกที่นารักในตัวเรา อาจเปน
จดุสนใจใหมหีน ุม ๆ  มาจบีเปนแฟนกไ็ด และเมือ่ถงึตอนนัน้ อยาใหเสียการเรียน...นะ

50. ปฏเิสธเพือ่น...แลวถูกเยาะเยยวาไมเกง...ไมแนจริง...ทําไงด.ี...
จงมัน่ใจทีจ่ะปฏิเสธหากเพือ่นชวนทาํอะไรทีไ่มด ีไมวาเปนเทีย่วกลางคนื

ใชยาเสพติด เที่ยวผ ูหญิง ซึ่งเมื่อปฏิเสธเพื่อนก็มักจะพูดยุแหยหรือพยายาม
คะยัน้คะยอ นัน่เพราะเพือ่นผิดหวังทีถ่กูปฏิเสธจงึพยายามหาวิธตีาง ๆ  นานาเพือ่
ยัว่ใหโกรธ และตองการใหทําอยางที่เขาตองการ เมือ่เขาใจทาทีของเพื่อน ส่ิงที่
ควรทําคือไมโกรธตอบ ไมถือสา และถาเพื่อนยอมรับฟง จงพูดใหเพื่อนนึกถึง
ผลเสีย บอกใหเพือ่นร ูวาคณุรักและหวังดตีอเพือ่น ...สุดทายเมือ่กลาปฏิเสธและ
รับมอืกับคําพดูยัว่ยขุองคนอ่ืน แสดงถึงความเปนคนมสีต ิร ูคดิ มวุีฒิภาวะ และ
มีความเปนผ ูใหญ...จงภูมิใจและมั่นใจกับการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม
ตอไป
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เฮอ...ตอนจบีกย็าก พอจะเลิกกย็ากอีก ความรักชางว ุนวายเหลือเกนิ

กแ็ลวแตเทคนคิของแตละคน บางคนกค็อย ๆ  ทําตวัเหนิหาง บางคนกใ็ชวิธหีาย
หวั...เอย...หายหนา แตการบอกเลิกเปนวิธทีีช่ดัเจนทีสุ่ด ควรบอกดวยทาทสุีภาพ
ไมออมคอม แตตองคดิถงึใจเขาใจเราใหมากที่สุด อาจเร่ิมตนดวยคําพดูทีบ่อก
ความร ูสึกดี ๆ อาจบอกวา ขอบคุณมาก ๆ สําหรับส่ิงดี ๆ ที่ผานมา... จากนั้น
อาจใชประโยคฮติ “ถงึไมไดเปนแฟน แตเรากย็งัเปนเพือ่นกนัได” ออ...ขอควรระวัง
หลังบอกเลิก...อีกฝายอาจมีทาทีตอบกลับมา เชน โกรธเปนฟนเปนไฟ..ทําทา
จะเปนจะตาย ลูกผ ูหญงิ (ชาย) อยางเรา....กต็องใจเยน็ ๆ  พรอมรับสถานการณได

52. ทําไมอกหัก....แลวตองรองไหฟมูฟายกนั
อกหกั...เมือ่ถกูคนรักทิง้ไปหรือบอกเลิก เปนความร ูสึกของการสูญเสีย

ซึง่เมือ่ใครพบกบัความสูญเสียกย็อมเสียใจ ยิง่ท ุมเทและคาดหวังมาก กย็ิง่เสียใจ
มาก ตองใชเวลาสักระยะเพือ่ปรับใจ ปรับตัวใหเขมแข็ง ใครทีอ่กหกัหรือมเีพือ่น
อกหกั....ใชเวลาทบทวนสักนดิ พยายามเขมแข็ง คดิถงึคณุคาตวัเราทีย่งัมอีนาคต
มพีอแมพีน่องเพือ่นฝูงทีรั่กและเขาอกเขาใจ และบทเรียนนีจ้ะเปนประสบการณ
ใหเราเขมแข็งและพรอมทีจ่ะส ูตอไป

53. ผ ูชายแบบไหนไมนาเลอืก
เจาช ู ตดิบหุร่ี ติดเพือ่น...และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ทีเ่ปนขอเสีย ซึง่ตอง

พจิารณาและไตรตรอง ทีสํ่าคัญอยาคิดวา เราจะเปล่ียนแปลงเคาได
54. ร ูไดอยางไรวาผ ูชายคนน้ีรักเราจริง

ดูจากการกระทํา การแสดงความรัก ความหวงใย ความเอาใจใส
เสมอตนเสมอปลาย ยินดีที่จะเปดเผยความสัมพันธใหเพื่อนสนิท พอแม
ญาติผ ูใหญรับร ู ใหเกียรติ ไมลวงเกิน ไมพยายามที่จะมีเพศสัมพันธเพื่อแสดง
ความเปนเจาของพรอมที่จะชวยเหลือเมื่อเดือดรอนและมีปญหา พยายามที่
จะเปล่ียนแปลง เราใหเปนอยางทีเ่ขาชอบ
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55. ในเมื่อรางกายเปนของฉัน ฉันก็มีสิทธิท่ีจะชอบ จะรัก
หรือแมแตจะมเีพศสมัพนัธกบัคนท่ีฉันรักได

ทกุคนมสิีทธทิางเพศทีจ่ะเรียนร ูเร่ืองเพศ การปฏิบตัิตวัและบทบาท
ทางเพศ รวมถงึการแสดงออกทางเพศทีเ่หมาะสม แตการตดัสินใจทีจ่ะทาํอะไร
รวมถงึการมเีพศสัมพนัธกบัคนทีค่ดิวารัก ตองคํานึงถึงผลเสียทีจ่ะตามมา และ
เมือ่เลือกหรือตดัสินใจแลวตองพรอมรับผิดชอบกบัส่ิงทีเ่กิดข้ึนดวย

  สุขอนามัยทางเพศ/พัฒนาการทางเพศ
56. ทําอยางไรดคีะ แคมใหญ ปดไมมดิ

เปนเร่ืองธรรมดาในเพศหญงิเพราะบางคนอาจมแีคมใหญกวาคนอ่ืน
หรือบางคนอาจจะมแีคมในหอยออกมาใตแคมใหญกไ็ด Do not worry…

57. เมือ่ไหรจงึควรไปตรวจภายใน
ผ ูหญิงทุกคนกลัวทั้งนั้น ไมวาจะเปนโสด แตงงานแลว มีลูกแลว

กก็ลัวเจบ็กนัทัง้นัน้ ทีสํ่าคัญกค็อือายหมอ แตเรากต็องมคีําถามวาตองไปตรวจ
ภายในหรือไม แลวเกิดประโยชนอยางไร สําหรับคนที่มีเพศสัมพันธแลว
ทกุคนตองไปตรวจภายในอยางนอยปละคร้ัง อยางดกี็ 6 เดอืนคร้ัง

58. อาการคันท่ีอวยัวะเพศ เกดิจากอะไร
อาการคนัทีอ่วัยวะเพศนาจะเปนอาการทีผ่ ูหญงิทกุคนไดประสบมา

แลว สาเหตกุ็มแีตกตางกัน
l อาจจะเปนแคระคายเคือง เนื่องจากมีการอับชื้น เหงื่อออก ใส

เส้ือผารัดรูป ใสกางเกงรัดเปาเกนิไป หรือใสเส้ือผาเนือ้หนาเกนิไปในชวงหนารอน
l อาจจะมาจากการตดิเชือ้ การตดิเชือ้ราในบริเวณชองคลอดจะกอ

ใหเกิดอาการคนัมากคนัรุนแรงได การติดเชือ้ราในชองคลอดนัน้ มสีาเหตหุลาย
อยาง สาเหตทุีพ่บบอยมากคอื การมเีพศสัมพนัธและการตดิเชือ้จากค ูรวมเพศมา
หรือสาว ๆ  บางคน กอ็าจจะเปนเชือ้ราไดจากการรับประทานยาแกอักเสบนาน
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จนเกนิไป เชน ตอมทอนซลิอักเสบ ไมสบายและรับประทานยาแกอักเสบนาน ๆ
เขา เชือ้แบคทเีรียใหคณุในชองคลอดจะถกูฆาตายไปดวย ทาํใหสภาพชองคลอด
ตดิเชือ้ราไดงาย

l อาจจะเกดิจากเบาหวาน ผ ูหญิงทีม่อีายมุากเกนิกวา 35 ปข้ึนไป
แลวมอีาการคนับริเวณชองคลอดบอย ๆ  ตองไปเชค็เบาหวาน เพราะเบาหวานเปน
สาเหตใุหเกดิการตดิเชือ้ราบริเวณชองคลอดไดงาย

ดงันัน้ อาการคนัในชองคลอดอาจ เกดิจากสาเหตทุีไ่มรุนแรง อาจเปน
จากการระคายเคอืง หรืออาจเปนเพราะโรคภัยไขเจบ็ของรางกายได อีกอยางใน
ยุคนี้มีการ ใชเคร่ืองหอม หรือสเปรยฉีดบริเวณขนอวัยวะเพศ หรือการใช
เคร่ืองหอม หรือยาลางบริเวณนัน้กอ็าจเปนสาเหตหุนึง่ทีท่าํใหเกดิอาการข้ึนได ควร
หลีกเล่ียง

59. หนาอกใหญเลก็เปนปญหาเกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธไหมคะ
หมายนะ หนาอกใหญเล็กเกดิจากฮอรโมนเพศทําใหเกดิการเปล่ียน

แปลงของรางกายในเด็กหญิง โดยเฉพาะหนาอกจะใหญหรือเล็กอาจจะเปน
กรรมพนัธ ุ หรือการบริหารรางกายกไ็ด ไมเกีย่วกบัการมเีพศสัมพนัธเลย

60. หัวนมขนาดเล็กขนาดใหญ สีคล้ํา มีความสําคัญหรือไม
ไมมัน่ใจทําอยางไรดคีะ ซ้ือยามาทาดมีัย้

หวันมขนาดเล็กใหญ 2 ขาง แตกตางกนัไปจนตลอดชวิีต หวันมอาจ
จะมสีีคลํ้าหรือสีสดข้ึนกบัธรรมชาตขิองรางกายแตละคน ไมจาํเปนตองซือ้ยามา
ทา เพราะอาจทําใหเกดิอาการแพและอักเสบได อยาหาเร่ืองเจบ็ตวัเลย

61. อวยัวะเพศหญงิประกอบดวยอะไรบาง
อวัยวะเพศหญงิประกอบดวยแคมเล็ก แคมใหญ ชองคลอด และป ุม

กระสันต
l แคมเล็ก คอื กลีบเนือ้ทีห่ ุมปดปากชองคลอด ดานบนของแคมเล็ก

ทัง้ 2 จรดกนัทีบ่ริเวณป ุมกระสันตอวัยวะสวนนีม้เีลือดมาเล้ียงมากมาย
l แคมใหญ คอื กลีบเนือ้ทีห่ ุมปดแคมเล็กอีกทหีนึง่
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l ชองคลอด คือ ชองกลวงตอจากปากมดลูกซึ่งเปนอวัยวะใน
อ ุงเชงิกราน เปดออกส ูภายนอก ทีป่ากเปดชองคลอด ผนงัดานในมลัีกษณะเปน
ลอนเหมอืนลูกคล่ืน ยดืหย ุนได มกีารขับน้าํเมอืก หรือของเหลวออกมาหลอเล้ียง
ชองคลอดใหช ุมชื้น ชองคลอดเปน ชองทางใหอวัยวะเพศชายสอดใสเขาไป
ขณะรวมเพศ และเปนชองทางคลอดทารกและรก

l ป ุมกระสันต คือ กอนเนื้อแข็งกอนเล็ก ๆ รูปรางคลายเม็ดถั่วอย ู
เหนอืแคมเล็ก มแีคมใหญปดอย ูอีกทหีนึง่ ป ุมนีเ้ปรียบไดกบัองคชาต อวัยวะเพศ
ชาย เปนจดุทีไ่วตอการกระต ุนความร ูสึกทางเพศ

62. เยือ่พรหมจารีสามารถมองเห็นไดอยางไร
เยือ่พรหมจารีเปนแผนเยือ่บางทีร่อบปากชองคลอด เวนเปนชองตรง

กลางเขาไปในชองคลอดเพราะมองเห็นได ตองใชเคร่ืองมือแพทยสอดใส
ทางอวัยวะเพศผ ูหญงิ

63. เยือ่พรหมจารีขาด หมายความวาหญงิไมบริสทุธิใ์ชหรือไม
l ไมใช เยื่อพรหมจารีเปนแผนเยื่อบาง ๆ ปดอย ูบริเวณขอบของ

ปากชองคลอด และชองตรงกลางใหประจาํเดอืนไหลออกมา เยือ่พรหมจารีอาจ
ฉีกขาดไดเองจากการออกกาํลังกายหรือเลนกฬีาบางคนกเ็ยือ่พรหมจารีมากหรือ
ไมมชีองเปดใหประจาํเดอืนออกมา ตองใหแพทยตรวจและรักษา ในการรวมเพศ
คร้ังแรกอาจมกีารฉีกขาดของเยือ่พรหมจารีทาํใหเจบ็มเีลือดออกเล็กนอย

64. อวยัวะเพศชาย ประกอบดวยอะไรบาง
อวัยวะเพศชายทีเ่หน็ภายนอกประกอบดวย องคชาต ลูกอัณฑะซึง่อย ู

ในถงุอัณฑะ
l องคชาตของแตละคนมขีนาดแตกตางกนั ความยาวเมือ่ไมแข็งตวั

ประมาณ 5 - 6 ซม. สวนปลายสุดมรูีปรางคลายดอกเหด็ เปนบริเวณทีไ่วตอความ
ร ูสึกและการสัมผัสมาก

l ลูกอัณฑะ 2 ลูก รูปรางคลายไขไกฟองเล็ก ๆ  อย ูในถุงอัณฑะ
65. ขนาดของอวยัวะเพศชายมคีวามสมัพนัธกบัขนาดของรางกายไหม

ไม บางคนคดิวาขนาดขององคชาตมคีวามสัมพนัธของรางกายและ
บางคนเชือ่วาขนาดขององคชาตดไูดจากขนาดของมอื และเทาของคน คนนัน้ ซึง่
เปนเร่ืองไมจริง
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ผ ูชาย มักกังวลกับขนาดของอวัยวะเพศของตน เกรงวาฝายหญิง
จะไมไดรับความสุขจากการรวมเพศ ซึง่ไมถกูตองเพราะความพอใจทางเพศของ
ฝายหญงิเกดิจากการกระต ุนบริเวณอวัยวะเพศ เชน ป ุมกระสันตปากชองคลอด
มากกวาภายในชองคลอด ขนาดขององคชาตชายไทยปกตพิบวามคีวามเฉล่ีย
ขนาดออนตัว 3.9 นิว้ และ ความยาวเฉล่ียขณะ แข็งตวัเตม็ที ่5.3 นิว้ เสนรอบวง
โดยเฉล่ีย 3.7 นิ้ว

66. การขลบิปลายอวยัวะเพศเปนอยางไร
อวัยวะเพศชายมแีผนหนงัหลวม ๆ  แผนหนึง่คลุมอย ูเรียกวาหนงัห ุม

ปลาย บางคร้ังจะคลุมเลยจนห ุมปลายอวัยวะเพศ จนมิดและรูดกลับไมได
หรือปสสาวะลําบาก แพทยจะตัดหนังที่คลุมนี้ออก เรียกวา “การขลิบปลาย
อวัยวะเพศ“ เพือ่ใหรักษาความสะอาดไดงายและปสสาวะไดสะดวก ปกตอิวัยวะ
สวนนี ้จะมขีองเหลวขาวข ุน ขับออกมาเรียกวา “ทีป่ด“ ถาไมสามารถเปดทีค่ลุม
นีอ้อกเพือ่ลางทําความสะอาดไดจะเกดิจากการหมกัหมมและกล่ินเหมน็

67. ท่ีชาวบานเรียกวา “ทองแดง” หมายถึงอยางไร เกิดขึ้นได
อยางไร

บางคนมีลูกอัณฑะขางเดียว ชาวบานเรียกวา “ทองแดง” ความผิด
ปกติแบบนี้ เกิดจากการที่ลูกอัณฑะไมเคล่ือนตัวลงมาจากในชองทองมาส ูถุง
อัณฑะ ตามทีค่วรจะเปนในระหวางเปนทารกในครรภ แพทยสามารถผาตดัแกใข
ไดเชนกนั

68. อวยัวะเพศคดจะทําใหมปีญหาในแงชวีติแตงงานหรือไม
ปญหาเร่ืองความคดของอวัยวะเพศเปนส่ิงที่เจอไดไมบอย เพราะ

อวัยวะเพศของผ ูชายสวนใหญจะมีลักษณะตรงและเหมือน ๆ  กันทุกคน แตกม็ี
บางรายเหมอืนกนัทีอ่าจจะคดงอหรือเอียงกไ็มไดทําใหเกดิปญหา จริง ๆ  แลวการ
มเีพศสัมพนัธเมือ่อวัยวะ เพศมกีารแข็งตวัทีพ่อเหมาะ มคีวามสามารถในการสอด
ใสเขาไปได เทานีก้ส็ามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนทั้งสามแีละภรรยาได
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แลว แตถาวาการคดนัน้เปนมากจนไมสามารถจะสอดใสไดหรือวาเกดิความร ูสึก
เจบ็ปวดอาจตองไปปรึกษาแพทย เพือ่ทําการรักษากนั แตนาจะเปนปญหาทีม่า
จากจติใจเสียมากกวา คอืคดิวาคดแบบนี ้ไมคอยเปนชายเทาไหร จริง ๆ  แลวไม
ควรคดิเชนนัน้ เพราะอวัยวะเพศของแตละคนกจ็ะมขีนาดและรูปรางแตกตางกนั
ไปไดบาง ถาไมรบกวนตอการมเีพศสัมพนัธกอ็ยากงัวลไปเลย

69. ตวัอสจุมิอีายอุย ูไดนานเทาไหร
ตวัอสุจทิีส่รางจากถงุอัณฑะมลัีกษณะคลายลูกกบ มขีนาดเล็กมาก

จนมองดวยตาเปลาไมเห็น ในการหล่ังอสุจิคร้ังหนึ่ง ๆ จะมีอสุจิอย ูประมาณ
20 - 250 ลานตวั หลังจากหล่ังออกมาส ูภายนอกแลวตวัอสุจมิชีวิีตและสามารถ
ผสมกับไขฝายหญิงไดในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง และจะมีอสุจิเพียงตัวเดียว
เทานัน้ทีส่ามารถผสมกบัไขของฝายหญงิไดสําเร็จ

70. ผ ูชายเสยีตวัแลวดจูากเสนสองสลงึขาดจริงหรือไม
ไมเปนความจริง เพราะบางคร้ังการฉีกขาดของเสนสองสลึงอาจมา

จากสาเหตอ่ืุนกไ็ด

  ถาอวัยวะเพศเกิดแข็งตัวในท่ีสาธารณะ ควรทําอยางไร
อาจแกไขดวยการคดิเร่ืองอ่ืน ๆ  ทีไ่มเกีย่วกบัเร่ืองเพศจะทาํใหอวัยวะ

เพศกลับออนตัวลงใหม หรือไมก็ลวงกระเปาแลวดัน เปากางเกงใหโปรงออก
เพื่อไมใหสังเกตไดชัด หรือใสเส้ือคลุมที่ยาวปดเปากางเกง ผ ูชายบางคนสวม
“สปอรตเตอร” (Supporter) ซึง่ปกตใิสเลนกฬีาเพือ่บงัคบักดอวัยวะเพศใหลงไป

71. ยาเพิม่ขนาดของอวยัวะเพศทําไดหรือไม
ขนาดของอวัยวะเพศมีขนาดแตกตางกันไปตามสภาพรางกายที่

แตกตางกนั ตามพนัธกุรรม ตามเชือ้ชาต ิคนเอเซยีจะมอีวัยวะเพศเล็กกวาคนใน
ประเทศทางตะวันตก ซึง่เปนเร่ืองของเชือ้ชาต ิขนาดของคนไทยตามปกตมิกัจะมี
ความยาว ประมาณ 5 นิว้ สวนเสนรอบวงอาจจะแตกตางกนัไปไดบาง จริง ๆ  แลว
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ความสุขทางเพศไมไดข้ึนอย ูกบัขนาดของอวัยวะ เพศเพยีงอยางเดยีว จริงอย ูการ
มีขนาดของอวัยวะเพศที่พอเหมาะก็จะสามารถกระต ุนความร ูสึกทางเพศของ
ผ ูหญงิใหมมีากข้ึนได แตทีสํ่าคญักวา คอื ลีลา ทาทาง และการเลาโลมของผ ูชาย
เพราะบางคนแมวามีขนาดอวัยวะเพศเล็กแตก็มีความสามารถทําใหผ ูหญิงมี
ความสุขทางเพศได เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองไปหาทางเพิ่มขนาดของ
อวัยวะเพศ นอกจากจะเล็กมากจริง ๆ  กค็วรไปปรึกษาแพทย

72. อัณฑะซ่ึงมขีนาดเลก็ผิดปกตมิากผมเคยไปปรึกษาคุณหมอทาน
หน่ึงท่ีคลีนิคและไดยามาทาน แตก็ยังไมไดผล อยากทราบวาการกนิยา
จะชวยไดหรือไม ความผิดปกตเิกดิจาก อะไรและมวีธิกีลบัทําใหส ูสภาวะ
เจริญเตบิโตหรือไม

อวัยวะเพศและอัณฑะที่มีขนาดเล็กนั้นอาจเกิดจากการที่ระดับ
ฮอรโมนเพศชายในรางกาย มีระดับต่ํากวาปกติ ทําใหไมมีการกระต ุนการ
เจริญเตบิโตของอวัยวะเพศ การรักษาในกรณนีีข้ึ้นอย ูกบัวา ตรวจพบตัง้แตเขาส ู
วัยเจริญพันธ ุหรือไม ถาตรวจพบตั้งแตอย ูในวัยเด็ก การรักษาโดยใชฮอรโมน
เพศชายเสริม หรือฮอรโมนจากตอมใตสมองกระต ุน จะไดผลคอนขางดี แตเมือ่
ตรวจพบเมือ่เขาส ูวัยหน ุมแลว การกนิฮอรโมนเพศชายเสริมอาจชวยไดบางในบาง
กรณี ทีสํ่าคญัทีสุ่ดกค็ือ จะตองตรวจสาเหตทุีแ่ทจริงกอนการใหการรักษา กรณี
ทีเ่ลามานี ้จําเปนจะตองไปพบแพทยเฉพาะทางเกีย่วกบัระบบทางเดนิปสสาวะ
และระบบตอมไรทอ

73. ประจําเดือนแตละคนจะมาแตกตางกันขึ้นอย ูกับอะไร ทําไม
บางคนมามาก บางคนมากนอย

ข้ึนอย ูกบัฮอรโมนเพศจา
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74. ประจาํเดอืน คือเลอืดเสยีท่ีรางกายขบัออกมาทุกเดอืนใชหรือไม
ไมใช ประจําเดือนเปนเพียงเยื่อบุผนังมดลูกที่หลุดออกมาปนกับ

เลือด ทีอ่อกจากเสนเลือดฝอย ทีม่าเล้ียงเยือ่บผุนงัมดลูก แตทีเ่หน็เปน สีดําคลํ้า
เนื่องจากเลือดออกนอยและมาตกคางอย ูในชองคลอด กอนที่จะไหลออกส ู
ภายนอก จึงกลายเปนสีคลํ้าและเหมือนเลือดเกา ปกติประจําเดือนจะเปน
น้ําเลือด จะไมเปนกอนหรือ ล่ิมเลือด แตอาจมล่ิีมเลือดไดในกรณทีี่มเีลือดออก
มาก ๆ

75. เปนเมนตนานกีว่นัจงึจะเรียกวาปกติ
ประจาํเดอืนจะมาทกุ ๆ  28 วัน อาจเร็วหรือชาไมเกนิ 7 วัน แตละคร้ัง

นาน 3 - 5 วัน ไมเกิน 7 วัน จํานวนเลือดประมาณ 30 - 150 ซี.ซี. หรือใช
ผาอนามัย 3 - 4 ชิ้นตอวัน เลือดจะออกมามากในวันที ่1 และ 2 และคอย ๆ
ลดนอยลง ลักษณะควรเปนน้าํเลือด วันแรกมสีีแดงคอนขางสด ตอไปจะมสีีคลํ้า
ข้ึน จนกลายเปนสีน้ําตาลแลวคอย ๆ  จางไป

76. ทําไมจงึตองปวดทองเมนต จะหายไปไดเองหรือไม
อาการปวดระดูมักเปนในเด็กร ุนสาวหลังจากมีระดูคร้ังแรกไปแลว

2 - 3ป จะปวดบริเวณทองนอย เหนือหวัเหนา โดยเร่ิมปวดในวันแรก ของการมี
ระดูทุก ๆ เดือน เปนการปวดแบบปวดถวงที่ทองนอย ตรงกลางและราวไปที่
สะโพกดานหลังและตนขา หรือปวดแบบบิด ๆ เหมือนการเจ็บทองคลอด เปน
ผลจากการหดรัดของตวัมดลูกเพือ่ขับเลือดออกมา ความรุนแรงแตกตางกนัใน
หญงิแตละคน บางคนรุนแรงทรุนทรุายควบคมุตนเองไมได บางคนมอีาการเบือ่
อาหาร คล่ืนไส อาเจียน ทองเดิน ออนเพลีย ปวดศีรษะ และหงุดหงิดมาก
บางคนปวดอย ูไมกีช่ัว่โมงกท็เุลาหายไป แตบางรายปวดอย ูหลายวัน อาการปวด
ระดอูาจหายไปไดภายหลังหญงินัน้ตัง้ครรภและคลอดบตุรซึง่เชือ่วา เปนเพราะ
ปากมดลูกทีถ่างขยายออก การแกไขอาการปวดระดชูวยไดโดยรับประทานยาแก
ปวดชนดิธรรมดา หรือใชกระเปาน้าํรอนประคบบริเวณทองนอย จะบรรเทาอาการ
ไดบาง การออกกําลังกายอยางเพยีงพอ และสม่ําเสมอ ชวยปองกนัมใิหอาการ
รุนแรงได
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?!?!? 77. มีประจําเดือนบอย เดือนหน่ึง 2 - 3 คร้ัง ผิดปกติหรือไม
อาการเลือดออกทางชองคลอดในเวลาอ่ืนทีไ่มใชเวลามปีระจาํเดอืน

ตามปกติ ควรรีบไปพบแพทยเพื่อตรวจภายในหาสาเหตุ ซึ่งอาจจะเปนการ
ตั้งครรภผิดปกติ ตั้งครรภแลวกําลังจะแทง รังไขทํางานผิดปกติการติดเชื้อใน
ระบบสืบพนัธ ุหรือมเีนือ้งอกภายในระบบสืบพนัธ ุแตถาเกดิข้ึนในคนทีรั่บประทาน
ยาคุมกําเนิดหรือฉีดยาคุมกําเนิดหรือรับประทาน ยาสมุนไพรบางอยางที่มี
ฮอรโมนเอสโตรเจน กจ็ะทาํใหมเีลือดออกกระปริบกระปรอยได เนือ่งจากฮอรโมน
นีจ้ะกระต ุนเยือ่บุมดลูกใหเปล่ียนแปลง และมเีลือดออกทางชองคลอดได

78. ประจาํเดอืนขาดแตไมเคยมเีพศสมัพนัธเลยจะตัง้ครรภไดหรือไม
หากไมเคยมเีพศสัมพนัธกไ็มตัง้ครรภ การทีป่ระจําเดอืนขาดในวัยร ุน

ที่เพิง่เร่ิมประจาํเดือนมา ๆ  หยดุ ๆ  บางคนมา 1 เดือน หายไป 3 เดือน บางคนมี
ประจาํเดอืนนดิเดยีว บางคนมาเร็วกวากําหนดทกุเดอืน แตบางคนก็มาชากวา
กําหนดทุกเดือน ลักษณะเชนนี้ถอืวาปกติใน 2 - 3 ปแรกของการมีประจาํเดอืน
เพราะการผลิตฮอรโมนตาง ๆ  ทีจ่ะทาํใหเกดิประจาํเดอืนนัน้ยงัไมสม่าํเสมอ อาการ
เหลานีจ้ะหายไปเองภายใน 2 - 3 ป นอกจากนัน้อารมณเครียด วิตกกังวลก็อาจ
เปนสาเหตใุหประจาํเดอืนขาดหายไปได ควรหาสาเหตขุองความเครียดและแกไข
ประจาํเดอืนกจ็ะมาเปนปกตไิดเอง

79. ถาประจาํเดอืนบางเดอืนมามาก บางเดอืนมานอยจะทําอยางไร
ใหมาสม่าํเสมอ

ตามปกติจํานวนเลือดประจําเดือนที่ออกตองไมมากผิดปกติ คือ
ประมาณ 100 - 150 ลบ.ซม ( หรือใชผาอนามยัซับเลือดประมาณ 3 ผืนตอวัน )
ซึง่จะมมีากเฉพาะวันที ่1 และ 2 ชวงการมปีระจาํเดือนจะกนิเวลา 3 - 7 วัน ควร
รับประทานอาหารที่มีคุณคา เชน เนื้อ นม ไข ผักสด ผลไม โดยเฉพาะตับ ซึ่งมี
ธาตุเหล็กไปเสริมสรางเมด็เลือดโลหติแดงทีสู่ญเสียไป และรวมทัง้การทําจิตใจ
ใหผองใสอยาวิตกกงัวลหรือเครียดกจ็ะชวยใหประจาํเดอืนมาสม่าํเสมอได
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?!?!? 80. ขณะมปีระจาํเดอืนเลนกฬีาไดหรือไม
ได แตอยาเลนใหหกัโหมจนเกนิไป โดยเฉพาะคนทีม่อีาการปวดทอง

ควรนอนพกัผอนและรับประทานยาแกปวด แตถามคีวามจําเปนทีจ่ะตองแขงขัน
กฬีาถาอยากปรับเล่ือนประจาํเดอืนกย็อมทําได โดยใชฮอรโมนซึง่มอีย ูในยาเมด็
คมุกาํเนดิ แตตองมกีารวางแผนลวงหนาและควรปรึกษาแพทยเพือ่เร่ิมตนเสียแต
เนิ่น ๆ

81. ขณะท่ีมปีระจาํเดอืนควรรักษาสขุภาพอนามยัอยางไร
การปฏิบตัติวัขณะมปีระจาํเดอืน - ใหรักษาความสะอาดของรางกาย

ใสผาอนามยัทีส่ะอาดและเปลีย่นบอย ๆ  เปล่ียนกางเกงในวันละคร้ัง - ไมควรอาบ
น้าํในสระน้าํสาธารณะ หรือแชในอางอาบน้ําเพราะอาจตดิเชือ้โรคในของคลอด
ได - ไมควรออกกําลังกาย โลดโผนจนเกนิไปแตควรออกกําลังกายเพื่อใหเลือด
ไหลเวียนไดสะดวก - รวมเพศได แตควรระวังการตดิเชือ้อาจทําใหลุกลามเขาไป
ในมดลูกได - สําหรับอาการอ่ืนทีร่วมกบัประจาํเดอืนเชน ปวดศรีษะ ปวดทองนอย
ถาเปนไมมากใหนอนพกัผอนและรับประทานยาแกปวด ถาเปนมากควรปรึกษา
แพทย

82. ไมควรออกกําลังกาย อาบนํ้า สระผม หรือมีเพศสัมพันธใน
ระหวางมปีระจาํเดอืนใชหรือไม

แพทยทัว่ ๆ  ไปเหน็วาผ ูหญงิปฏิบตัตินเองไดเปนปกตขิณะมรีอบเดอืน
การออกกําลังกาย อาบน้ําฝกบัว และสระผมไมมีอันตรายใด ๆ  ตอรางกาย แต
ไมควรแชในอางน้าํสาธารณะ แมการรวมเพศระหวางการมปีระจาํเดอืนกไ็มเปน
ขอหามทางการแพทย แตอยางไรกต็าม ในวันทีม่เีลือดออกมาก ๆ  จะทาํใหสกปรก
เลอะเทอะและมโีอกาสทีจ่ะใหติดเชือ้ตาง ๆ  ไดงาย กวาเวลาไมมปีระจาํเดอืน

83. ปวดอวยัวะเพศขณะมปีระจาํเดอืน เปนเพราะสาเหตอุะไร
การปวดประจําเดอืนแบบนีท้างการแพทยถอืเปนเร่ืองเกิดข้ึนได คอื

เนื่องจากเยื่อบุมดลูกงอกผิดตําแหนง คือ มางอกอย ูบริเวณ อวัยวะเพศ หรือ
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บริเวณระหวางชองคลอดกบัทวารหนกัทาํใหปวดบริเวณทวารหนกัดวย ถายงัไม
ไดแตงงานใหใชยาแกปวดพาราเซตามอล บารัลแกน หรือพอนสแตน กไ็ด ไมตอง
กลัวตดิยา เพราะใชเดอืนละคร้ังเดยีว ถายงัไมทเุลาใหปรึกษาแพทยเพือ่การรักษา
ที่ถูกตอง ซึ่งแพทยอาจจะใชประเภทฮอรโมนชวย บางรายอาการปวดทองจะ
นอยลง หรือหายไปเลยหลังจากมลูีกแลว

84. ยาแกปวดประจาํเดอืน กนิทุกเดอืนจะเปนอันตรายหรือไม
ควรหาสาเหตเุสียกอนวาเปนอาการปวดประจาํเดอืนทีผิ่ดปกตหิรือไม

ถาอย ูในวัย 30 ป ข้ึนไป ปวดประจาํเดอืนตลอดระยะเวลาของการมปีระจาํเดอืน
และอาการปวดทวีความรุนแรงมากข้ึนทกุเดอืนใหปรึกษาแพทยทนัท ีแตถาเปน
วัยไมเกิน 30 ป หรืออายุยังนอยมีอาการปวดเฉพาะวันแรกใหกินยาแกปวดได
ปจจบุนัมยีาแกปวดประจาํเดอืนเฉพาะ ซึง่ไปลดสารบางอยางทีห่ล่ังออกมาจาก
ตวัมดลูก ซึง่เปนสาเหตุโดยตรงของอาการปวดประจําเดอืน ยานีใ้หผลคอนขาง
ด ีแตถาจะใชประเภทนี ้ควรปรึกษาสูตแิพทยกอนเสมอ เพราะวาอาจแพยาและ
ยาประเภทนี้มีผลทําใหปวดกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที
อยางไรก็ตามการออกกําลังกายสม่ําเสมอและรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน
คงเปนยาแกปวดทีด่ทีีสุ่ด

85. ขณะมปีระจาํเดอืนทําไมมอีาการคลืน่ไส
อาการที่ เกิดรวมกับการปวดประจําเดือน อาจมีการออนเพลีย

ปวดหลัง ปวดทอง ปวดทองเดิน ปวดศีรษะ เรียกรวมวาภาวะเครียดกอนมี
ประจาํเดอืน เกดิหลังจากทีม่ไีขสุกมทีัง้อาการทางดานจติใจ เชน อารมณออนไหว
เปล่ียนแปลงงาย หงุดหงิด และอาการทางดานรางกาย บางคนอาจมอีาการคัง่
ของของเหลวตามสวนตาง ๆ ของรางกายทําใหมือเทาบวม ทองขยายโตข้ึน
เจบ็ปวด ตึงเตานม เตานมขยายโตข้ึน เปนสิว เปนตน
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?!?!? 86. ทําไมจงึหงุดหงิด กนิเกง เวลาใกลมปีระจาํเดอืน
สาเหตโุดยตรงเปนเร่ืองของฮอรโมนทีเ่พิม่ข้ึน ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน

ที่สรางข้ึนในรังไข จะทําใหมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ คือ หิวบอย รับประทาน
อาหารบอย สวนฮอรโมนเอสโตรเจน ทําใหเกดิอาการหงุดหงดิ ข้ีใจนอย ปญหา
นีแ้กไขได โดยออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพราะสารทีร่างกายหล่ังออกมาเพิม่หลัง
จากการออกกําลังกายจะชวยปรับสภาพการทํางานของระบบยอยอาหารและ
ระบบของจติใจใหมสีภาพสมดลุ ทําใหลดอาการหงดุหงดิ กินเกง ลงไปได

87. การปวดประจาํเดอืนกบัความเครียดเกีย่วของกนับางไหม
ความเครียดมผีลตอการปวดประจําเดอืนแนนอน เพราะความเครียด

จะทําใหระบบรอบเดอืนผิดปกตไิด ศนูยควบคมุรอบเดอืนของผ ูหญงิอย ูทีต่อมใต
สมองเปรียบเหมือนเจานายของรังไข ซึ่งจะสรางฮอรโมนออกมาควบคุมการ
ทํางานของรังไข ดงันัน้ ความเครียดอันเกดิจากการใชสมองมากเกนิไปหรือนอน
หลับพกัผอนนอยเกนิไป จะทาํใหมกีารปวดประจาํเดอืนมากข้ึน รุนแรงข้ึน เพราะ
ระดับฮอรโมนแปรปรวนไป ทําอยางไรจึงจะขจัดความเครียดได เปนการแกที่
สาเหตมุากกวาการกนิยาแกปวด ซึง่จะแกปญหาในระยะส้ัน การออกกาํลังกาย
จะชวยไดมาก การผอนคลายทางดานจติใจจะทําไดมากหรือนอยข้ึนอย ูกบันสัิย
ใจคอของแตละคน

88. ไขทับระด ูคือ ไขอะไรกันแน
ไขทับระดู เปนโรคที่เราไดยินมาตั้งแตสมัยคุณแม คุณยา คุณยาย

 เปนคาํทีใ่ชมาแตโบราณ ความจริงทางการแพทยหมายถงึ โรคอ ุงเชงิกรานอักเสบ
เร้ือรัง อาจจะเปนการติดเชื้อจากสามีที่สําสอนมีเชื้อกามโรคโดยเฉพาะเชื้อ
หนองใน ทําใหเกิดการตดิเชือ้หนองในบริเวณตัวมดลูกและรังไข ทําใหเกิดการ
อักเสบเร้ือรัง มีผลทําใหมีบุตรยากทําใหชวงมีประจําเดือนเปนชวงเวลา
ทกุขทรมานอยางมาก เพราะมกีารปวดประจําเดอืนรุนแรงและมไีขสูงแตในสมยั
ปจจบุนัมโีรคนีน้อยลงเพราะคนหน ุมสาวมคีวามร ูระมดัระวังในเร่ืองการปองกนั
โรคมากข้ึน
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89. จริงหรือเปลาท่ีวาผ ูหญิงท่ีมีประจําเดือนแลว จะหยุดการ
เจริญเตบิโต อยากสงูทําอยางไร

สตรีวัยทีม่กีารเจริญเตบิโตสูงจะอย ูในชวงอายรุะหวางจะเร่ิมมรีะด ูแต
ไมใชวามีระดูแลว ไมสูงนั้นไมจริง ผ ูหญิงนั้นสามารถสูงไดอีกจนกวาเซลลที่
บริเวณปลาย กระดูกจะปด หรือจะหยดุแตกตวั ซึง่โดยปกติจะปดราวอาย ุ18 -
20 ป ผ ูชายอาจปดชากวา โดยจะปดระหวางอายุ 20 - 22 ป การออกําลังกาย
ทกุชนดิจะเปนการกระต ุนใหสูงได เพราะจะไปกระต ุนใหเซลลทีบ่ริเวณสวนปลาย
ของกระดกูซึง่แบงตวัเร็วจะทาํใหกระดกูยาวได ดงันัน้ การออกกาํลังกายสม่าํเสมอ
ในวัยเดก็จงึเปนการกระต ุนใหสูงไดดทีีสุ่ด แตทัง้นัน้ตองไดรับสารอาหารเพยีงพอที่
จะทําใหสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งนมสดและโปรตีน เพราะจะมีสารแคลเซี่ยมที่
จะไปทาํใหกระดกูยาวออกได

90. ตัง้แตโตเปนสาวมา ยงัไมเคยมปีระจาํเดอืนเลยเปนเพราะอะไร
ทางการแพทยเรียกวาการขาดประจําเดือนปฐมภูมิ (Primary

Amenorrhea) สวนใหญมกัจะเกดิรวมกบัการทีรั่งไขทํางานนอย ทําใหหนาอกไม
เจริญเตบิโตเทาทีค่วร อวัยวะเพศกจ็ะโตชากวาปกต ิรวมทัง้ขนบริเวณรักแรและ
อวัยวะเพศกน็อยกวาปกตดิวย แตบางคนก็มกีารเจริญเตบิโตของอวัยวะตาง ๆ
ดังกลาวเปนปกติ สําหรับความผิดปกติเชนนี้มีสาเหตุตาง ๆ กัน ไดแก มี
ความผิดปกติของชองคลอด มดลูก รังไข ตอมไธรอยด ตอมหมวกไต ตอม
พทิอิูตารี หรือไฮโปธาลามสัของสมอง สวนการอุดตนัของอวัยวะสืบพนัธ ุ เชน เยือ่
พรหมจรรยไมเปด (Imperforate hymen) การอุดตนัของปากมดลูกกท็ําใหไมมี
ประจําเดือนออกมาไดเหมอืนกนั ถาเปนสาเหตุหลังนีส้ามารถรักษาโดยผาตัด
สวนทีต่นัออก แตหากเกดิข้ึนเพราะการไมมชีองคลอดหรือมดลูกแตกาํเนดินัน้ไม
สามารถแกไขใหมีระดูข้ึนมาได แตสามารถตกแตงชองคลอดไดสวนความ
ผิดปกตขิองตอมหมวกไต กเ็นือ่งมาจากสรางฮอรโมนเพศชายมากไป เลยทําให
ไมมีประจําเดือน อาการตาง ๆ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเพศหญิงก็คอย ๆ
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หายหดไป เชน เสียงกลายเปนเสียงเหมอืนผ ูชาย ถาเปนสาเหตนุีรั้กษาไดโดยให
ยา ถาไมมปีระจาํเดือนเกดิจากความผิดปกตขิองสมอง เชน มีเนื้องอกในสมอง
ตองรักษา โดยการผาตดัเนือ้งอกในสมอง ตอมไทรอยดทีท่ํางานมาก (เปนพษิ)
หรือทํางานนอยไปกท็ําใหขาดประจาํเดอืนไดเหมอืนกนั ตองรักษาโดยการใหยา
บางคนอวนไปกท็าํใหประจาํเดอืนไมมาไดตองลดความอวนเสีย

91. การดืม่นํ้ามะพราว นํ้าเยน็ สระผม ทําใหประจาํเดอืนหมดจริง
หรือไมและมผีลอยางไร

ยงัไมมรีายงานวาจริงหรือไม แตคนทัว่ไปมกับอกตอ ทาํใหเกดิความ
กงัวลและกลัว ถางดไดกน็าจะดี เพราะจะทําใหเราไมเครียดหรือกังวลได

92. ประจําเดือนไมมา 7 เดือน โดยไมเคยรวมเพศกับใครจะมี
อันตรายหรือไม

อันตรายในทีน่ี ้ถาหมายถงึตัง้ครรภ เมือ่ไมเคยรวมเพศกบัใครกจ็ะไม
ตัง้ครรภ แตอาการทีป่ระจําเดอืนขาดไปถงึ 7 เดอืน กถ็อืวาเปนความผิดปกตขิอง
ประจาํเดอืน ควรรีบปรึกษาแพทย

93. ดฉัินมสีขุภาพสมบรูณแขง็แรงดแีตมปีระจาํเดอืนแตละเดอืน
เพยีงเลก็นอยเทาน้ัน ชวงเดือนสงิหาคมท่ีผานมา มปีระจาํเดอืนเร่ือย ๆ
วันละเล็กนอย จนกระท่ังเดือนตุลาคมก็ยังมีอย ู ยังไมมีทีทาวาจะหมด
ขอเรียนถามวา เปนไปไดหรือไมวาเปนประจาํเดอืนท่ีคางมาเปนปแลว มี
วธิรัีกษาและแกไขอยางไร

การมเีลือดประจาํเดอืนออกติดตอกนัเปนเวลานาน ๆ  แมวาจะออก
เพยีงเล็กนอยกถ็อืวามภีาวะเลือดออกผิดปกต ิซึง่อาจเกดิจากสาเหตหุลายอยาง
เชน ในคนอายนุอย ๆ  อาจเกดิความแปรปรวนทางฮอรโมน ในสตรีวัยเจริญพนัธ ุ
อาจเกดิจากภาวะแทรกซอนจากการตัง้ครรภหรือการใชยาคมุกาํเนดิ ถาอายมุาก
กต็องนกึถงึเนือ้งอกหรือมะเร็งของอวัยวะสืบพนัธ ุไวดวย เลือดประจําเดอืนไมมี
คางเปนป ๆ ตามที่เขาใจ นอกจากในรายที่มีความพิการผิดปกติของมดลูก
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ปากมดลูก หรือชองคลอด ทางที่ดคีวรไปพบแพทยเพือ่ตรวจภายในและแพทย
จะพจิารณาวาควรทาํอยางไรตอไป เชน อาจใหยารักษาหรืออาจจะตองทาํการขูด
มดลูก

94. การคุมกําเนิดมกีีว่ธี ีจะร ูไดอยางไรวาควรจะเลอืกวธิไีหน
มมีากมายหลายวิธ ีข้ึนอย ูกบัการเลือกใชแตละวิธใีหถกูตอง และเกดิ

ประโยชนสูงสุดมากกวา มีทั้งการหล่ังภายนอก การใชยาฆาอสุจิ สวมถุง
ยางอนามยั ยาเมด็คมุกําเนดิ ซึง่เปนวิธทีีน่ยิมใชไมแพกนั

95. ถุงยางอนามยัใชเมือ่ใด
ใชเมือ่ไมพรอมทีจ่ะเปนพอแม ปองกนัการตดิเชือ้ทางเพศสัมพนัธ  โรค

เอดส
96. จะปฏบิตัอิยางไร เมือ่ลมืรับประทานยาเมด็คุมกําเนิด

ลืม 1 เมด็ ใหรับประทานยาเมด็ทีลื่มทนัททีีน่กึได และรับประทานยา
เมด็ตอไป

ลืม 2 เม็ด ใหรับประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดกัน 2 วัน (โดยแบงรับ
ประทานตอนเชา 1 เม็ด, ตอนเย็น 1 เมด็) หลังจากนัน้รับประทานยาเมด็ตอไป
ตามปกติ

ลืมมากกวา 2 เม็ด ใหหยุดรับประทานยาใชถุงยางอนามัยในการ
คมุกําเนดิรอจนกวาประจาํเดอืนมา จงึเร่ิมรับประทานยาเมด็คมุดําเนดิแผงใหม

97. นํ้าอสจุคืิออะไรครับ สงสยัวาผลติมาจากไหน ออกมาตอนไหนบาง
น้าํอสุจปิระกอบดวยตวัอสุจแิละสารคดัหล่ังจากตอมลูกหมาก ผลิต

มาจากถงุอัณฑะ โดยตวัอสุจอิย ูในทอเล็ก ๆ  ของอัณฑะหล่ังออกมาเมือ่ถงึจดุสุด
ยอด ซึ่งอาจเกิดจากฝน หรือ การเราอารมณทางเพศทําใหกลามเนื้อที่ฐาน
ของอวัยวะเพศเร่ิมเกร็งตวั น้ําอสุจพิ ุงออกมา

98. ขนาดของอวยัวะเพศมคีวามสาํคัญหรือไม
ขนาดของอวัยวะเพศ (องคชาต) ไมมผีลตอการกระต ุนทางเพศ หรือ

การบรรลุถงึจดุสุดยอดทัง้หญิงและชาย



32  

?!?!?!

?!?!?!
99. การฝนเปยกเกดิขึน้ไดอยางไร

เกดิจากกลไกทางจิตใจ ตอนกลางคืน ความร ูสึกทางเพศกระต ุนให
เกิดความฝนทางเพศ เชน ฝนวาไดกอดจูบหรือรวมเพศ แลวเกิดความร ูสึกทาง
เพศอยางสูงหรือจดุสุดยอดทางเพศ จนหล่ังน้าํอสุจอิอกมาในขณะหลับ เรียกกนั
วา “ฝนเปยก” นัน่เอง ปรากฏการณเชนนีแ้สดงใหร ูวาเราเร่ิมเขาส ูวัยร ุนแลว

100. การแขง็ตวัเกดิขึน้ไดอยางไร
เมือ่ไดรับการกระต ุนทางเพศไมวาจะดวยวิธใีด ๆ  องคชาตจะขยาย

ใหญและตั้งแข็งเนื่องจากมีการคั่งของเลือดดําภายในองคชาต ผิวหนังที่ห ุม
อัณฑะจะหนาข้ึนและอัณฑะจะเคล่ือนสูงกวาระดบัปกติ และอยาเขาใจผิดวา
เปนกลามเนือ้นะ เลือดทัง้นัน้แหละ
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