
สถานการณ์และปัญหาของวยัรุ่นไทย 



สถติิการคลอดลูกวยัรุ่นไทย 

• ไม่ได้ป้องกนัขณะมเีพศสัมพนัธ์ 

• คุมก าเนิดไม่สม า่เสมอ 
• ขาดความรู้ในการคุมก าเนิด 
• แพ้ยาคุม 
• ยาคุมก าเนิดไม่มปีระสิทธิภาพ, 
       ถูกกระท าช าเรา 

45% 
28% 

แล้วอะไรเป็น 

สาเหตุทีท่ าให้วยัรุ่นตั้งครรภ์ 
อายุต า่กว่า 20 ปี 
คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

286 
คน 

อายุ 15-19 ปี 
คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

278 
คน 

อายุต า่กว่า 15 ปี 
คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

8 
คน 

อายุต า่กว่า 20 ปี 
คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

263 
คน 

อายุต า่กว่า 15 ปี 

5 
คน 

คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

ปี 
2558 

ปี 
2546 

อายุ 15-19 ปี 
คลอดลูกเฉลีย่วนัละ 

258 
คน 

ท่ีมา : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 2558 



ท่ีมา : ขอ้มูลจากเฝ้าระวงัการท าแทง้ในโรงพยาบาล ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั ปี  2554-2557 

ของคนที่ท าแท้ง เป็น นักเรียน นักศึกษา 36.1%  

37.5% 37.9% 

29% 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 

30% 

ปี 57 

อายุต า่กว่า 20 ปี อายุต า่กว่า 25 ปี 

58.6% 

64% 

60.5% 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 

57.5% 

ปี 57 

เหตุผลทีต่ัดสินใจท าแท้งคร้ังนี ้

ปัญหาเร่ืองเงนิ 
66.7% 

เรียนยงัไม่จบ 
35.5% 

เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ 
25.1% 

มีบุตรพอแล้ว 

ไม่พร้อมแต่งงาน 
21.2% 

16.5% 



ท่ีมา : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั, 2558 

เด็กแรกเกดิน ้าหนักต า่กว่าเกณฑ์ เพิม่ขึน้เร่ือย ๆ 

แม่อายุ 10-14 ปี 

17.8 

2553 

18.5 

2554 

17.1 

2555 

18.6 

2556 

19.1 

2557 

18.3 

2558 

แม่อายุ 15-19 ปี 

12.8 

2553 

12.4 

2554 

12.6 

2555 

13.4 

2556 

13.0 

2557 

13.5 

2558 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อ
ยล

ะ 

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 



การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
ของวยัรุ่นและเยาวชน  ต่อวยัรุ่นและเยาวชน 100,000 คน เพิม่ขึน้เร่ือย ๆ 

ท่ีมา : ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ปี 2553-2558 

2557 

80.8 

2558 

89.5 

2553 

93.4 

2554 

93.6 

2555 

103.4 

127 

2556 
ปี พ.ศ. 



ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น 
ด้านสุขภาพของแม่วยัรุ่นและทารก 

ด้านครอบครัวและอาชีพ 

ด้านสุขภาพจิตของแม่วยัรุ่น 
- ภาวะเครียด 
- โรคซึมเศร้า 

ด้านการศึกษา 
- ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม 
- หยุดเรียนหรือเลกิเรียน 

- ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้ง  

- ภาวะซึมเศร้า  
- ตดิเช้ือโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

สุขภาพของแม่วยัรุ่น 

- น า้หนักน้อย 

- เดก็ถูกทอดทิง้หรือถูกท าร้าย 

- คลอดก่อนก าหนด  - ทารกเจริญเตบิโต 
   และพฒันาการช้า  

สุขภาพของทารก 

- ขาดการเตรียมตวัด้านร่างกายและจติใจ 
- ไม่มีความรู้และประสบการณ์การเลีย้งดูบุตร 
- ขาดชีวติอสิระ 

- ไม่สามารถหางานที่ด ีมีรายได้สูงตามต้องการได้ 
- รายได้ไม่พอกบัรายจ่าย 
- เป็นภาระของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย 





วยัรุ่นไทยเช่ือว่าข้อมูลเกีย่วกบัการป้องกนัและการคุมก าเนิด 
ทีไ่ด้จาก “แพทย์ และพ่อแม่” มคีวามน่าเช่ือถือมากทีสุ่ด  
แต่เลอืกปรึกษาเร่ืองนีก้บัคู่นอนและเพือ่นมากทีสุ่ด  

เพราะอาย ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ 
(Taylor Nelson Sofres หรือ TNS บริษัทผู้ให้บริการด้านการวจัิยระดับโลก, 3 ตุลาคม 2552) 

เดก็วยัรุ่นทีใ่กล้ชิดสนิทสนมกบัพ่อแม่  จะมคีวามสนใจ 
ในกจิกรรมทางเพศน้อยกว่าเดก็ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัพ่อแม่น้อย 

(ผลส ารวจเอแบคโพลล์เร่ืองความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเร่ืองเพศของเด็ก และเยาวชนไทย กรณศึีกษา เด็กและเยาวชนไทยอายุ 9 ปี  
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา ระหว่างวนัที ่27 มกราคม ถึง 3 กุมภาพนัธ์ 2553 )  

อ้างองิจาก   ผู้ใหญ่เปิดใจ  ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย   องค์การแพธ (PATH)  พฤษภาคม 2554 



สรุป 

ความร่วมมอืจากทุกฝ่ายช่วยแก้ปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวยัรุ่น 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส าคญัทีสุ่ด 
ในชีวติของวยัรุ่น 



กระทรวงสาธารณสุข 

ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
http://rh.anamai.moph.go.th 

กรมอนามยั 

ปลอดภัยไว้ก่อน 



ท าไมต้องป้องกนั??? 

     วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ     อยากรู้  
อยากเห็น อยากลอง ขาดความยับยั้งช่ังใจ           ขาดทักษะ เมื่อ
ชีวิตก้าวพลาดจากการรู้ไม่เท่าทันไม่ได้ป้องกันตัวเอง การ
คมุก าเนิด เป็นส่ิงจ าเป็นที่วัยรุ่น         ต้องเรียนรู้  เพื่อป้องกัน
การตั้ งครรภ์ไม่พร้อม  และการติด -เ ช้ือโรคติดต่อโรคทาง
เพศสัมพนัธ์และเอดส์  

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 



วธีิคุมก าเนิด 8 วธีิ 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

ทางเลอืกส าหรับ 
การคุมก าเนิด 
ของวยัรุ่น 



1. ยาเม็ดคุมก าเนิด 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

แบ่งเป็น 2 ชนิด  
      1.ชนิด 21 เม็ด แผงแรกให้เร่ิมทานยาเม็ดแรกในวันที่  5 ของ
การมีรอบเดือนน้ัน จากน้ันทานเรียงตามลูกศรวันละ1 เม็ดจน
หมดแผง หยุด 7 วัน แล้วเร่ิมรับประทานยาแผงต่อไป โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงประจ าเดอืน 
      2.ชนิด 28 เม็ด แผงแรกให้เ ร่ิมทานยาเม็ดแรกเหมือนยา
คุมก าเนิด 21 เม็ด เรียงไปตามลูกศรจนหมดแผง แล้วเร่ิมทานแผง
ใหม่ต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องค านึงถึงประจ าเดอืนเช่นกนั 
      อาการข้างเคียง  เลือดออกกะปริดกะปรอย  คลื่นไส้ อาเจียน    
เต้านมคดั ปวดศีรษะ ฝ้าที่ใบหน้า 



2. ยาฉีดคุมก าเนิด 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

        เป็นวิธีคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่นอีกวิธีหน่ึง  
เ น่ืองจากคุมก าเนิดได้นาน  ประสิทธิภาพในการ
คุมก าเนิดสูง มีชนิด 3 เดือนและ1เดือน 
       อาการข้างเคียง คือจะท าให้ระดูเปลี่ยนแปลง 
เลือดออกกะปริบกะปรอยหรือไม่มีระดูผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นได้ เช่น น ้าหนักเพิ่ม    ปวดหัว ซึมเศร้า 
อารมณ์เปลีย่นแปลง 



3. ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

       ผลิตมาใช้เฉพาะกรณีถูกข่มขืน มีการร่วมเพศที่ไม่ได้     มี
การป้องกันการตั้งครรภ์ หรือมีแต่ผิดพลาดจากการคุมก าเนิดวิธี
อืน่ เช่น ถุงยางอนามยัร่ัว  
      การรับประทาน คร้ังเดียว 2 เม็ดภายใน 120 ช่ัวโมงหลังร่วม
เพศ ถ้าใช้ได้เร็วโอกาสได้ผลดกีจ็ะสูงกว่าเมือ่ใกล้ 120 ช่ัวโมง 
      อาการข้างเคียง อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บ       เต้านม 
เลือดออกทางช่องคลอด อาการเหล่านี้จะหายไปภายใน 24 
ช่ัวโมง ยกเว้นเลอืดออก  



4. แผ่นแปะผวิหนังคุมก าเนิด 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

         แผ่นแปะจะค่อยๆซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด
โดยตรงไม่ต้องผ่านตับ 
         เร่ิมแปะแผ่นแรกที่ประจ าเดือนมาหรือไม่เกิน   5 
วัน เมื่อครบ 7 วันให้แกะออกแล้วแปะใหม่ตามต าแหน่ง
ใหม่ หลังจากแปะครบ 3 สัปดาห์ให้เว้น       1 สัปดาห์   
จึงเร่ิมแปะแผ่นใหม่ 
          อาการข้าง เคียง  คลื่นไส้  อาเจียน เ ต้านมคัด        
ปวดศีรษะ ฝ้าทีห่น้า มีผืน่คนับริเวณที่แปะ 



5. วงแหวนคุมก าเนิด 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

        ออกฤทธ์ิยับยั้งการตกไข่จากรังไข่ และท าให้มูกที่ปาก
มดลูกเหนียวข้น อสุจิเคลือ่นทีผ่่านได้ยาก 
        การใส่วงแหวนคุมก าเนิดภายในวันที่ 5 ของการ    มี
ประจ าเดือน โดยปล่อยไว้ในช่องคลอด 3 สัปดาห์ เมื่อครบ
ก าหนดถอดแหวนออก พักการใช้เป็นเวลา      1 สัปดาห์ 
ประจ าเดือนจะมาหลังจากถอดวงแหวนคุมก าเนิด 2-3 วัน 
และเร่ิมใส่อนัใหม่ทันทีเมื่อครบ       1 สัปดาห์ 
        อาการข้างเคียง ปวดท้องน้อย ปวดศีรษะ        ข้าง
เดียว เจ็บเต้านม น า้หนักตัวเพิม่ 



6. ยาฝังคุมก าเนิด 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

        เป็นการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร       โดย
การฝังหลอดบรรจุฮอร์โมนสังเคราะห์    เข้า
ไปใต้ผวิหนัง สามารถออกฤทธ์ิป้องกนั      การ
ตั้งครรภ์ได้นาน 3 ปี และ 5 ปี         ตามชนิด
ยาฝัง 
      อาการข้างเคียง ประจ าเดือนไม่สม ่าเสมอ 
มีเลือดออกกะปริดกะปรอย น ้าหนักตัวเพิ่ม 
เป็นสิว ปวดศีรษะ 



7. ห่วงอนามัย 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

        มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการ    ตั้งครรภ์สูง 
ประหยัด สามารถป้องกัน             การตั้งครรภ์ได้
นาน 3-10 ปี ขึน้อยู่กบัชนิดห่วง  ทีใ่ส่ 
       อาการข้างเคียง  หลังจากใส่ห่วงอนามัย     จะมี
อาการคล้ายเป็นลม วิงเวียนศีรษะ เหงื่อออก หัว
ใจเต้นช้า และความดันโลหิตต ่า นอกจากนี้     มีการ
ห่วงหลุดออกจากโพรงมดลูกซ่ึงพบได้ใน    3 เดือน
แรก 



8. ถุงยางอนามัย 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

        เป็นวิธี คุมก าเนิดช่ัวคราวที่ นิยมใช้กัน
แพร่หลาย สามารถป้องกันการตั้งครรภ์และยัง
ป้ องกันการแพ ร่กระจาย โรคติ ด ต่อทาง
เพศสัมพนัธ์รวมทั้งเอดส์ด้วย 
        อาการข้างเคียง อาจมีอาการแพ้ถุงยาง
อนามัยหรือสารที่ใช้หล่อลืน่ 



ซิฟิลสิ 

แผลริมอ่อน หนองใน 

หนองในเทยีม 
เช้ือแบคทเีรีย 

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

หูดหอนไก่ เริมอวยัะเพศ 

เช้ือไวรัส 

โลน หิด 

แมลง 
พยาธิ 

ในช่องคลอด 

พยาธิ 

เช้ือรา 
ในช่องคลอด 

เช้ือรา 



“คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั จะตอ้งมีอนามยัการเจริญพนัธุ์ท่ีดี” 

แนวทางการป้องกนัเอดส์ 

การมีเพศสัมพนัธ์ต้องใช้
ถุงยางอนามยัทุกคร้ัง 

ไม่ส าส่อนทางเพศ 
ไม่มคู่ีนอนหลายคน 

ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกบัผู้อืน่ 

หลกีเลีย่งการดืม่ 
สุราจนมนึเมา 

ก่อนแต่งงาน ควรตรวจ
เลอืดหาเช้ือเอชไอว ี

การปฏิบัตทิางเพศอย่างปลอดภัย 
(safe sex) ได้แก่ 
 การส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง การ
มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่มีการสอดใส่ 



ขอบคุณครับ 


