ท้ องไม่ พร้ อม มีทางออก
94 % ของเด็กและเยาวชนอยากเรี ยนต่ อ แม้ ก้าวพลาดพลัง8 ตั8งครรภ์
88% เชื=อว่ า หากให้ ข้อมูลเรื= องเพศรอบด้ านจะช่ วยลดปัญหาตั8งครรภ์ ได้
เด็กส่ วนใหญ่เวลาที1มีเรื1 องทุกข์ใจ ไม่อยากพูดคุยกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อครู
เพราะรู ้สึกว่า “พูดกันไม่รู้เรื1 อง” ควรมีใครสักคนที1พดู กับพวกเขาด้วยความเข้าใจ และให้คาํ ปรึ กษาที1
ถูกต้อง
การห้ามวัยรุ่ นมีเพศสัมพันธ์ เชื1อว่ายากที1จะทําได้ แต่จะทําอย่างไรให้พวกเขาได้ขอ้ มูลการ
ป้องกันที1ถูกต้อง และแม้พวกเขาจะพลาดพลัOงไป หากครอบครัว โรงเรี ยน และครู เปิ ดโอกาส ก็จะช่วย
ลดปัญหาการออกจากโรงเรี ยนกลางคันได้ ถึงเวลาแล้วที1ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมกันทํางานโดยมีเป้า หมาย
ร่ วมกัน
โดยธรรมชาติ “วัยรุ่ น” เป็ นวัยที1อยากรู ้อยากลองเป็ นธรรมดา โดยเฉพาะเรื1 องเพศ คําตอบจาก
ผูใ้ หญ่เวลาถามคําถามเรื1 องเพศว่า “เดีย$ วโตขึน+ ก็ร้ ู เอง” ล้าสมัยเกินไปแล้วในโลกยุคใหม่นO ี การปล่อยให้
เด็กไปแสวงหาคําตอบเอง และไม่ได้รับความรู ้ที1ถูกต้อง กลายเป็ นปั จจัยหนึ1งที1ส่งผลให้เกิดปั ญหาการ
ตัOงครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
ในช่วงทศวรรษที1ผา่ นมา ปั ญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น (อายุ 10-19 ปี ) ในประเทศไทยเพิ1ม
สู งขึOนอย่างต่อเนื1อง จากสถิติวยั รุ่ นไปโรงพยาบาลคลอดลูกวันละ 4 คนในปี 2543 พุง่ เป็ นวันละ 9 คน
ในปี 2556 หรื อคิดเป็ น 4 นาทีต่อ 1 คน ยอดรวมประมาณปี ละ 1.3 แสนคน
แม้วา่ ตัOงแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา สถานการณ์การตัOงครรภ์ในวัยรุ่ นมีแนวโน้มลงลง อัตรา
คลอดในวัยรุ่ นอายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื1องจาก 54.3 ต่อพันประชากร ในปี พ.ศ. 2555 ลงมา
เหลือ 42.5 ในปี พ.ศ.2559 และข้อมูลล่าสุ ดในปี พ.ศ.2560 จาก Health /data Center ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข อัตราคลอดในวัยรุ่ นอายุ 15 - 19 ปี นับตัOงแต่เดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน
2560 อยูท่ ี1 36.6 ต่อพันประชากร แต่กย็ งั ไม่มีผลพิสูจน์แน่ชดั ว่าเป็ นเพราะการรณรงค์ หรื อเพราะ
โครงสร้างประชากรที1เปลี1ยนไป
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แต่ อย่ างไรก็ตาม....
โรงพยาบาลรามาธิบดีเผยผลการสํารวจล่าสุ ด (11 กุมภาพันธ์ 2559) พบว่า วัยรุ่ นไทยอายุ
ระหว่าง 15-19 ปี ตัOงท้องแบบไม่ตO งั ใจถึงร้อยละ 80 และร้อยละ 30 เลือกทําแท้ง โดยร้อยละ 10 ทิOง
ลูกไว้ในโรงพยาบาลที1คลอด ยิง1 ไปกว่านัOน ยังพบว่า แม่วยั รุ่ นเสี1 ยงซึ มเศร้าและฆ่าตัวตาย แม้แต่งงานกัน
แล้วสุ ดท้ายก็หย่าร้าง !
แม้จะยังไม่มีตวั เลขที1แน่ชดั ของจํานวนผูห้ ญิงที1ตO งั ครรภ์ทO งั หมดในประเทศไทยอย่างชัดเจน
เนื1องจากส่ วนหนึ1งยุติการตัOงครรภ์ดว้ ยการทําแท้ง แต่โดยภาพรวม สถานการณ์การคลอดในแม่วยั รุ่ นก็
ยังนับว่าสู งสวนทางกับการเกิดในหญิงวัยอื1นในประเทศไทยที1ลดตํ1าลงทุกปี จึงเป็ นที1คาดการณ์วา่ ใน
อนาคตอีก 10-20 ปี ข้างหน้า ประชากรไทยจะมีปัญหาเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ ส่ งผลกระทบต่อเนื1องใน
หลายด้าน ทัOงต่อบุคคลและสังคม จากความเสี1 ยงด้านสุ ขภาพของแม่วยั รุ่ นและทารกแรกเกิด การยุติการ
ตัOงครรภ์ที1ไม่ปลอดภัย อนาคตการศึกษาของแม่วยั รุ่ น การใช้ชีวติ ของแม่วยั รุ่ นและลูก ซึ1 งล้วนส่ งผลต่อ
คุณภาพประชากรรุ่ นใหม่ของประเทศ
รัฐบาลเห็นความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว ได้กาํ หนดให้ปัญหาดังกล่าวเป็ นวาระแห่งชาติ มี
เป้าหมายคือการลดอัตราการตัOงครรภ์ลงครึ1 งหนึ1งภายใน ปี 2567
มาทําความรู้ จกั “พ.ร.บ.การป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการตั?งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” กันเถอะ
“การตั+งท้ องเป็ นเหมือนปลายเหตุ ปั ญหานีเ+ กี>ยวทั+งเด็กผู้ชายและผู้หญิง ถ้ าพวกเขามีความรู้
ความเข้ าใจ มีเซ็กส์ ปลอดภัย ฉลาดรู้ เรื> องเพศอย่ างรอบด้ าน มีทักษะการใช้ ชีวิตถูกต้ อง ปั ญหาการ
ตั+งครรภ์ จะลดน้ อยลงทันที เรื> องแบบนีต+ ้ องสะสมประสบการณ์ ไม่ ใช่ แค่ อ่านคู่มือเอกสารแจก 3 แผ่ น
แล้ วจะเข้ าใจทําได้ ทันที” จิตติมา ภาณุเตชะ ผูจ้ ดั การแผนงานสร้างเสริ มสุ ขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้าง
ความเข้าใจเรื1 องสุ ขภาพผูห้ ญิง หนึ1งในเครื อข่ายผูท้ าํ งานคลุกคลีกบั ปั ญหานีOมานาน แสดงความคิดเห็น
ซึ1 งสอดคล้องกับ “พ.ร.บ.การป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการตั8งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559" อันเป็ น
กฎหมายที1มุ่งป้องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการบนพืOนฐานสิ ทธิของวัยรุ่ น
มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายในวันที1 29 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา
พ.ร.บ. ฉบับนีO กําหนด 5 กระทรวงหลักที1หน้าที1ออกกฎกระทรวง และระเบียบในหน่วยงาน
นําไปปฏิบตั ิ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน1 คงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย
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เป้าหมายหลักคือ มุ่งป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอย่ างบูรณาการบนพืน8 ฐานสิทธิของวัยรุ่น เพื1อ
ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสิ ทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์
เกิดกลไกลการทํางานอย่างบูรณาการของ
หน่วยงานที1เกี1ยวข้อง และทําให้มีเอกภาพในการดําเนินงาน ส่ งผลให้การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ตัOงครรภ์ในวันรุ่ ยมีความยัง1 ยืน เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง1 ขึOน นําไปสู่ การเกิดที1คุณภาพ
และประชากรมีคุณภาพชีวติ ที1ดี
พ.ร.บ. ฉบับนีO แบ่งเป็ น 3 หมวด รวมทัOงสิO น 24 มาตรา และมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่
สิ ทธิของวัยรุ่ น, มาตราสําคัญ และ กลไลระดับชาติ
สิ ทธิของวัยรุ่น
วัยรุ่ นภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนีO หมายถึงบุคคลอายุเกิน 10 ปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
สิ ทธิของวัยรุ่ นภายใต้กฎหมายฉบับนีOได้แก่ สิ ทธิในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง สิ ทธิในการรับ
ข้อมูลและความรู ้ สิ ทธิในการได้รับบริ การอนามัยเจริ ญพันธุ์ สิ ทธิในการได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
สิ ทธิในการได้รับความเสมอภาคและการไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ และสิ ทธิในการรับการรักษาความลับและ
ความเป็ นส่ วนตัว
มาตราสํ าคัญ
พ.ร.บ.กําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ นได้แก่
• สถานศึกษา
- ดําเนินการสอนเพศวิถีศึกษา ที1เหมาะสมกับวัย และจัดหาและพัฒนาครู ผสู ้ อน
“ไม่ ใช่ ครู วิชาไหนมาสอนก็ได้ แต่ ควรเป็ นครู ที>ผ่านการอบรมหรื อมีประสบการณ์ ในการ
สอนเพศวิถโี ดยตรง”
- ให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือ คุม้ ครองวัยรุ่ นตัOงครรภ์ให้ได้เรี ยนอย่างเหมาะสม
- มีระบบส่ งต่อไปยังบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ์และสวัสดิการสังคม
• สถานบริการสาธารณสุ ข
- ดําเนินการให้ขอ้ มูลและความรู ้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ
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•
•
•
-

ให้คาํ ปรึ กษาและบริ การอนามัยเจริ ญพนธุ์ที1ได้มาตรฐาน
มีระบบส่ งต่อไปยังสวัสดิการสังคม
สถานประกอบกิจการ
ดําเนินการให้ขอ้ มูลและความรู ้ในการป้องกันและแก้ปัญหาแก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอ
ส่ งเสริ มให้ลูกจ้างได้รับคําปรึ กษาและบริ การอนามัยเจริ ญพันธุ์
มีระบบส่ งต่อไปยังระบบสวัสดิการสังคม
หน่ วยงานรัฐและสวัสดิการสั งคม
ดําเนินการฝึ กอาชีพตามความสนใจและความถนัด และประสานการจัดงานให้ได้ประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสม แก่วยั รุ่ นที1ตO งั ครรภ์ก่อนและหลังคลอด
จัดหาครอบครัวทดแทนให้วนั รุ ้นที1ไม่สามารถเลีOยงบุตรได้เอง
สร้างเครื อข่ายและแกนนําเด็กและเยาวชนในพืOนที1 (ระดับจังหวัดและอําเภอ) เพื1อช่วย
ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปั ญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ช่วยเหลือแก่วยั รุ่ นที1ตO งั ครรภ์และครอบครัว
ราชการส่ วนท้ องถินP
ดําเนินการออกข้อบัญญัติเพื1อให้วยั รุ่ นได้รับสิ ทธิตาม พ.ร.บ. ฉบับนีO

กลไกสํ าคัญระดับชาติ
เพื1อให้เกิดการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงต่างๆ
พ.ร.บ.ฉบับนีOกาํ หนดให้จดั ตัOง
กลไกระดับชาติ คือ “คณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น” โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน มีสมาชิกเป็ นเจ้าหน้าที1ระดับสู งจาก 8 หน่วยงานของภาครัฐที1เกี1ยวข้อง ผูเ้ ชี1ยวชาญสาขา
ต่างๆ 5 คน และผูแ้ ทนเยาวชนชายหญิง 2 คน จากสภาเด็กและเยาวชน โดยที1อธิบดีกรมอนามัยเป็ นทัOง
กรรมการและเลขาของคณะกรรมการนีO
คณะกรรมการชุดนีOจะทําหน้าที1หลักในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์
เพื1อป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
พ.ร.บ.ดังนีOกล่าว ถือเป็ นประตูสาํ คัญสู่ การทํางานร่ วมกันในระดับนโยบาย อันจะนําไปสู่ การ
เชื1อมโยงจากนโยบายไปสู่ กลไกในทางปฏิบตั ิเชิงพืOนที1ทO งั ระบบ ระหว่างโรงเรี ยน สถานบริ การสุ ขภาพ
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ท้องถิ1น องค์กรการจ้างงาน และหน่วยอื1นๆที1เกี1ยวข้อง เพื1อให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปั ญหา
การตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น มีโอกาสบรรลุตามเป้าหมายที1ตO งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การทํางานเพื1อป้องกันและแก้ไขปั ญหาท้องในวัยรุ่ น ไม่สามารถทําสําเร็ จได้เพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ1ง จําเป็ นต้องอาศัยการระดมสรรพกําลังและการทํางานในหลายด้านร่ วมกัน ทัOงภาค
การศึกษา สาธารณสุ ข ท้องถิ1น สถานประกอบการ มูลนิธิ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่ วมด้วย
ตัOงแต่ทอ้ งถิ1น ตําบล หมู่บา้ น จนถึงจังหวัด แต่ สิ>งสําคัญที>สุดในการทํางานคือ ความเข้ าใจต่ อธรรมชาติ
ของเด็กวัยรุ่ น เข้ าใจผู้ร่วมงานต่ างหน่ วยงาน เพื>อให้ เข้ าถึงใจวัยรุ่ นและกล้ าที>จะพึ>งพาผู้ใหญ่ เมื>อเกิด
ปั ญหา
"9 ภารกิจแก้ ปัญหาการตั?งครรภ์ ในวัยรุ่ น” ของ สสส.
การตัOงครรภ์ในวัยรุ่ นถือเป็ นปั จจัยเสี1 ยงทางสุ ขภาพที1 สสส.ให้ความสําคัญ ที1ผา่ นมาจึงได้
ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายทัOงภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและภาคประชา
สังคม เพื1อขับเคลื1อนเชิงยุทธศาสตร์และลงลึกในทางปฏิบตั ิระดับพืOนที1 จํานวน 20 จังหวัดนําร่ อง เพื1อ
ป้องกันและแก้ปัญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ นขึOน โดยใช้ “9 ภารกิจแก้ ปัญหาการตั8งครรภ์ ในวัยรุ่น” รวม
กับการรณรงค์สร้างค่านิยมชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครัOงแรก และใช้มาตรการคุมกําเนิดที1มีประสิ ทธิภาพ
การเสริ มศักยภาพพ่อแม่ให้มีทศั นคติเชิงบวกเพื1อสื1 อสารเรื1 องเพศกับลูก ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้เรื1 อง
เพศสําหรับเด็กและเยาวชน โดยการผลัดเข้าสู่ ระบบการศึกษาขัOนพืOนฐาน และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื1อ
ติดตามสถานการณ์และแลกเปลี1ยนการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื1อง กล่าวคือ
1. กลไกประสานการทํางานระดับจังหวัดทีเP ข้ มแข็ง
ทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที1เกี1ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุ ข ด้าน
การศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มแกนนําวัยรุ่ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ1น
เป็ นต้น โดยเชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงาน และภาคส่ วนต่างๆ เข้าร่ วมเป็ นคณะทํางาน สร้างความเข้าใจ
และกําหนดเป้าหมายร่ วมกัน เพื1อกระตุน้ และประสานงานให้แต่ละหน่วยงานทํางานในบทบาทของ
ตัวเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ทํางานร่ วมกับผู้ปกครองให้ มที กั ษะการคุยเรืP องเพศกับลูก
ปรับเปลี1ยนทัศนคติพอ่ แม่ในการสื1 อสารกับลูกเรื1 องเพศ พร้อมทัOงสร้างสัมพันธภาพและการ
สื1 อสารในครอบครัว จนสามารถเปิ ดใจพูดคุยเรื1 องเพศกับลูกได้ โดยภาคีทาํ งานร่ วมกับกลุ่มผูป้ กครอง
ในชุมชนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื1อง
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3. กลไกสนับสนุนให้ สถานศึกษาสอนเรืP องทักษะชีวติ และเพศวิถศี ึกษารอบด้ าน
บรรจุเรื1 องดังกล่าวลงในหลักสู ตรของสถานศึกษา มีการจัดการอบรมเตรี ยมสร้างความพร้อม
ให้แก่ครู ผสู ้ อนเพศศึกษา และทําความเข้าใจกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเกี1ยวกับวิธีดาํ เนินงาน นอกจากนีOยงั มี
การจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูป้ กครอง สถานศึกษา และชุมชนเพื1อสร้างความเข้าใจ และทําให้เกิด
แรงสนับสนุนในชุมชน
4. ทํางานกับกลุ่มเสีP ยงเพืPอป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
การใช้ขอ้ มูลทัOงเชิงสถิติและเชิงคุณภาพเพื1อวิเคราะห์หาวัยรุ่ นกลุ่มเสี1 ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
และเสี1 ยงต่อการตัOงครรภ์ รวมทัOงพืOนที1รวมตัวของวัยรุ่ น เพื1อเข้าถึง และออกแบบการจัดบริ การด้าน
สุ ขภาพ และบริ การด้านอื1นๆ ให้เหมาะสม
5. รณรงค์ และสืP อสารให้ วยั รุ่ นตระหนักถึงความรับผิดชอบ และผลทีจP ะตามมาจากการกระทําของ
ตัวเอง
เพื1อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครัOงแรก ร่ วมกับการรณรงค์ให้วยั รุ่ นใช้การคุมกําเนิดที1ได้ผลหาก
จะมีเพศสัมพันธ์
6. มีหน่ วยบริการสุ ขภาพทีเP ป็ นมิตรกับวัยรุ่ น
ครอบคลุมบริ การที1จาํ เป็ นทุกด้าน ให้คาํ ปรึ กษาด้านการป้องกัน และรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การคุมกําเนิดที1มีประสิ ทธิภาพ และเข้าถึงวัยรุ่ นทุกกลุ่ม
7. ระบบบริการทีเP ชืP อมโยงระหว่ างสุ ขภาพ การศึกษา และสั งคม
โดยเฉพาะการได้รับคําปรึ กษาทางเลือกในการตัดสิ นใจเกี1ยวกับการตัOงครรภ์ ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันการตัOงครรภ์ซO าํ การช่วยให้สามารถกลับไปศึกษาต่อได้ หรื อได้รับการฝึ กอาชีพ ซึ1 งจะช่วยให้
วัยรุ่ นที1ประสบปั ญหาสามารถกลับเข้าสู่ สงั คมได้
8. การจัดให้ มพ
ี ืน? ทีสP ร้ างสรรค์ สําหรับเด็กเยาวชน
การจัดให้มีพOืนที1ที1ดึงดูดวัยรุ่ นและเยาวชนกลุ่มต่างๆ
เข้ามาใช้ทาํ กิจกรรมที1เป็ นประโยชน์
ร่ วมกัน เพื1อลดโอกาสการไปข้องแวะในพืOนที1เสี1 ยงอื1นๆ สร้างความตระหนักในคุณค่าของตัวเอง และ
มองเห็นจุดหมายในชีวติ ชัดเจนขึOน
9. มีระบบข้ อมูล เพืPอติดตามความก้ าวหน้ าอย่ างต่ อเนืPอง
ให้สถาบันวิชาการในพืOนที1หรื อภูมิภาคเข้าร่ วมภาคี
และเป็ นผูพ้ ฒั นาระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื1อให้ทุกส่ วนที1เกี1ยวข้องใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน รวมทัOงการติดตาม ประเมินความก้าวหน้า เพื1อ
สะท้อนปั ญหาและอุปสรรค เพื1อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุ งการทํางานร่ วมกัน
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อย่ างไรก็ตาม...
กฎหมายฉบับนีOจะไม่มีประโยชน์เลยหากมุ่งผลเพียงการลดตัวเลขแม่วยั ใส โดยหน่วยงานที1
ทํางานไม่ได้เปลี1ยนวิธีคิด ช่วยกันส่ งเสริ มกลไกทํางาน เพิ1มสวัสดิการให้แม่วยั รุ่ นสามารถประคองชีวติ
ต่อไปได้ และพยายามสร้างนโยบายการดําเนินต่างๆ ให้เป็ นไปตามจุดประสงค์ของกฎหมายที1ตO งั ขึOน
โดยเฉพาะ มาตรา 5 ที1กาํ หนดสิ ทธิของพวกเขาไว้อย่างชัดเจนว่า

“วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้ วยตนเอง และมีสิทธิได้ รับข้ อมูลข่ าวสารและความรู้ ได้ รับการบริ การอนามัย
การเจริ ญพันธุ์ ได้ รับการรั กษาความลับและความเป็ นส่ วนตัว ได้ รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่ างเสมอ
ภาคและไม่ ถูกเลือกปฏิบัติ และได้ รับสิทธิอื=นใดทีเ= ป็ นไปเพือ= ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี8อย่ าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ”
ดูเนื8อหาเต็มของ พ.ร.บ.ได้ ที=
www.rh.anamai.moph.go.th
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ. 2559
ข้ อมูลล้ อมกรอบ
• สายด่ วนท้ องไม่ พร้ อม 1663
• ตั8งครรภ์ ไม่ พร้ อมยังมีทางออก
หากมีปัญหา ข้อสงสัย หรื อพบเจอคนที1มีปัญหา
สามารถขอรับคําปรึ กษาแนวทางการช่วยเหลือได้ที1
FB page โรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ ายสวัสดิการสังคม หรื อ
โทรศัพท์ 02-354-8081 หรื อ ติดต่อได้ที1 “ศูนย์พ1 ึงได้” โรงพยาบาลราชวิถี
• ท้ องไม่ พร้ อม ครอบครัวต้ องประคองไปด้ วยกัน
โอกาสของผูห้ ญิงที1ตO งั ท้องเมื1อไม่พร้อม ทางออกแห่งปั ญหาจะเปิ ดกว้างหรื อปิ ดแคบขึOนอยูก่ บั
ความเข้าใจของคนรอบข้างเป็ นสําคัญ
บรรณานุกรม
ไทย‘ท้องไม่พร้อม’สู งอันดับ2ในอาเซียน อายุนอ้ ยสุ ด10ขวบ รามาฯตัOงคลินิกให้คาํ ปรึ กษาทัOงระบบ. (2559,10
กุมภาพันธ์) สื บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_32339
ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ (2560, 30 มีนาคม), ผูอ้ าํ นวยการสํานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. (สัมภาษณ์)
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธ์ กรมอนามัย. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ปัญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ. 2559.
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.). (2560, 2 กุมภาพันธ์). 9 ภารกิจแก้ปัญหาการตัOงครรภ์
ใน
วัยรุ่ น. สื บค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/352689%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%8
8%E0%
B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%
AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%
E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%
B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%
A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.html
ยูนิเซฟ ประเทศไทย. (2559) .รายงานสังเคราะห์การวิเคราะห์สถานการณ์การตัOงครรภ์ของวัยรุ่ นในประเทศไทย
Thaiteenpreg ชุมชนเพื1อการเรี ยนรู ้ของคนทํางานท้องวัยรุ่ น. (2558, 22 พฤศจิกายน). ภารกิจ 9 ด้านในการ
ป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการตัOงครรภ์ในวัยรุ่ นระดับจังหวัดแบบบูรณาการ. สื บค้นจาก
http://www.thaiteenpreg.com/?p=1124
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