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ADOLESCENT  



ครัง้ก่อนเราได้เรียนรู้เก่ียวกับ 



Adolescent Interview 

in Clinical Practice and 
Adolescent Problems  



Adolescent Problems  

• Teenage Pregnancy 

• Internet / social media 

and game addiction 
 



TEENAGE PREGNANCY 
 

 



• Pregnancy in a female under age of  19 

• Most : unplanned pregnancy 



Prevalence 



ไทย อัตราการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 15-19 ปี  65 : 1000 
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Key factors contributing to 
adolescent pregnancy  

• Having sex in teens 
o  General Teenage : SI 10 %   Pregnant  2 %  

o  High risk : SI 43 %   Pregnant  27 %  

o  เร่ิมมีเพศสัมพันธ์ครัง้แรก เฉล่ียอายุ         ปี 12 



• ประมาณ 1 ใน 4 และ 1 ใน 5 ของนักเรียนชัน้ม.5 ชายและหญิง 
มีเพศสัมพันธ์แล้ว  

• เกือบ 1 ใน 2 ของนักเรียน ปวช. ชัน้ปี2 มีเพศสัมพันธ์แล้ว 



o Unplanned pregnancy 66 % 

  มีเพศสัมพันธ์ครัง้แรกอายุน้อย 

 ไม่มีความรู้เร่ืองเพศสัมพันธ์ 

 ขาดประสบการณ์ในการป้องกันการตัง้ครรภ์ 

 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

 การใช้สารเสพตดิ 

o ไม่เคยคุมก าเนิด 37.5 % 

o Abortion 27 % (ท าแท้งเถื่อน) 

 

 



Key factors 

• Lack of knowledge and misinformation  

oaround sex 

oreproductive health 

ocontraceptive methods 
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Around sex 

• ความเช่ือที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ เช่น การที่วัยรุ่นใช้วิธี
ต่างๆเช่น การนับวัน 7วันก่อนและหลังการมีประจ าเดอืน หรือ 
“การหล่ังภายนอกช่องคลอด” ถือเป็นเร่ืองปกต ิ

• มุมมองในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปตามทศันคตขิองกลุ่ม
วัยรุ่น ในประเดน็ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ขัดแย้งกับ
ค่านิยมของคนส่วนใหญ่  
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Key factors 

• Contraception  การคุมก าเนิด 
o ไม่ใช้อุปกรณ์คุมก าเนิดหรือใช้ไม่สม ่าเสมอ 

o มีหลายเหตุผล เช่น ลืม อารมณ์พาไป การไม่มีเวลาเพียงพอและรู้สกึ
ว่าถุงยางอนามัยลดความสุขของฝ่ายชาย 

o วัยรุ่นบางคนใช้ไม่ถูกวธีิ 

o การขาดความเอาใส่ใจเร่ืองการตัง้ครรภ์เพราะสามารถไปท าแท้ง หรือ
ใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ 

o การเข้าถงึการคุมก าเนิดได้จ ากัด 

 

 



61-65 % 

54-68 % 
ผูห้ญิงดูลดลง 

ที่มา : ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค 2557  



ปัจจัยอ่ืนๆ 
• การขาดความเข้าใจและไม่มีการส่ือสารเร่ืองเพศ  

• การตีตราทางสังคม 
–  ต่อการตัง้ครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน และการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนีถ้ือ

เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เก่ียวกับการเข้าการคุมก าเนิด และบริการ
อนามัยการเจริญพันธ์ุต่างๆ 

– ท าให้วัยรุ่นไม่ทราบเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุและความ
รับผิดชอบร่วมกันในการมีเพศสัมพันธ์  
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• วัยรุ่นหญิงไม่ได้รับการสนับสนุนในการค้นหาข้อมูลและการ
บริการต่างๆ ที่เก่ียวกับอนามัยการเจริญพนัธ์ุในขณะที่ถูก
คาดหวังให้รับผิดชอบเร่ืองการป้องกันการตัง้ครรภ์และผล
สืบเน่ืองที่ตามมาหลังตัง้ครรภ์ 

• วัยรุ่นชายได้รับการสนับสนุนจากส่ือต่างๆและแรงกดดนัจาก
เพื่อนในเร่ืองการเพิ่มความเป็นชาย แต่ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบใน
เร่ืองของการป้องกันการตัง้ครรภ์และการดแูลบุตร 
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• บทบาททางเพศ  
– กล่าวถงึการที่ ผู้หญิงไม่มีอ านาจในการต่อรอง ส่งผลให้ผู้หญิงไม่

สามารถเรียกร้องเร่ืองการคุมก าเนิดได้  

– งานวจิัยหน่ึงได้สนับสนุนว่า “เดก็ผู้หญิงที่เรียบร้อย” (เดก็ที่มีความ
ประพฤตดิีในโรงเรียนและไม่มีพฤตกิรรมเส่ียงอ่ืน) มีแนวโน้มที่จะ
ตัง้ครรภ์มากกว่า เน่ืองจากไม่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะกล้า
ออกมาแสดงจุดยืน และป้องกันตัวเองในสถานการณ์เส่ียงทางเพศ 
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• อยากรู้ อยากลอง ฮอร์โมน 

• วัยรุ่นแทบไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิก และ
กิจกรรมนันทนาการ 

• วัยรุ่นมักขาดการดแูลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เน่ืองจาก
ภาระเร่ืองงาน ท าให้วัยรุ่นอยู่ล าพังโดยไม่มีกิจกรรมใดๆ 

• การขาดการส่ือสารเร่ืองเพศระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น รวมถงึการ
ที่พ่อแม่ขาดความใกล้ชิดในการเลีย้งดบุูตร 



• การรับส่ือ  
– มีเนือ้หาเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด และความสัมพันธ์

ต่างๆล้วนมีผลกระทบต่อวัยรุ่นทัง้สิน้  

– การเข้าถงึส่ือทั่วโลกที่แสดงภาพวัยรุ่นที่ก าลังมีความสัมพันธ์กัน (ที่ยัง
ไม่ได้มีการแต่งงานกัน) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม และ
ความคาดหวังของวัยรุ่น 

 

 



• ปัจจัยอื่นๆ เช่น เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การแต่งงานในวัยเยาว์ ความ
ยากจน 

• อายุที่กฎหมายได้ก าหนดให้สมรสกันได้ 18 ปีขึน้ไป 

• การตตีราทางสังคมต่อการท าแท้ง  

• ทศันคตเิชิงลบของครูพ่อแม่และผู้ให้บริการ เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถงึการบริการ การส่ือสารกับวัยรุ่น และการขอความช่วยเหลือ 

• เหล่านีล้้วนเป็นปัจจัยที่น า ไปสู่การตัง้ครรภ์ของวัยรุ่น 



Pregnancy outcomes 

• Economic 

• Social in nature 

• Increased barriers :  

– educational achievement – which ultimately 
impede professional success  

– social stigma in their public 

– private  lives 

SITUATION ANALYSIS OF ADOLESCENT PREGNANCY in Thailand. 
Synthesis Report 2015.UNICEF. 





Emotional distress  

• as negative consequence of becoming 
pregnant : feeling embarrassed, worried, 
sad,scared  

• unprepared for the pregnancy and associated 
implications 



Health concerns  

• greatest health concerns for pregnant 
adolescents result from the increased risk of 
life-threatening complications associated 
with unsafe abortion 



• health complications of the infants 

• a low or extremely low birth weight 

   (from 12.3 to 17.5 per cent) are twice 



• Marriage among adolescents is both a cause 
and consequence of pregnancy 

• “save face” 

• avoid legal complications if a male is brought 
to court 
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National statistics 

• ในเร่ืองของการฝากครรภ์และการท าแท้ง ข้อมูลได้ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้ 
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กระทรวงมหาดไทย 

• โดยส านักบริหารการทะเบียนได้จดทะเบียนเกิดให้แก่ทารกทุก
คนที่เกิดในประเทศไทย 

• รวมถงึข้อมูลอายุของมารดา นอกจากนีร้ะบบการจดทะเบียนเกิด
ยังเก็บข้อมูลสัญชาตขิองทารก น า้หนักแรกเกิด ที่อยู่ ช่ือและอายุ
ของบดิามารดา สัญชาตแิละที่อยู่ของบดิามารดาซึ่งข้อมูลจะถูก
บันทกึเข้าระบบคอมพวิเตอร์ ณ ส านักทะเบียนจังหวัด 

 



กระทรวงศึกษาธิการ 

• เก็บข้อมูลสาเหตุที่นักเรียนลาออกจากโรงเรียน รวมถงึ 
“การแต่งงาน” โดยยังไม่รวมการตัง้ครรภ์ 

• อย่างไรก็ตาม หลายโรงเรียนอาจไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
ที่ท าให้นักเรียนลาออก  

• ผู้บริหารโรงเรียนอาจไม่ได้รายงานเก่ียวกับข้อมูลดงักล่าว
นีอ้ย่างถูกต้องนัก ถงึแม้จะทราบสาเหตุของการลาออกใน
บางกรณีก็ตาม 



• ข้อมูลที่เกบ็ได้มายังไม่มีความสม ่าเสมอในการเก็บ หรือ
ยังไม่เพยีงพอต่อการวเิคราะห์ผลทัง้ในระดับชาตริะดับ
ภมูิภาค หรือระดับท้องถิ่น 



การดแูลวัยรุ่นหลังคลอด 

• ส่งเสริมการให้นมแม่ : เพิ่มสายใยรักระหว่างแม่วัยรุ่นและ
ทารก 

• ส่งเสริมการคุมก าเนิดหลังคลอด 
o ให้ความรู้  

o ให้คุมก าเนิดอย่างมีประสทิธิภาพ ร่วมกับใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้  

o ลดการตัง้ครรภ์ซ า้ได้  

o ตกไข่ได้ภายะใน 25 วันหลังคลอด 
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วิธีการคุมก าเนิด 
วธีิการคุมก าเนิด ระยะเวลาเร่ิมคุมก าเนิด ระยะเวลาเร่ิมคุมก าเนิด

หลังยุตดิการตัง้ครรภ์ 
หรือแท้ง 

วัยรุ่นที่ไม่ได้ให้นมบุตร วัยรุ่นที่ให้นมบุตร 

ยาคุม ฮอร์โมนโพรเจสเทอ
โรนอย่างเดียว (กนิ ฝัง ฉีด) 

เร่ิมได้ตัง้แต่หลังคลอด เร่ิมได้ตัง้แต่หลังคลอด หรือถ้า
เร่ิมวันท่ี 21 หลังคลอด แนะน า
ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย 2 วัน
หลังเร่ิมกินยา หรือ 7 วันหลัง
เร่ิมฉีดหรือฝังยาคุม 

เร่ิมได้หลังยุตฯิหรือแท้ง หรือ 
หากเร่ิมวันท่ี 5 ขึน้ไป แนะน า
ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย 2 วัน
หลังเร่ิมยา  
 

ยาคุม ฮอร์โมนรวม (กนิ 
แปะผิวหนัง วงแหวน
คุมก าเนิด) 
 

หากไม่มีข้อห้ามต่อการใช้
ฮอร์โมนเอสโตรเจน สามารถ
เร่ิมใช้ได้ตัง้แต่วันท่ี  21 หลัง
คลอดเป็นต้นไป 

ใช้ต่อจากยาคุมที่มีโพรเจสเทอ
โรนอย่างเดียว โดยเร่ิมใช้ได้
ตัง้แต่เดือนที่ 6 หลังคลอด  
หรือ กรณีไม่สามารถคุมก าเนิด
ด้วยวิธีอ่ืนได้ สามารถใช้วิธีนีไ้ด้
ตัง้แต่วันท่ี 42 หลังคลอด 
ร่วมกับใช้ถุงยางอนามัย 7 วัน
แรกหลังคุมก าเนิด 

เร่ิมภายใน 7 วัน 

ห่วงอนามัย ให้ใส่ห่วงภายใน 4 สัปดาห์หลังคลอด โดยใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย
7 วันหลังใส่ห่วงอนามัย 

เร่ิมได้ภายใน 48 ชม หลังยุตฯิ
หรือแท้ง 
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• เฝ้าระวังภาวะซมึเศร้าหลังคลอด 

• พบ 53.6 % โดยเฉพาะ 3 เดือนหลังคลอด สัมพันธ์กับอัตราการ
ฆ่าตวัตายของแม่วัยรุ่น 

• ประเมินปัญหาสุขภาพหลังคลอด 

• แนะน าให้กลับไปเรียนต่อเม่ือพร้อม :  ไม่แนะน าเลีย้งลูกอย่าง
เดียว มีโอกาสตัง้ครรภ์ซ า้ หรือพฤตกิรรมเส่ียงด้านอื่น 

• แนะน าเร่ืองการเลีย้งดบุูตร เฝ้าระวังการทารุณกรรม หรือ การ
ละเลยการเลีย้งดบุูตร 

การดแูลวัยรุ่นหลังคลอด 
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การป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 

1. Primary Prevention 

– หลักการหลายอย่าง  

– ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์  (Abstinence only program) 

– ให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา (Sex education) 

– ให้วัยรุ่นเข้าถงึการคุมก าเนิดได้ง่าย 

– เพิ่มทกัษะชีวิตแก่วัยรุ่นผ่านการฝึกฝนสถานการณ์จ าลอง
(Role play Activities) 

 

สกุญัญา อินอิว.การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นและบทบาทการเป็นพอ่แม่.ต าราเวชศาสตร์วยัรุ่น..2559. 



2. Secondary Prevention 

– คลินิกมารดาวัยรุ่น 

– สหสาขาวิชาชีพ ครบวงจร 

– ลดการตัง้ครรภ์ซ า้ 
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ระดับ บทบาทหน้าที่ 
บุคคล วัยรุ่น ควรมีเพศสัมพันธ์เม่ือถงึวัยอันควร และรู้ถงึผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่

ปลอดภัย รวมทัง้สามารถหาแหล่งข้อมูลในเร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกต้อง และปรึกษาผู้มี
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

ครอบครัว บิดามารดา ให้การเลีย้งดูโดยวางแนวทางการพัฒนาในด้านความคิด เพิ่มความเช่ือม่ันให้กับบุตรของ
ตนเองและให้บุตรของตนรู้จักรักตัวเอง ปลูกฝังค่านิยมรักนวลสงวนตัวแก่บุตรสาวและ
ความเป็นสุภาพบุรุษแก่บุตรชาย รวมทัง้ให้ค าแนะน าอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 

โรงเรียน ครู ให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบียนความจริง และมีทักษะในการให้
ค าปรึกษาในเร่ืองนี ้รวมทัง้เข้าใจถงึพฤตกิรรมเส่ียงของวัยรุ่นและสามารถคัดกรองวัยรุ่น
ที่มีความเส่ียงเพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนที่เกิดขึน้พฤตกิรรมเส่ียงๆ นัน้ได้ 

โรงพยาบาล แพทย์และ
บุคลากรทางการ
แพทย์ 

ให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นบริการท่ีวัยรุ่นสามารถ
เข้าถงึได้จริงและเป็นมิตรแก่วัยรุ่น เช่นจัดตัง้คลินิกวัยรุ่น คลินิกมารดาวัยรุ่น กรณีที่มี
บริการเฉพาะดังกล่าวบุคคลากรทางการแพทย์ควรหารโอกาสให้ค าแนะน าเร่ืองอนามัย
เจริญพันธ์ุและการคุมก าเนิดแก่วัยรุ่นท่ีมารับบริการ 

สังคม ควรควบคุมส่ือท่ีน าเสนอในทางยั่วยุกามารมณ์ ป้องกันส่ือลามกอนาจาร และมี
บทลงโทษต่อกลุ่มคนที่เผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร 

ประเทศ วางนโยบายและมาตรการการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพและเอาจริงเพื่อสามารถน าไปใช้
ในระดับประเทศ 

วิโรจน์ อารีย์กลุ.Practical Points in  Adolescent Health Care.ราชวิทยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย อนกุรรมการและ
ชมรมสขุภาพวยัรุ่น, 2555 



 

http://welfare.labour.go.th/2018/attachments/article/407/7917_
A8.2559.pdf 



http://welfare.labour.go.th/2018/attachments/article/ 
407/7917_A8.2559.pdf 



พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  

• มีสาระส าคัญ อาท ิ

• มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง  
– มีสทิธิได้รับข้อมูลข่าวสาร 

– ความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุ  

– ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว  

– ได้รับการจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏบัิต ิ 

– ได้รับสิทธิอ่ืนใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตนีิอ้ย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

 

 แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



• มาตรา 6 ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ดังนี ้
– จัดให้มีการเรียนการสอนเร่ืองเพศวถิีศกึษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ

นักเรียนหรือนักศกึษา 

– จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวถีิศกึษาและให้ค าปรึกษา
ในเร่ืองการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน
หรือนักศกึษา 

– จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศกึษา
ซึ่งตัง้ครรภ์ให้ได้รับการศกึษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเน่ือง  

– รวมทัง้จัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุ
และการจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเหมาะสม 

แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



• มาตรา 7 ให้สถานบริการด้าน สธ. ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
–  ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ 

– จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุที่ได้
มาตรฐานส าหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสทิธิตาม
มาตรา 5 รวมทัง้จัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดกิาร
สังคมอย่างเหมาะสม 

 

แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



• มาตรา 8 ให้สถานประกอบกิจการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
– ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ 

– จัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถงึบริการให้ค าปรึกษาและ
บริการอนามัยการเจริญพันธ์ุ  

– รวมทัง้จัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดกิารสังคมอย่าง
เหมาะสมการก าหนดประเภทของสถานประกอบกจิการและการ
ด าเนินการของสถานประกอบกจิการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



• มาตรา 9 ให้มีการจัดสวัสดกิารสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
– ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ

สร้างเครือข่ายเดก็และเยาวชนในพืน้ที่เพื่อเป็นแกนน าป้องกัน แก้ไขและ
เฝ้าระวังปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 

– ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ท าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์
และครอบครัว 

– จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ก่อน
และหลังคลอดที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางาน
ให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

– จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลีย้งดูบุตรด้วยตนเองได้  

–  การจัดสวัสดกิารสังคมในด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 

 

แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



• พ.ร.บ.ดังกล่าวยังก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ คณะกรรมการชุดนีมี้อ านาจหน้าที่ อาทิ 
– เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณา 

– เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี เสนอความเหน็ต่อ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตนีิ ้

– เสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

 

แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญตักิาร
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 



Hotline 1323 

 





Internet Use Disorder 



 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 
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The good 



1. Construction of social capital  
• Creating and sustaining connentions between people 

• Reducing loneliness. In elderly,there were links between 
social tecnology use and physical and psychological health, 
which were mediated by reduced loneliness (Chopik,2016) 

 

 

• Shown to a net positive impact on young people’s mental 
health 

• In particular achieved good scores for measures such as self-
expression,awareness, self-identity and community 
building. (Royal society for public health,2017) 

Positive effect on mental health 



2. Building mental health literacy  

• For health communication for general public,patients 
and health 

 

3. Peer-to-peer support 

• mental health care, health conditions : 
empowerment and providing hope. 

 

 

 
 



The bad 



• Association between social media use and 
depression, anxiety, sleep problem, eating 
issues, increases suicide risk. 

• FB lead to symptoms of depression if site 
triggered feelings of envy in the user. 

• Bullied on social media. 

Negative effect on mental health 

Tandoc Jr,Ferrucci,& Duffy,2015 
Chotpitayasunondh, Varoth and Douglas, Karen (2018) The effects of "phubbing" on social 
interaction. Journal of Applied Social Psychology, 48 (6). pp. 304-316.  



• Cognitive impacts : knowledge, understanding 

• Affective impacts : attitudes, values,self-
perception 

• Interpersonal and Social impacts : 
communication skill, leadership, teamwork 

• Physical and behavioral impacts : fitness, 
social actions 

 

Bird,W.2004.NATURAL FIT Can Green Space and Biodiversity Increase Levels of 
Physical Activity? 



The very bad 
For Your Relationships 



Phubbing 
• = The act of snubbing someone in a social 

setting by looking at your phone insead of 
paying attention. 

 

•  Phubbing  

 Is Hurting Your Relationships.  

https://onlinesense.org/.Phubbing: Are You Being Anti-Social with Your Smartphone? 



• https://onlinesense.org/ 

https://onlinesense.org/.Phubbing: Are You Being Anti-Social with Your Smartphone? 

https://onlinesense.org/
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I’m a 

“Phubbee” 

I’m a 
“Phubber” 



 

https://onlinesense.org/.Phubbing: Are You Being Anti-Social with Your Smartphone? 



 



 



 



 





The effects of phubbling 

• Lead to negative communication outcomes. 

• Decreased feeling of relational evaluation. 

• Less social well-being. 

• Lower enjoyment from real world social 
interactions. 

• Percieve their interaction to be of poorer quality. 

• Feel less close to their interaction partner. 

 

 

Chotpitayasunondh, Varoth and Douglas, Karen (2018) The effects of "phubbing" on social 
interaction. Journal of Applied Social Psychology, 48 (6). pp. 304-316.  



• Adolescences perceptions of their parents phubbing 
was related to increased anxiety, depression, 
cyberbullying, and prosocial behaviors, as mediated 
through parental warmth. 

Chotpitayasunondh, Varoth and Douglas, Karen (2018) The effects of "phubbing" on social 
interaction. Journal of Applied Social Psychology, 48 (6). pp. 304-316.  



Internet Use Disorder 

• 1995 Internet addition disorder by Dr. Ivan 
Goldberg, MD  

• DSM 5 ยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์วินิจฉัยเป็นทางการ 

• แต่ Internet use gaming disorder จัดอยู่ในหมวดโรค 
section 3 ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเตมิก่อนจะถูกจัดให้เป็น
ปัญหาทางจติเวชอย่างเป็นทางการ 

 

 

จิตเวชศิริราช DSM-5.ชาญวิทย์ พรนภดล.การเสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet use disorder).2558. 



Definition : Internet Use Disorder 

• การเสพตดิอนิเตอร์เน็ต 

• การเสพตดิทางพฤตกิรรมและจติใจของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต  

• ส่งผลให้หมกมุ่นกับการใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไป ไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองให้ใช้ในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ใช้นานตดิต่อกัน
หลายช่ัวโมงต่อวัน และใช้นานมากขึน้เร่ือยๆ  

• เม่ือถูกขอให้เลิกใช้หรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกิริยา
หงุดหงดิไม่พอใจอย่างรุนแรง และอาจถงึขัน้ก้าวร้าว 

จิตเวชศิริราช DSM-5.ชาญวิทย์ พรนภดล.การเสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet use disorder).2558. 



7 Groups 
1. Online gaming addition 

2. Online social media or blogging addition 

3. Online shopping addition 

4. Cybersex or online pornography addition 

5. Online gambling addition 

6. Searching for information or playing the internet 
addition 

7. Watch a movie, cartoon, video clip addition : youtube 
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The overlaping relationship 

Internet addition 

 

 

 

 

 

 

Game addition 

 

 

 

 

 

Social media 
addition 
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Causes 

• Neurobiology 
– การเปล่ียนแปลงทางชีววทิยาระบบประสาทในสมอง ของผู้เสพตดิ

อนิเตอร์เน็ตและเกม มีลักษณะเหมือนกับผู้ป่วยที่ตดิสารเสพตดิ 

– พบการลดลงของระดับ dopamine transporter และ 
dopamine D2 receptor ในสมองส่วน Striatum 

– พบการกระตุ้นที่เพิ่มขึน้ของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ brain reward 

circuits 
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• และอีกหลายส่วนในสมอง  

• Some studies link Internet Addiction Disorder to 
physically changing the brain structure – specifically 
affecting the amount of gray and white matter  in 
regions of the prefrontal brain.  

• This area of the brain is  

     associated with remembering  

    details, attention, planning,  

     and prioritizing tasks. 
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• Psychological factors 
– ที่สัมพันธ์กับการเสพตดิอนิเตอร์เน็ต ได้แก่ 

– Low self esteem , Low self-satisfaction, 
Obsessive-compulsive disorder (OCD) , anxiety 
and depression, ADHD 

– Want to have friends , Need acceptance ,Forget 

the distress of the moment 
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Warning signs of Internet addiction 

1. Preoccupation with the Internet.  (Thoughts about previous 
on-line activity or anticipation of the next on-line session.) 

2. Use of the Internet in increasing amounts of time in order 
to achieve satisfaction. 

3. Repeated, unsuccessful efforts to control, cut back or stop 
Internet use. 

4. Feelings of restlessness, moodiness, depression, or 
irritability when attempting to cut down use of the 
Internet. 

5. On-line longer than originally intended. 

 

Sources:  "Virtual Addiction" David N. Greenfield, Ph.D., "Caught in the Net" Dr. Kimberly Young, 
Center for Internet Addiction Recovery, American Psychiatric Association. 



6. Risked loss of significant relationships, job, 
educational or career opportunities because of 
Internet use. 

7. Lies to family members, therapists, or others to 
conceal the extent of involvement with the Internet. 

8. Use of the Internet is a way to escape from 
problems or to relieve a dysphoric mood.  (e.g. 
feelings of hopelessness, guilt, anxiety, depression.) 

 

Sources:  "Virtual Addiction" David N. Greenfield, Ph.D., "Caught in the Net" Dr. Kimberly Young, 
Center for Internet Addiction Recovery, American Psychiatric Association. 



Assessment tool  

• Internet Addiction Test (IAT) by Dr.Young 

• Thai รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ร่วมกับกรมสุขภาพจติ  

• แบบทดสอบการตดิเกม Game Addiction Screening 
Test  (GAST) : เดก็ท าเอง และผู้ปกครองท า 
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GAST 

 

ข้อค าถาม 
ไม่ใช่เลย 
(0 คะแนน) 

ไม่น่าใช่ 
(1 คะแนน) 

น่าจะใช่ 
(2 คะแนน) 

ใช่เลย 
(3 คะแนน) 

ตัง้แต่ฉันชอบเล่นเกม… 
1.   .....ฉันสนใจหรือท ากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก O O O O 

2. .....ฉันมักเล่นเกมจนลืมเวลา O O O O 

3. .....ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคนในครอบครัวแย่ลง O O O O 

4. .....ฉันเคยเล่นเกมดึกมาก จนท าให้ตื่นไปเรียนไม่ไหว O O O O 

5. .....ฉันมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันได้รับอนุญาตให้เล่น O O O O 

6. .....ฉันมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม O O O O 

7. .....ฉันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม O O O O 

8. .....เร่ืองที่ฉันคุยกับเพื่อนๆ มักเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเกม O O O O 

9. .....ฉันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม O O O O 

10. .....การเรียนของฉันแย่ลงกว่าเดิมมาก O O O O 

11. .....กลุ่มเพื่อนที่ฉันคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับฉัน O O O O 

12. .....เวลาที่ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมมาก             
ฉันมักท าไม่ส าเร็จ O O O O 

13. .....เงนิของฉันส่วนใหญ่หมดไปกับเกม      
          (เช่น ซือ้บัตรชั่วโมง, ซือ้หนังสือเกม, ซือ้ไอเท็มในเกม ฯลฯ) O O O O 

14. .....หลายคนบอกว่า อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป  
 (เบื่อง่าย, หงุดหงดิง่าย, ขีร้ าคาญ ฯลฯ) O O O O 

15. .....หลายคนบอกว่า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป  
    (เถยีงเก่ง, ไม่เชื่อ ัง, ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) O O O O 

16. .....หลายคนบอกว่าฉันติดเกม O O O O 

 
รวมคะแนน 

 
 

A 
 

B 
 

C 
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Signs and symptoms  

• คล้ายผู้ตดิสารเสพตดิ และผู้ตดิการพนัน 

• คือ เม่ือเล่นเกม ส่ือสังคม หรืออนิเตอร์เน็ต จะรู้สึกพงึพอใจและ
เพลิดเพลิน 

• จนลืมตัวใช้เวลาเล่นนานกว่าที่ตัง้ใจไว้ หรือเล่นนานขึน้เร่ือยๆ 
โดยไม่สามารถควบคุมพฤตกิรรมและเวลาในการเล่นของตนเอง
ได้ แม้พยายามจะลดหรือเลิกก็มักจะไม่ส าเร็จ 

• ไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดเล่นได้ 

• เม่ือถูกขัดจังหวะหรือถูกห้าม จะโกรธ หงุดหงดิ กระวนกระวายใจ  
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• อาจมีอาการทางด้านอารมณ์ 

• คิดซ า้ๆเกี่ยวกับการเล่นที่ผ่านมา และต้องการเล่นตลอดเวลา 

• จนมีผลกระทบต่อตนเองหลายด้าน เช่น การเรียน การท างาน 
สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสังคม 
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Signs and symptoms  

• Physical Symptoms  
 

• Backache 

• Carpal Tunnel Syndrome 

• Headaches 

• Insomnia 

• Poor Nutrition (failing to eat or eating in excessively to 
avoid being away from the computer) 

• Poor Personal Hygiene (e.g., not bathing to stay online) 

• Neck Pain 

• Dry Eyes and other Vision Problems 

• Weight Gain or Loss 
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Effects 

1. ปัญหาด้านการเรียน 

2. ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

3. ปัญหาด้านการเงนิ 

4. ปัญหาด้านอาชีพการงาน 

5. ปัญหาด้านร่างกาย 

6. ปัญหาด้านจติใจ 
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Treatment 

1. Medication 

– การศกึษาเก่ียวกับประสทิธิภาพของการรักษายังมีอยู่ไม่มาก 

– ยาที่ได้รับรายงานว่าใช้ได้ผล : Bupropion 150-300 mg/day  

– ลดการเล่นอนิเตอร์เน็ตได้ พร้อมกับอารมณ์ที่ดีขึน้ 

– ใน ADHD ร่วมด้วยใช้ Methylphenidate 18-54 mg/day 
ลดความรุนแรงของการตดิเกมลงได้ 
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Treatment 

2. Psychosocial treatment 

– ใช้หลักการเดียวกับการรักษาผู้ตกิสารเสพตดิอ่ืนๆ 

– ผสมผสานการบ าบัดหลายอย่างเข้าด้วยกัน 

– การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

– การรักษาแบบกลุ่ม 

– ครอบครัวบ าบัด 

– จดิบ าบัดแบบ CBT : Cognitive behavioral therapy  

– การฝึกอบรมผู้ปกครอง PMT : Parent management training 
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ข้อแนะน าเก่ียวกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ
ส าหรับวัยรุ่น 

 • ใช้ส่ือผ่านจอทุกประเภท น้อยกว่า 2 ชม./วัน 

• ก าหนดเขต และเวลาปลอดส่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านจอ 

• ให้การความรู้และส่ือสารต่อเน่ือง เกี่ยวกับส่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านจอ 

• พ่อแม่ต้องก ากับดแูล และตัง้ข้อจ ากัด เร่ืองการใช้ส่ือผ่านจออย่าง
สม ่าเสมอ 

• พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของการใช้ส่ือ 

• จ ากัดการใช้ส่ือขณะท าการบ้าน 

• ทุกจอต้องไม่อยู่ในห้องส่วนตวั 

วีระศกัดิ ์ชลไชยะ.ผลของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผ่านจอต่อเดก็และวยัรุ่น.2561 



 

  
 

EF is important for ? S :Strength 



 




