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“เพศสมัพนัธ์” หรือ “เซ็กส์” เป็นความปรารถนา
ซ่ึงกันและกันทางธรรมชาติของมนุษย์ชาย-หญิง      
เม่ือเติบใหญ่เข้าสู ่วัยเจริญพันธุ์ เซ็กส์อาจน�ามาซ่ึง
ความรื่ นรมย์ หากสองผ่ายสมัครใจโดยไม่มีการ
ล่อลวง บังคับ หรือขืนใจ โดยมีความพร้อมทางสังคม         
รวมทั้งมีการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทาง
                เพศสัมพันธ์ การมีเซ็กส์จึงต้องมีสติ
                  ไตร่ตรองความพร้อม และมีทักษะ
                 ในการจัดการผลที่อาจเกิด
                ตามมาได้ 

เซ็กส์ 
เป็นเรื่อง
ธรรมชาติ
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อนาคตที่ตั้งใจไว้จะเป็นอย่างไร?
จะเลี้ยงเด็กที่เกิดมาได้หรือไม่? จะต้องออก
จากงานไหม? เรื่องเรียนจะท�าอย่างไร?

ฝ่ายชายจะคิดอย่างไร? จะบอกให้คนใกล้ตัวรู้ได้
ไหม? หากบอกแล้วผลจะเป็นอย่างไร?
พ่อแม่จะยังรักและเอ็นดูเราอยู่ไหม?

แล้วจะท�าอย่างไรต่อไปดี?
ฯลฯ

“ท้องไม่พร้อม..
มีทางเลือก”

เพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย อาจ
สร้างความกังวลใจว่า “จะท้อง

หรือเปล่า” ซ่ึงผูห้ญิงมักเป็นฝ่ายรูส้กึ
กังวลมากกว่าผู้ชายเพราะต้องเป็นคนที่

อุ้มท้องและเลี้ยงดูเด็ก...
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ก็ต้องคิดหนักว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร? จะรับผิดชอบหาเลี้ยงลูก

ที่เกิดมาได้ไหม? จะทิ้งให้ฝ่ายหญิงรับผิดชอบ
คนเดียวได้หรือ? เราจะถูกคนรอบข้าง

มองอย่างไร? พ่อแม่จะผิดหวังในตัวเราไหม?
เรื่องเรียนจะเอาอย่างไร? แล้วเราจะ

ถูกด�าเนนิคดีที่ท�าให้ผู้หญิงท้อง 
หรือไม่? ฯลฯ
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สิ่งแรก ที่ต้องท�าคือ 
อย่าเพิ่งวิตกกังวล

ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่า
“ท้องจริง” โดยการ 

เมื่อท้องไม่พร้อม...
ท�าอย่างไรดี...?
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• สังเกตตัวเอง หลังมีเพศสัมพันธ์แล้วประจ�า
เดือนที่เคยมาสม�่าเสมอขาดหายไป หรือหาก
ไม่แน่ ใจ หลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ป้องกัน
ผ่านไปแล้ว 14 วัน ก็สามารถตรวจสอบด้วย
ตนเองได้ โดยหาซ้ือชุดทดสอบการตั้งครรภ์            
ที่ขายตามร้านยาหรือร้านสะดวกซ้ือ วิธีตรวจ
ก็ง่าย ใช้ปัสสาวะครั้งแรกของวันในตอนเช้า       
ใส่ถ้วยเลก็ทีม่าในกล่องชุดตรวจแล้วจุ่มอปุกรณ์ 
ทิ้งไว้สักครู่ก็รู้ผล หากไม่แน่ ใจ ก็ ให้รอไปอีก    
7 วันและตรวจซ�้าอีกครั้งหนึ่ง

• สังเกตอาการอื่นๆ เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน คัดตึงหน้าอก ปวดปัสสาวะบ่อยๆ 
หรือเหนื่อยเพลียง่วงมากกว่าปกติ
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สอง
            “ตั้งสติ ให้ดี” ไม่ต้องตกใจ 
แต่ก็ไม่ควรละเลย ปล่อยเวลา
    ให้ผ่านไปเพราะทางเลือก
                  จะมีน้อยลง

        ตั้งสติเช่นกัน ทุกปัญหา
      มีทางออก ..ไม่ควรหนหีายปล่อย
    ให้ผู้หญิงจัดการปัญหาแต่เพียงล�าพัง

          “ ใจเย็นๆ คิดไว้เลยว่า
   ปัญหาทุกอย่างสามารถจัดการได้ ก่อนอื่น
 ทบทวนว่าเราสองคนจะจัดการกับชีวิตอย่างไร
อาจจะเลือกพูดคุยกับพ่อแม่ ครอบครัว คนที่เรา
 ไว้วางใจ หรือหน่วยงานที่รับให้การปรึกษาที่มี
  ในตอนท้ายของหนังสือนี ้เพื่อประเมินหาทางเลือก
  ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับทั้งสองคน ที่ส�าคัญคือ   
   ไม่ควรคิดแก้ปัญหาคนเดียว เพราะอาจท�าให้จมดิ่ง
         อยู่กับปัญหาและเครียดหนัก ในที่สุด
                 ก็หาทางออกไม่ได้..”8



ทางเลือก 1 ตั้งท้องต่อ 
• วางแผนให้ชัดเจนว่า เราจะด�าเนนิชีวิตอย่างไรใน

ระหว่างตั้งท้อง คลอด และจะหาเลี้ยง ดูแลเด็ก
ในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร 

• ไปรับบริการฝากท้องที่ โรงพยาบาลเพื่อตรวจ
ร่างกาย รับวัคซีน ตรวจดูพัฒนาการทารก และ 
รับยาบ�ารงุ เพื่อการคลอดที่ปลอดภัยและทารก
ที่แข็งแรง

• จัดการเรื่องขอพักเรียนเพื่อให้ศึกษาต่อเนื่องได้   
หากถูกละเมิดสิทธิ ให้ออกจากโรงเรียนหรื อ      
ไล่ออกจากงาน ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วย
งานด้านสิทธิ

สาม ถามตัวเองและแฟนว่า
เราพร้อมจะท้องต่อหรือไม่?

เมื่อประสบปัญหาท้องไม่พร้อม
มีทางเลือกอะไรบ้าง?

9



• หากไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดยอมรับและ
ให้การดูแลช่วยเหลือระหว่างตั้งท้อง คลอด และ
หลังคลอด สามารถติดต่อขอรับบริการบ้านพัก
ชั่วคราวได้ 

• หากหลังคลอดต้องการความช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็ก
ช่ัวคราว สามารถติดต่อหน่วยงานทีมี่บริการเลีย้งดู
เด็กหรือบริการครอบครัวอุปถัมภ์ได้

• หากไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กในระยะยาว สามารถ
ตดิต่อหน่วยงานเพือ่หาผูอ้ปุการะบตุรบญุธรรมได้

• การเลี้ยงดูเด็กในระยะยาว สามารถติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือด้านอาชีพและสังคมสงเคราะห์ 
หรือเข้าร่วมกลุ่มสนับสนนุต่างๆ 
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ทางเลือก 2 ยุติการตั้งท้อง
 หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเอง  
ยังไม่มีความพร้อมที่จะตั้งท้องและเลี้ยงดูเด็กใน
ระยะยาวได้อย่างมคีุณภาพ จ�าเป็นต้องยุติการตั้งท้อง 
เพื่อให้ปลอดภัยกับผู ้หญิงมากที่สุด ควรเลือกยุติ
เม่ือตั้งท้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ และท�าโดยแพทย์
เท่านัน้ ปัจจุบนัมีหน่วยงานให้บริการกับผูห้ญิงท่ีตดัสนิ
ใจเลือกทางนี ้โดยระบุบริการว่า “ปัญหาประจ�าเดือน
ไม่ปกติ”
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ข้อควรรู้ การยุติการท้อง หรือการท�าแท้งนั้น     
ไม่ได้ผดิกฎหมายในทกุกรณีไป แต่มีข้อยกเว้นให้ท�าได้
ตามกฎหมาย 

  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) 
   และมาตรา 276,  277,  282,  283 และ   
   284 ประเทศไทยได้ก�าหนดให้ผู้หญิงสามารถ
   ยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

     1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกาย  
        ของผู้หญิง
     2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจ 
        ของผู้หญิง
     3. ทารกในครรภ์มีความพิการรนุแรง 
     4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืน
        กระท�าช�าเรา 
     5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี    
        (แม้ว่าเด็กหญิงจะไม่ได้ถูกล่อลวง
        หรือข่มขืนก็ตาม)
     6. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ 
        หรือข่มขู่ เพื่อท�าอนาจาร สนองความใคร่
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แท้งเถื่อน...อันตราย 
การท�าแท้งเถื่อน คือ

การท�าแท้งเถื่อนนีน้อกจากเสียเงินเปล่าแล้ว
ยังท�าให้การแท้งไม่สมบูรณ์ อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และชีวิตของผู้หญิง เกิดการตกเลือด ติดเชื้อในกระแส
เลือด อาจต้องตัดมดลูกทิ้ง ที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้หญิงกว่า 50,000 คน

บาดเจ็บและตายจากการท�าแท้งเถื่อน และ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราจึงไม่ควรน�าพา

ตัวเองไปเสี่ยงต่อชีวิตด้วย
การท�าแท้งเถื่อน

    1) การท�าแท้งโดยผู้ที่ ไม่ ใช่บุคลากร
       ทางการแพทย์ และไม่มี ใบประกอบ
       โรคศิลป์ 
   2) สถานบริการไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
      ตามกฎหมาย 
   3) ใช้วิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาทางการแพทย์ 
   4) ใช้ยาท�าแท้งในขนาดที่ ไม่เหมาะสมกับอายุครรภ์ 
      หรือใช้ยาปลอม 
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วิธียุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
ท�าอย่างไร?

 เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถ
ช่วยให้การยุติฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย แบ่งออกเป็น          
2 วิธีคือ

1. การดูดเนือ้รกจากโพรงมดลกู (Manual Vacuum 
Aspiration: MVA) ใช้กระบอกดูดสุญญากาศดูด
ช้ินเนื้อออกจากโพรงมดลูก ท�าให้เกิดการแท้ง
สมบรูณ์ได้เกือบร้อยละ 100 ใช้ได้ผลในอายุครรภ์
ไม่เกิน 12 สัปดาห์
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2. การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ แบ่งออกเป็น 
   2 ประเภท คือ 

• การใช้ยา Mifepristone (หรือ RU486  )  
        ร่วมกับ Misoprostol (หรือ Cytotex  ) 
        ท�าให้เกิดการแท้งสมบูรณ์ได้มากกว่าร้อยละ

95 ได้ผลในอายุครรภ์ก ่อน 9 สัปดาห์      
การใช้ยาสองตัวร่วมกันนี้ ได้รับการรับรอง
โดยองค์การอนามัยโลก (ณ ปี พ.ศ. 2555  
Mifepristone ยังไม ่ได ้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย) 

• การใช้ยา Misoprostol เพียงอย่างเดียว 
ท�าให ้ เ กิดการแท้งสมบูรณ ์ ได ้มากกว ่า       
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ผลท่ีอายุครรภ์ไม่เกิน 
20 สัปดาห์ 

  
หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาได้ที่ 

www.womenonweb.org
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ควรคุมก�าเนดิทันทีหลังแท้ง !

 ประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์นั้นไม่สวยงาม
นกั เพือ่ป้องกันท้องไม่พร้อม เราจึงต้องคุมก�าเนดิหลงั
ท�าแท้งทันที เพราะผู้หญิงสามารถท้องได้อีกภายใน
เวลา 11 วันหลังจากท�าแท้งหากมีเพศสัมพันธ์ โดย   
ไม่ป้องกัน

• แนวทางการเลือกวิธีคุมก�าเนดิ 
o หากจะใช้วิธีการคุมก�าเนดิเดิม ให้คิดว่าท้อง

ไม่พร้อมครั้งก่อน เราพลาดตรงไหนไปแล้ว
จะแก้ไขได้ไหม และแนวทางแก้ไขเป็นอย่างไร 

o หาก คิดว ่ า วิ ธี เดิ ม เราอาจพลาดได ้ อี ก               
ให้พิจารณาทางเลือกในการคุมก�าเนิดอื่นๆ         
ที่เหมาะสม

• หากยังไม่แน่ ใจว่าจะใช้วิธีการใดที่เหมาะใน   
ตอนนี ้แนะน�าให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน 
ถุงยางอนามัยมีข ้อดี คือเริ่ มใช ้ เ ม่ือไรก็ ได ้ 

      และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันท้อง  16



 9 การคุยเรื่ องเพศสัมพันธ์ อาจหมายถึงรสนิยม 
อารมณ์ ความต ้องการ และการคุมก�าเนิด            
รวมถึงผลที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ ์ 
เช่น ท้องไม่พร้อม โอกาสการติดเช้ือเอชไอวีและ               
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย 

ท้องไม่พร้อม
ป้องกันได้...                                        

คุยกับคู่นอนให้ได้                      
สิ่งที่ชายหญิงควรตระหนัก

คือ เมื่อ “คิด” จะมี
เพศสัมพันธ์ ก็ต้อง “คุย” 

เรื่องเพศสัมพันธ์
อย่างเปิดใจกับคู่ได้
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ผู้ชาย ควรใส่ ใจกับความ
กังวลของผู้หญิง และตระหนักว่า
หากเธอเกิดท้องไม่พร้อมขึ้นมา

ผู้ชายก็ต้องร่วมรับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

 9 การคุยเรื่องเพศสมัพนัธ์กันได้ คือ การใส่ใจกันและ
กันของสองคน เพราะเม่ือเรามีเพศสัมพันธ์ด้วย
ความกังวลและกลวัว่าจะท้อง เราก็จะไร้ความสขุ...

 9 หากเรายังกังวลว่าการมีเพศสัมพันธ์ ในครั้งนั้น   
จะเสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมได้

ผู้หญิง ควรหาวิธี
การคุยแต่เนิน่ๆ เพื่อปฎิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ยัง
รักษาสัมพันธภาพไว้และ
ไม่น�าไปสู่ความรนุแรง 
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มีค�าถามจ�านวนมากถามว่า การสัมผัส
เพียงภายนอก เช่น การกอด จูบ ลูบ คล�า การท�ารัก
ด้วยมือ หรือปาก โดยไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศ       
จะท้องได้หรือไม่?  

ค�าตอบคือ หากอสุจิไม่มี โอกาสได้ผ่านเข้าไปใน
ช่องคลอด และผสมกับไข่ของผู้หญิง ไม่สามารถท�าให้
ตั้งท้องได้

มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการสอดใส่
ท้องได้หรือไม่?

19



วิธีการป้องกันท้องไม่พร้อม
ที่ ได้ผลค่อนข้างดี

1. ถุงยางอนามัย  เป็นวิธีคุมก�าเนดิและป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด เพราะเป็น
ปราการป้องกันไม่ ให้อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของ      
ผู้หญิง แต่ต้องระวังไม่ ให้ถุงยางอนามัยฉีกขาด
และเลือกขนาดให้เหมาะสม ใครที่เจอปัญหา      
ถุงยางฉีกขาดหรือหลุดระหว่างมีเพศสัมพันธ์  

    ใจเย็นๆ ไว้ก่อน อย่าเพิ่งตกใจ ให้รีบหายาคุม
    ฉุกเฉนิมากินเพื่อป้องกันไม่ ให้ท้อง 
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เคล็ดไม่ลับ 

1) วิธีการใส่ถุงยางให้ม่ันใจ ต้องเริ่มใส่ถุงยาง
เม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัว ไม่ว่าผู้ชายจะเป็น         
ผู้ ใส่เอง หรือผู้หญิงเป็นคนใส่ ให้ ก็อย่าลืมบีบ
ปลายถุงยางไล่ลมก่อน จากนั้นจึงสวมแล้ว
รูดให้สุดโคน เม่ือผู้ชายหลั่งน�้าอสุจิเสร็จแล้ว      
จึงถอดถุงยางออก 

2) ควรเตรียมถุงยางอนามัยมากกว่า 1 ช้ิน          
ในกรณีที่อาจมีเพศสัมพันธ ์ต ่อเนื่องหรื อ           
หลายครั้ง มีการท้องไม่พร้อมที่เกิดข้ึนจริง
เพราะเตรียมถุงยางไว้ไม่เพียงพอ
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ยาคุมชนิด 28 เม็ด จะมีวิตามินเพิ่มข้ึนมา 7 เม็ด      
เพื่อให้ผู้หญิงกินยาได้ต่อเนื่องและ “ไม่ลืม” กินยา 

การกินยาคุมแผงแรก ทั้งชนดิ 28 เม็ดและ 21 เม็ด 
ให้กินยาเม็ดแรกภายในห้าวันแรกของการมีประจ�า
เดือน และหลังจากนั้นให้กินติดต่อกันทุกวัน วันละ   
1 เม็ดจนหมดแผง 

การกินยาคุมแผงต่อไป 
• ยาคุมชนดิ 28 เม็ด สามารถเริ่มกินแผงใหม่  

ได้เลย 
• ยาคุมชนดิ 21 เม็ด ต้องเว้นไป 7 วัน             

เพื่อให้ประจ�าเดือนมา แล้วค่อย
    เริ่มกินแผงใหม่ 

2. ยาคุมก�าเนดิชนดิเม็ด เป็นวิธีคุมก�าเนดิที่
มีประสิทธิภาพ ถ้ากินอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ 
ปัจจุบันมีขายสองแบบคือ ชนิด 28 เม็ดและ        
21 เม็ด ซึ่งผลในการคุมก�าเนดิไม่แตกต่างกัน
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เคลด็ลบักันลมื คือ
ควรกินในเวลาเดยีวกันทุกวัน

เมื่อลืมกินยา

• ลืมกินยา 1 เม็ด ให้รีบกินยาทันทีท่ีนึกได้ แต่ถ้า
เวลาที่ลืมกินเกิน 1 วัน ให้กินยาพร้อมกัน 2 เม็ด
เลย 

• ลืมกินยา 2 วัน ให้รีบกินยา 2 เม็ดทันทีที่นึกได้ 
และให้กินอีก 2 เม็ดในวันต่อไป และระหว่างนี้ ให้
ใช้ถุงยางอนามัยไปด้วยจนกว่าจะเริ่มยาแผงใหม่  

• ลมืกินยามากกว่า 2 วัน ให้เลกิกินยาแผงนัน้ไปเลย 
ระหว่างนี้ ให้ใช้ถุงยางอนามัย แล้วเริ่มยาแผงใหม่
ในรอบประจ�าเดือนต่อไป
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3. แผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิ เป็นการ
คุมก�าเนิดที่ออกฤทธ์ิเช่นเดียวกับยาคุมก�าเนิด         
ชนิดเม็ด แต่ ใช้สะดวกกว่า แผ่นแปะนี้มีขนาด   
4.5 x 4.5 เซนติเมตรโดยประมาณ แปะไว้
ที่ผิวหนังบริ เวณ สะโพก หน้าท้อง ต้นแขน                   
ด้านนอก แผ่นหลังด้านบน โดยตัวยาจะซึมผ่าน
ผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด เริ่มติดในวันแรกของ
ประจ�าเดือน แปะไว้ 7 วัน แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ 
พอครบ 3 แผ่น ใน 3 สัปดาห์ ให้เว้นไม่ต้องแปะ 
1  สัปดาห์ (เช่นเดียวกับการกินยาคุมแบบ 21 
เม็ด) ประจ�าเดือนก็จะมาในช่วงที่ ไม่ได้แปะแผ่นยา
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ค�าแนะน�าในการแปะยา
• ห้ามใช้เครื่องส�าอาง โลชั่น หรือครีมบนผิวหนัง  

บริเวณที่จะแปะ 
• ไม่ควรแปะแผ่นยาบนผิวหนังที่ยังแห้งไม่สนทิ
• ไม่ควรตัดแต่งแผ่นแปะเป็นรปูต่างๆ เช่น ตัดเป็น    

รปูดาว เพราะจะท�าให้ประสิทธิภาพลดลง 
• สามารถอาบน�้า ว่ายน�้า และออกก�าลังกายได้      

ตามปกติ โดยไม่ต้องแกะแผ่นออก 
• กรณีแผ่นลอกหลุด ถ้ายังพอใช้ได้ก็ ให้ใช้ต่อ แต่หาก 

ติดไม่ได้จริงๆ ให้ใช้แผ่นใหม่แต่แปะเท่ากับเวลา      
ที่เหลือ เช่น เหลือ 3 วัน ก็ ให้ใช้แผ่นใหม่แปะเพียง    
3 วัน และไม่ควรใช้แผ่นนี้ ในการแปะรอบต่อไป 

เมื่อลืมแปะยา
• ให้เริ่มแปะทันทีที่นึกได้ แต่ไม่ควรเกิน 2 วัน 
• หากเกิน 2 วัน ให้คุมก�าเนดิโดยวิธีอื่น เช่น          

     ถุงยางอนามัย แล้วเริ่มแปะยาในรอบประจ�าเดือน
     ต่อไป
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4. ยาฉีดคุมก�าเนดิ เป็นวิธีทีคุ่มก�าเนดิได้ดเีพราะ
ไม่มีปัญหาลืมกินยา สามารถไปรับบริการได้ที่
สถานบริการสุขภาพ หรือหากสถานบริการนั้น
ไม่มียาฉีดคุมก�าเนดิให้บริการ ก็สามารถหาซ้ือยา
ได้จากร้านยาทีมี่เภสชักร และน�าไปให้สถานบริการ
ฉีดได้ ปัจจุบัน ยาฉีดคุมก�าเนดิมี ให้เลอืกชนดิคุมได้ 
1 เดือน (4 สัปดาห์) 2 เดือน (8 สัปดาห์) และ 
3 เดือน (12 สัปดาห์) ซึ่งจะมีรอบฉีดทุกๆ 30 วัน 
60 วัน และ 90 วันตามล�าดับ การฉีดยาอาจมี
ผลท�าให้ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ กะปริบกะปรอย 
หรือไม่มีประจ�าเดือน 

5. ยาฝังคุมก�าเนดิ เป็นวิธีการคุมก�าเนดิได้นาน
ถึง 3-5 ปี ตามชนดิของยา ข้อดีคือ ช่วยลดปัญหา
เรื่องลมืกินหรือฉีดยา โดยแพทย์จะฝังฮอร์โมนซ่ึง
บรรจุในหลอดพลาสติกเลก็ๆ ไว้ใต้ผวิหนงับริเวณ
ต้นแขนด้านใน การฝังยาอาจมีผลท�าให้ประจ�าเดอืน
มาไม่ปกติ กะปริบกะปรอย ซึ่งพบราวหนึ่งในสาม
ของผู้ ใช้ยาฝัง26



6. ห่วงคุมก�าเนิดหรื อห่วงอนามัย          
มีลักษณะเป็นเหมือนรูปตัว T หรือขดไปมาใส่ ใน
มดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่ สามารถไป
รับบริการที่สถานบริการสุขภาพ ผู้ที่ ใส่ห่วงควร
หม่ันตรวจด้วยตวัเองทกุเดอืนว่าห่วงยังอยู่หรือไม่      
ถ้าห่วงหลุดก็สามารถท�าให้ตั้งท้องได้ 

7. การคุมก�าเนดิถาวร เป็นการคุมก�าเนดิใน
กรณีที่มีบุตรพอเพียงแล้ว สามารถท�าได้ทั้งหมัน
ชาย และหมันหญิง การท�าหมันชายท�าได้ง่าย
และสะดวกกว่าหมันหญิง การคุมก�าเนิดถาวรนี้
ปลอดภัย และประหยัด 
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วิธีการป้องกันท้องไม่พร้อม
ที่ ได้ผลไม่ดีนัก

ยาคุมฉุกเฉิน เป็นวิธีการคุมก�าเนิดที่ ใช้หลังมี   
เพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการท้องในกรณีฉุกเฉนิ คือ 
   1) ไม่ได้คุมก�าเนดิโดยวิธี ใดๆ หรือ 
   2) ใช้แล้วแต่เกิดการผิดพลาด 
      (เช่น ถุงยางอนามัยแตก ลืมกินยาคุมก�าเนดิ) 

ดังนั้น จึงไม่ควรน�ายาคุมก�าเนิดฉุกเฉินมาใช้แทนที่
วิธีการคุมก�าเนิดปกติ เพราะวิธีนี้มีประสิทธิภาพ          
ต�่ากว่า และท�าให้มี โอกาสตั้งครรภ์ ได้สูงหากใช้         
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
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“การกินยาคุมฉุกเฉนิล่วงหน้า                   
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถ                 
ป้องกันการตั้งท้องได้เลย”

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดวิธีการกินที่
ถูกต้องคือ ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังมีเพศสัมพันธ์           
โดยไม่ป้องกัน ให้กินยาพร้อมกันทั้งสองเม็ด หรือ    
กินทีละเม็ดโดยห่างกัน 12 ชั่วโมง 
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1. นับระยะปลอดภ้ย หรือ หน้า 7 หลัง 7  วิธีการนับ
ที่ถูกต้องคือ “หน้าเจ็ด” ให้นับล่วงหน้าก่อนมีประจ�า
เดือนวันแรก 7 วัน โดยนับวันที่คาดว่าประจ�าเดือน
จะมาเป็นวันแรก และ “หลังเจ็ด” คือนับหลังจากที่มี
ประจ�าเดือนวันแรกไปเจ็ดวัน วิธีนีม้ี โอกาสพลาดท้อง
ได้มาก เนื่องจากผู้หญิงมีรอบเดือนมาไม่สม�่าเสมอ 
ท�าให้เกิดความผิดพลาดในการนับท่ีเป็นสาเหตุหลัก
ส�าคัญของการท้องไม่พร้อม

วิธีการป้องกัน
ท้องไม่พร้อมที่ท�าได้
แต่มี โอกาสพลาดสูง
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2. หลั่งข้างนอก คือการถอนอวัยวะเพศชายออกจาก
ช่องคลอดก่อนถึงจุดสุดยอด เพื่อให้หลั่งน�้าอสุจินอก
ช่องคลอด วิธีนีเ้สีย่งต่อการท้องสงู เพราะในความจริง
คือฝ่ายชายมักจะถอนไม่ทนั หรือมีการหลัง่น�า้อสจิุบาง
ส่วนในช่องคลอดก่อนที่จะถอน ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่
ท�าให้ท้องไม่พร้อม
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เว็บไซต์ที่ ให้ข้อมูล ความรู้เพศศึกษา 
การคุมก�าเนดิ ท้องไม่พร้อมและ

ความรนุแรงในครอบครัว

www.teenpath.net
www.lovecarestation.com
http://talkaboutsex.thaihealth.or.th
http://choicesforum.wordpress.com
www.womenonweb.org
http://tamtang.wordpress.com
www.familynetwork.or.th
www.thaisingleparent.com
www.friendsofwomen.or.th
www.wmp.or.th
http://teenzone-spk.mywebcommunity.org
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หน่วยงานที่ ให้บริการช่วยเหลือ
ในเครือข่ายสนับสนนุทางเลือก

ของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
กรงุเทพ-ปริมณฑลและ

จังหวัดอื่นๆ

 1. ปรึกษาทางเลือก 
 2. ปัญหาประจ�าเดือนมาไม่ปกติ
 3. ช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม
    ที่ตั้งครรภ์ต่อ
 4. ปรึกษา/ช่วยเหลือเมื่อถูกกระท�ารนุแรง/ 
    ล่วงละเมิดทางเพศ
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1. ปรึกษาทางเลือก
กรงุเทพฯ และปริมณฑล

• มูลนธิิเครือข่ายครอบครัว                
โทรศัพท์  0-2954-2346-7
(จันทร์-ศุกร์  8.30-16.00 น.)                           
192 ซ.8 ถ.เทศบาลนมิิตรเหนือ ประชานเิวศน์ 1    
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900

• สายด่วนเอดส์ ท้องไม่พร้อม            
โทรศัพท์  1663 (9.00-21.00 น.  ทุกวัน)
ปรึกษาปัญหาเอดส์ ท้องไม่พร้อม แบบนรินาม
จนคลี่คลายและประสานงานส่งต่อหน่วยบริการ
ตามทางเลือกที่ปลอดภัย
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• คลินกิวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์                
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2799,
0-2201-1244 (กด 1), 
08-7053-5500 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                     
(สายนัดหมายเข้ารับบริการ) 

คลินกิในเวลา อาคาร 1 ชั้น 2 หน่วยตรวจวัยรุ่น 
ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 น. 
และ 13.00-16.00 น.

คลินกินอกเวลา อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
(คลินกิพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ)
ทุกวันพุธ 9.00-12.00 น.
และ 17.00-20.00 น.
270 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท               
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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• บ้านพักฉุกเฉนิ                          
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
โทรศัพท์ 0-2929-2222  
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน             
เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 

• สหทัยมูลนธิิ 
โทรศัพท์ 0-2381-8834-6, 0-2381-1318  
850/33 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา
กรงุเทพฯ 10100 

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลต�ารวจ  
โทรศัพท์ 0-2253-0121, 0-2652-5317, 
0-2207-6187, 0-2207-6188 
(ทุกวัน 8.00-16.00 น.)
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน         
เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
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• คณะแพทยศาสตร์                         
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ
โทรศัพท์ 0-2926-9933-5, 0-2926-9992 
(ทุกวัน 8.30-16.30 น.)
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี12120 

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี 
โทรศัพท์ 0-2598-8719 (เวลาราชการ)
7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก  
อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี12000  

• ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2388-0525 
หรือสายด่วน 1669 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 
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• สายด่วน กรมสุขภาพจิต              
กระทรวงสาธารณสุข (ทั่วประเทศ)
โทรศัพท์ 1323 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

จังหวัดอื่นๆ 
• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 0-3532-2555, 
0-3524-2182 ต่อ 2138
46/1 หมู่ 4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

• ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี                    
โรงพยาบาลขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4333-6789 ต่อ 1258
54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
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• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-1503 ต่อ 1235 
859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โทรศัพท์ 0-5621-9888 ต่อ 1206-5202 
และ 0-5621-9802
43 ถ.อรรถกวี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
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2. ปัญหาประจ�าเดือน
   มาไม่ปกติ
กรงุเทพฯ และปริมณฑล

• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA) 
กรงุเทพฯ (คลินกิเวชกรรม) 
โทรศัพท์ 0-2229-5803-5 ต่อ 250, 251 
0-2229-4611 ต่อ 514, 518
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. พักเที่ยง 
12.00-13.00 น.)
6  สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาดินแดง
โทรศัพท์ 0-2245-7382-5  
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น. และ
เสาร์ 9.00-17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถ.ประชาสงเคราะห์ 
เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว   
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาบางเขน
โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 181, 182  
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.)
8 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2433-9077 , 0-2433-6561  
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น. 
และเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.  
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3/20-21 ถ.อรณุอมรินทร์ แขวงอรณุอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700 
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• คลินกิวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์             
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2799, 0-2201-1244 
(กด 1), 0-2201-1234 
(สายนัดหมายเข้ารับบริการ) 
08-7053-5500 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
คลินกิในเวลา อาคาร 1
ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 
13.00-16.00 น.

คลินกินอกเวลา อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
(คลินกิพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ) 
ทุกวันพุธ 9.00-12.00 น. 
และ 17.00-20.00 น.
270 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลต�ารวจ  
โทรศัพท์ 0-2253-0121, 0-2652-5317, 
0-2207-6187-8 
(ทุกวัน 8.00-16.00 น.)
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 

• คณะแพทยศาสตร์                         
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ
โทรศัพท์ 0-2926-9933-5, 
0-2926-9992 (ทุกวัน 8.30-16.30 น.)
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี12120 

• โรงพยาบาลคลองตัน  
โทรศัพท์ 0-2319-2102-5 ต่อ 115, 165  
3284 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10320
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จังหวัดอื่นๆ
• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA) 

     สาขาเชียงใหม่ (คลินกิเวชกรรม)
โทรศัพท์ 0-5327-7805-6   
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. 
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
167 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5324-9406    
(จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น.  
และเสาร์ 9.00-16.00 น.)
200/3 ถ.บ�ารงุราษฎร์ ต.วัดเกต  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
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• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA) 
    สาขาเชียงราย (คลินกิเวชกรรม)

โทรศัพท์ 0-5371-1475 ต่อ 200
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
620/1 ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-3090  
(จันทร์-ศุกร์  17.00-20.00 น.  
และเสาร์ 9.00-12.00 น.)
810/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว  
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4524-3380  
(จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.)
154-156 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธาน ี 34000  

• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA)  
สาขานครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4425-5361 
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. 
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-3627, 0-4322-2543
(จันทร์-เสาร์ 12.00-20.00 น.)
752-754 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7623-5348 
(จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. 
และเสาร์-อาทิตย์ 10.00-14.00 น.)
14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่นชั้น 1 
ห้องเลขที่ 107-108 ถ.วิชิตสงคราม 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7424-6343  
(จันทร์-เสาร์ 12.00-20.00 น.)
240-242 ถ.นพิัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาล�าปาง
โทรศัพท์ 0-5420-9577, 08-9954-1515  
(จันทร์-ศุกร์ 12.00-20.00 น.)
152/53-54 ถ.ล�าปาง-แม่ทะ ต.พระบาท 
อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 
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3. ช่วยเหลือผู้หญิงท้อง
   ไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ
กรงุเทพฯ และปริมณฑล

• บ้านพักฉุกเฉนิ                          
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
โทรศัพท์ 0-2929-2222 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 

• สหทัยมูลนธิิ 
โทรศัพท์ 0-2381-8834-6,          
0-2381-1318, 0-2392-9397 
850/33 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา 
กรงุเทพฯ 10100 
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• บ้านพระคุณ 
โทรศัพท์ 0-2759-1238, 08-6600-5307  
15/423-425 หมู่บ้านกัลยาเฮาส์ ซ.2  
หมู่ 10 ซ.วัดด่าน ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270

• บ้านสุขฤทัย ภคินศีรีชมุพาบาล
โทรศัพท์ 0-2642-8949, 0-2642-9330,
0-2245-0457
4128/1 ซ.โบสถ์แม่พระฟาติมา 
ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรงุเทพฯ  10400
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• คลินกิวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์             
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0-2201-2799, 0-2201-1244 
(กด 1), 0-2201-1234, 08-5053-5500
(สายนัดหมายเข้ารับบริการ) 

คลินกิในเวลา อาคาร 1
ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 
13.00-16.00 น.

คลินกินอกเวลา อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
(คลินกิพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ) 
ทุกวันพุธ 9.00 - 12.00 น. 
และ 17.00 - 20.00 น.
270 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
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• คลินกิดาวชมพู                           
หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช
โทรศัพท์ 0-2419-7866-80 ต่อ 1801-
1802, 08-1554-9868
สอบถามบริการได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์
ให้บริการทุกวันอังคาร 8.00-12.00 น.
2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช                 
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700

• บ้านพักเด็กและครอบครัว 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและ             
     ความมั่นคงของมนษุย์ กรงุเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2354-7580 และ
สายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
255 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
(ตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกับสถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี) 

52



• บ้านพักเด็กและครอบครัว            
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนษุย์ จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2577-2372 และ
สายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
1/119 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี 12110

• หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2323-9553, 0-2323-1429  
383 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270
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จังหวัดอื่นๆ 
• บ้านพักเด็กและครอบครัว             

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนษุย์ จ.นครสวรรค์  
โทรศัพท์ 0-5625-7313-7, 
08-1727-6385
62/1 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์  
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

• มูลนธิิแสงสวรรค์สงเคราะห์  
โทรศัพท์ 0-5622-1215
1093/1 ถ.มาตุลี อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000   

• บ้านพักเด็กและครอบครัว            
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ            
ความมั่นคงของมนษุย์ จ.ศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ 0-4561-7834 
และสายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
1291/5-6 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
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• บ้านพักเด็กและครอบครัว            
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนษุย์ จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 08-5766-5747, 0-4524-2641 
และสายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
10/2 ซ.พนม 7 ถ.พนม ต.ในเมือง  
จ.อุบลราชธาน ี34000

• หมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย
โทรศัพท์ 0-4299-0528, 0-4246-4079
185 หมู่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 430000 
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• หมู่บ้านเด็กโสสะ หาดใหญ่ สงขลา
1 ถ.เทศบาล 73 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230 

• หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7661-5169
โทรสาร  0-7661-5151
90 หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83200
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• หมู่บ้านเด็กโสสะ สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2380-1177, 0-2323-9553,
0-2323-1429
383 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

• หมู่บ้านเด็กโสสะ เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5377-2590, 08-4948-8524
(8.30-17.00 น.)
236 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57100

• สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต (บ้านฮอลแลนด์)
โทรศัพท์ 0-7632-2174, 0-7627-6396
อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต ถ.วิชิตสงคราม 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120   
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4. ปรึกษา/ช่วยเหลือ
   เมื่อถูกกระท�ารนุแรง/
   ล่วงละเมิดทางเพศ
กรงุเทพฯและปริมณฑล

• มูลนธิิเพื่อนหญิง 
โทรศัพท์ 0-2513-1001
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 42 
(ซ.เฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

• มูลนธิิผู้หญิง
โทรศัพท์ 0-2433-5149, 0-2435-1246  
295 ซ.จรัญสนทิวงศ์ 62 
เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700 
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• มูลนธิิหญิงชายก้าวไกล
โทรศัพท์ 0-2513-2889
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900

• มูลนธิิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ 0-2412-1196 
ซ.จรัญสนทิวงศ์ 12 แขวงท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ 10600 

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลต�ารวจ  
โทรศัพท์ 0-2253-0121, 0-2652-5317, 
0-2207-6187-8 
(ทุกวัน 8.00-16.00 น.)
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
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• โรงพยาบาลหนองจอก  
โทรศัพท์ 0-2988-4100-1
48 หมู่ 2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก กรงุเทพฯ 10530 

• คณะแพทยศาสตร์                         
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ
โทรศัพท์ 0-2926-9933-5, 
0-2926-9992 (ทุกวัน 8.30-16.30 น.)
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี12120 

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี 
โทรศัพท์ 0-2598-8719 (เวลาราชการ)
0-2598-8888 (ประชาสัมพันธ์)
7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก  
อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี12000  
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• ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2388-0525  
หรือสายด่วน 1669 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 

• โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
โทรศัพท์ 0-2425-9407, 
08-1712-8642 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
172 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี
โทรศัพท์ 0-84917-5012,
08-5980-4290 (เวลาราฃการ) 
88/1 หมู่ 8 ต.บางพลี ใหญ่ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
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• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ
โทรศัพท์ 0-2338-1133, 
0-2338-1055-6 ต่อ 315
89 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง 
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก
โทรศัพท์ 0-2464-3002 ต่อ 186  
35/3 หมู่ 8 ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130

จังหวัดอื่นๆ 
• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 0-3532-2555, 
0-3524-2182 ต่อ 2138  
46/1 หมู่ 4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
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• ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตร ี
โรงพยาบาลขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4333-6789 ต่อ 1258
08-6241-5819 (เวลา 8.00-20.00 น.)  
54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-1503 ต่อ 1235
859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000

• ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โทรศัพท์ 0-5621-9888 ต่อ 1206-5202 
และ 0-5621-9802
43 ถ.อรรถกวี ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
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