ตลอดทั้งปี 2552 หลายฝ่ายนำ�เสนอข้อมูลและ
สถิติเพื่อส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงประเด็น “แม่
วัยรุ่น” ในฐานะระเบิดเวลาลูกใหม่ของสังคมไทย
รั ฐ บาลสนองตอบปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ ว แต่ น่ า
เสียดายที่กลับกำ�หนดปฏิบัติการในพื้นที่ขนาดเล็ก
จนไม่สามารถที่จะก่อผลกระทบที่ดีต่อสภาพปัญหา
ในภาพรวม

ปี 2552 เป็นปีที่สถานการณ์การตั้งครรภ์ของผู้หญิง
อายุต่ำ�กว่า 20 ปี ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โครงการ
ติ ด ตามสภาวการณ์ เ ด็ ก และเยาวชนรายจั ง หวั ด (Child
Watch Project) ระบุไว้ตงั้ แต่ตน้ ปีวา่ ปัญหาแม่วยั รุน่ เป็น
ปัญหาซึ่งสังคมพึงจับตามากที่สุดในรอบปี1 หากพิจารณา
เฉพาะจำ�นวนแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จากข้อมูล
ของสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พบว่า จำ�นวนแม่วัยใสที่ไปแจ้งเกิดบุตรตนเองมี
จำ�นวนสูงสุดใน พ.ศ. 2550 คือ 108,496 คน และในปีถัด
มามีจำ�นวนลดลงเหลือ 95,747 คน เพราะจำ�นวนการแจ้ง
เกิดรวมทั้งประเทศลดลง2
แต่ถ้าเจาะข้อมูลรายงานการเกิดมีชีพของกระทรวง
สาธารณสุขระหว่างปี 2542 จนถึง 2549 ชี้ว่า สัดส่วนของ
ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตรมีชีพนั้นมีแนวโน้ม
ค่อยๆ ขยับสูงขึน้ จาก พ.ศ. 2542 ทีส่ ดั ส่วนแม่อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี ของการคลอดทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 12.5 ไต่ขึ้นมา
เป็นร้อยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2549 (ดูรูป)
ข้อมูลล่าสุดจากระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัวชี้ว่า ในปีงบประมาณ 2552 อัตรานี้
พุง่ ขึน้ ไปถึงร้อยละ 17.2 กล่าวได้วา่ สถานการณ์แม่วยั รุน่ กำ�ลัง
อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม สถิตินี้นับว่า
ต่ำ�กว่าสถานการณ์จริง เพราะเป็นสัดส่วนของการท้องที่นำ�ไป
สู่การเกิดมีชีพเท่านั้น ไม่ได้รวมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่จบลง
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ด้วยการตายคลอด หรือการแท้งเอง หรือไปทำ�แท้ง หรือ
การคลอดเองแล้ ว ทิ้ ง ทารก หรื อไม่ ไ ด้ แ จ้ ง การคลอดกั บ
สถานพยาบาลและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
นอกเหนือจากสถิตริ ะดับประเทศแล้ว ข้อมูลจากหน่วย
งานต่างๆ ก็ขานรับไปในแนวทางเดียวกัน เมทินี พงษ์เวช
ผู้อำ�นวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ หรือบ้านพัก
ฉุกเฉินให้ข้อมูลว่า ปัญหาแม่วัยรุ่นเป็นปัญหาที่หนักมากเมื่อ
เทียบกับ 6 ปีที่แล้ว เพราะมีอัตราส่วนสูงขึ้นทุกปี ในบ้านพัก
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รูปแสดงสัดส่วนของแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี
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ทีม่ า: สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550 (อ้างใน http: //anamai.
moph.go.th/static.htm)

ฉุกเฉินมีแม่วยั รุน่ มากถึงร้อยละ 30 ของผูห้ ญิงทีม่ าขอพักโดย
ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย3
เช่นเดียวกับคลินกิ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึ่งพบว่าร้อยละ 20 ของผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่
อายุระหว่าง 10-24 ปี และในจำ�นวนนี้เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อมไม่ได้ตงั้ ใจมากถึงร้อยละ 80 และมีการทำ�แท้งอยูท่ รี่ อ้ ย
ละ 304 สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนามของแผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ ทีจ่ ดั ประชุมสัญจรเรือ่ งสุขภาวะทางเพศ
ไปใน 4 ภูมิภาคของประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม 2553 มี
ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน
จาก 53 จังหวัด มาเข้าร่วมประชุมก็ได้ข้อสรุปตรงกันใน
ประเด็นสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนว่า กำ�ลัง
เกิดขึน้ โดยทัว่ ไป และมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เจนกลาย
เป็นความวิตกร่วมกันของที่ประชุม5

ผลกระทบกว้างขวางตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง
ระดับประเทศ
พาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดปี 2552 บ่ง
บอกถึงผลกระทบที่ติดตามมาจากสถานการณ์แม่วัยรุ่นโดย
เฉพาะเรื่องของการทอดทิ้งทารกและคุณภาพชีวิตของทั้งแม่
และลูก “แม่ 18 เสพยาคลั่งแทงลูก 7 เดือนดับ”6 คงเป็น
ข่าวทีส่ ะเทือนใจคนจำ�นวนมาก และยังสอดคล้องกับข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกที่รวบรวมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ประการหนึ่ ง ว่ า แม่ ที่ อ ายุ น้ อ ยมี แ นวโน้ ม ใช้ ส าร
เสพติดมากกว่าแม่ที่อายุมากกว่า7 อาจเนื่องมาจากสภาพ
ความกดดันหลายด้านที่ต้องแบกรับ นอกจากนี้ข่าวการทิ้ง
ทารกไว้ในที่สาธารณะยังมีให้พบเห็นอยู่อย่างสม่ำ�เสมอตลอด
ทั้งปีน8ี้ ภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ของแม่วัยรุ่น
เป็ น อี ก หนึ่ ง มิ ติ ที่ สำ � คั ญ ข้ อ มู ล จากโรงพยาบาลบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2551 พบว่าจำ�นวนแม่วัยรุ่น
อายุ 15-20 ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20.8 โดยอัตราการ
ติดเชื้อเอช ไอ วี ของแม่วัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ซึ่งสูง
ถึง 2.5 เท่า ของอัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป
ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.759
ขณะที่ ก ารต้ อ งออกจากสถานศึ ก ษาเมื่ อ เกิ ด การ
ตั้งครรภ์ยังส่งผลกระทบระยะยาวต่อตัวแม่วัยรุ่น ครอบครัว
และชุมชนอีกด้วย10 เพราะโอกาสทีจ่ ะกลับเข้าสูส่ ถานศึกษาอีก
ครัง้ เป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลความเป็นจริงของคนทีต่ อ้ งทำ�หน้าทีแ่ ม่
และเมียตั้งแต่อายุยังน้อย บ่อยครั้งบุคลากรครูในระดับพื้นที่
จึงสะท้อนให้ได้ยินว่าเมื่อนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ก็มักออกจาก
โรงเรียนและไม่กลับมาเรียนอีกเลย11 กลายเป็นจุดหักเหของ
อนาคตที่น่าเสียดาย

ผลกระทบอี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ เ กิ ดในวงกว้ า งและเป็ น ผล
ระยะยาวต่อสังคม คือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของทารกที่
เกิดจากแม่วัยรุ่น ดังที่ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนก่อน ออกมาระบุว่า เด็กไทยมี
แนวโน้มพัฒนาการลดลงเมือ่ เปรียบเทียบตัง้ แต่ปี 2547 จนถึง
2550 โดยปัญหาแม่วัยรุ่นได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเด็กน้ำ�หนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ประมาณ
ร้อยละ 8 หรือคิดเป็นจำ�นวน 64,000 คน โดยในจำ�นวนนี้
เป็นเด็กคลอดก่อนกำ�หนดถึง 40,000 คน12 ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภาวะ
คลอดก่ อ นกำ � หนด น้ำ � หนั ก แรกคลอดต่ำ � และการขาด
ออกซิเจนระหว่างคลอด ส่งผลต่อการตายของทารก และเกิด
ผลเชิงลบในระยะยาวต่อสุขภาพของเด็กด้วย13
ทีน่ า่ สนใจในเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศอย่างยิง่ คือ ใน
กลุ่มแม่วัยรุ่นนี้ จำ�นวนหนึ่งเป็นแม่ที่ยังอยู่ในช่วงวัย ‘แรกรุ่น’
เท่านั้น ตัวเลขจากสำ�นักบริหารการทะเบียนที่อ้างถึงข้างต้น
ชี้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง 2551 จำ�นวนแม่วัยแรกรุ่น (อายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปีบริบูรณ์) มีประมาณ 3,000 คนต่อปี14
แม้ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาที่ ม าและผลกระทบของการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยเยาว์ แต่ขอ้ เท็จจริงทีส่ ะท้อนจากมติสขุ ภาวะทาง
เพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่อง
เพศกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ที่เสนอในที่ประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งแรก (ปี 2551) ชี้ชัดว่า ประเด็นการตั้ง
ครรภ์ของวัยรุน่ นี้ จำ�นวนมากเป็นการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เพราะ
เป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คุมกำ�เนิด
และหลายกรณีเป็นผลมาจากการถูกละเมิดทางเพศ สถิติของ
ศูนย์พึ่งได้ทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี 25472550 ได้ข้อสรุปชัดเจนว่า เด็กผู้หญิงที่ถูกกระทำ�รุนแรงและ
เข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ ประมาณหนึ่งในสามถูกกระทำ�
รุนแรงทางเพศ ขณะทีร่ ายงานวิจยั ระดับประเทศก็ชวี้ า่ ร้อยละ
46 ของเด็กหญิงอายุ 10-14 ปี มีเซ็กส์ครั้งแรกโดยการถูก
บังคับ15

การป้องกันและแก้ไขทำ�ในระดับเล็ก
ยากที่จะส่งผลกระทบถึงสถานการณ์ในภาพรวม
“เปิดตัวโครงการแม่วัยใส 16 มิ.ย.นี้”16
“ผุดโครงการแม่วัยใสป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม”17
“ลุยโครงการแม่วัยใส”18
“พม.คลอดโครงการแม่วัยใสสกัดท้องไม่พร้อม”19
“พม.เปิดแม่วัยใสสลดโจ๋ท้องก่อนวัย”20

สุขภาพคนไทย 2553 59

โครงการถู ก ท้ ว งติ ง จากอดี ต วุ ฒิ ส มาชิ ก ที่
ทำ � งานด้ า นเด็ ก อย่ า ง “ครู ยุ่ น ” มนตรี
สินทวีชัย ที่เกรงว่ากระแสการรณรงค์เชิงบวก
ให้โรงเรียนดูแลแม่วัยใสไว้ในระบบโรงเรียนนี้
เป็นการชี้โพรงให้กระรอก “โครงการบางอย่าง
ไม่จำ�เป็นต้องป่าวประกาศ เป็นนโยบายเงียบ
ก็ ไ ด้ การออกมาพู ด อาจทำ �ให้ เ รื่ อ งการท้ อ ง
ก่อนวัยหรือท้องไม่พร้อมกลายเป็นเรื่องปกติใน
สังคม”23 แต่ก็เห็นด้วยว่า “โครงการต่างๆ ที่
ออกมาควรมี ขั้ น ตอน มี แ นวทางแก้ ไ ขที่ ชั ด เจน
และช่วยฟื้นฟูดูแลเด็กได้จริง รวมถึงควรจัดกลุ่ม
บุคลากรทีส่ ามารถแนะแนวหรือช่วยเหลือเด็กเหล่านี้
ได้ เด็กบางคนอาจท้องเพราะพลาดหรือถูกกระทำ�”24
อนาคตของโครงการนำ�ร่องนีย้ งั ไม่เป็นเรือ่ งทีช่ ดั เจนนัก
หลังนวลพรรณลาออกจากตำ�แหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม การร่วมคลีค่ ลายสถานการณ์แม่
วั ย รุ่ น คงมิ ใ ช่ เ รื่ อ งของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมฯ
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนทั้งกระทรวง กรม ที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา การพัฒนา การบริหาร องค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนด้ ว ย
ดังคำ�แนะนำ�จากคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก
ต่อสถานการณ์แม่วัยรุ่น (ดูล้อมกรอบหน้า 61)

นโยบายและมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แม่วัยรุ่น
พาดหัวข่าวจำ�นวนมากในช่วงกลางปี 2552 สะท้อนถึง
ความคึกคักของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อปัญหา
แม่วัยรุ่น นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่ าวถึงความ
สำ�คัญของเรื่องนี้ว่า “สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น เช่น
เดียวกับสถิติการออกจากโรงเรียนกลางคัน และผู้สมัครเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มี
โครงการแม่วยั ใสโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการ
ระดั บ ประเทศเปิ ด ตั วในเดื อ นพฤษภาคมนี้ รณรงค์ ทั้ งใน
ครอบครัวและในโรงเรียน ให้ความรูโ้ ดยวิทยากรทีเ่ ด็กๆ สนใจ
ในเรือ่ งเพศศึกษาและการคุมกำ�เนิด”21 อย่างไรก็ดี ข่าวทีอ่ อก
มาอย่างต่อเนื่องในภายหลังชี้ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็น
เพียง “โครงการนำ�ร่อง” เท่านัน้ โดยโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยา ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รบั เลือกเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
โดยมี ก ารจั ด งานรณรงค์ ส ร้ า งกระแสโครงการแม่ วั ยใสแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว22
มีบางข่าวรายงานเชิงลึกว่า โครงการนำ�ร่องนี้อยากหา
แนวทางดูแลแม่วัยรุ่นไว้ในระบบโรงเรียน ทำ�ให้ในอีกด้านหนึ่ง
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คงปฏิเสธได้ยากว่า จำ�นวนแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมทางเพศในสั ง คมไทย โดยเฉพาะ
มุ มมองในเรื่ อ งเพศของเยาวชนที่ เ ห็ นว่า การมีเ พศสัมพันธ์
เป็นการเรียนรูข้ องคนรักกัน หรือเพือ่ นทีถ่ กู ใจกัน ซึง่ ต่างไปจาก
มุมมองเชิงจารีตที่ตีตราเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน หรือ
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนว่าล้วนคือ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ทัง้ สิน้ 25 การจะคลีค่ ลายสถานการณ์ดงั กล่าว จึงไม่ควรชีน้ วิ้ ว่า
แม่วัยรุ่นคือตัวปัญหา เพราะแท้จริงแล้วตัวแม่วัยรุ่นเองคือ
ผลผลิตของความคิด ความเชื่อเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวทางแก้ ไ ขควรเน้ นไปที่ ก ารลดขนาดของปั ญ หา ผ่ า น
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเยาวชน และแนวทางการ
คุ้มครองและเสริมสร้างระบบบริการต่อสุขภาวะทางเพศของ
เยาวชน โดยเฉพาะในประเด็นวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม26
(1) รณรงค์และสร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มี
สุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ คือ เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมาจากความสมั ค รใจ ไม่ บั ง คั บ ต้ อ งเป็ น
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือผลที่
ไม่ต้องการคือ ท้องไม่พร้อม นั่นคือ เพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ต้องมีฐานมาจากความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นั้นๆ ด้วย

(2) จัดให้มกี ารสอนเพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรียนทุกชั้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาวะทางเพศ เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดแทรกการเรียนรู้
เรื่องเนื้อตัวร่างกายตนเอง เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์ และทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่น ครู
ผู้สอนทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศ
ศึกษารอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการนำ�ครูที่ไม่มีทักษะและ
ไม่มคี วามเข้าใจเรือ่ งเพศศึกษารอบด้านมาสอน และกำ�หนด
ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษารอบด้ า นใน
โรงเรียน เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของทุกโรงเรียน
(3) สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กั บ ระบบการให้ ก าร
ปรึกษา โดยเน้นการสร้างเสริมกระบวนการให้การปรึกษา
ก่อนและหลังเผชิญปัญหา (pre-post counseling)
ปรับทัศนคติและฐานคิดของผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาให้ค�ำ นึงถึงความ
แตกต่างทางอาชีพ ศาสนา วัย ความหลากหลายทางเพศ
ชาติพันธุ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการตั้งท้องของวัยรุ่นทั้งที่
เป็นการตั้งใจท้อง หรือเป็นท้องที่ไม่พร้อม รวมถึงปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ ลดการระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ บุคลากร/หน่วยงานที่
ให้คำ�ปรึกษาสำ�คัญๆ คือ ครู/อาจารย์แนะแนวในสถาน
ศึกษาทุกระดับ สถาบันที่ทำ�งานด้านสุขภาพจิต บริการ
ให้การปรึกษาขององค์กรภาคประชาสังคม การให้การ
ปรึกษาในงานโรงพยาบาลชุมชน ทีค่ วรเน้นการปรึกษาทักษะ
ชีวิตก่อนมีชีวิตคู่ และช่วงการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ต้องให้
ความสำ�คัญและสนับสนุนระบบการปรึกษาโดยกลุ่มเพื่อน
หรือกลุ่มผู้เผชิญปัญหาเดียวกัน รวมถึงพัฒนาเครือข่าย
ผู้ให้การปรึกษาและการส่งต่อ

(4) จั ดให้ มีศู นย์ บ ริ ก ารอนามั ย เจริ ญ พัน ธุ์ที่เ ป็นมิตร
กับเยาวชน ที่ดำ�เนินการโดยภาครัฐและเอกชนอย่างครอบคลุม
ครบวงจร เพียงพอ โดยมีบริการที่ดีและเข้าถึงได้ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการคุมกำ�เนิดของวัยรุน่ และการบริการแม่วยั รุน่ ตัง้ แต่
ระหว่างท้อง–ก่อนคลอด–หลังคลอด ทัง้ ในด้านสุขภาพ และจิตใจ
เพือ่ ส่งเสริมให้วยั รุน่ หญิงทีต่ งั้ ครรภ์สามารถช่วยตนเองได้ ในกรณี
ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษาควรมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดำ�เนินงานได้จริง เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ โดยมี
เจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์ของเยาวชนเพียงพอเป็นผู้ให้บริการ
(5) สร้างเสริมเครือข่ายการทำ�งานเรือ่ งแม่วยั รุน่ ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) กับองค์กรชุมชน เพื่อร่วมกัน
วางแผนแก้ไขสถานการณ์จากทรัพยากรของ อปท. ทั้งนี้ต้อง
สร้างเสริมความเข้มแข็งในชุมชนด้วย พื้นฐานสำ�คัญคือ ชุมชน
ต้องสามารถเป็นทีพ่ งึ่ ในเบือ้ งต้นได้ และอาจส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เชี่ยวชาญต่อไป ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นรุนแรงมากเกินกว่าชุมชนจะ
เยียวยาได้
(6) รัฐควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้โรงพยาบาลมี
แนวปฏิบตั ใิ นทางเดียวกัน บุคลากรสาธารณสุขยอมรับ ไม่ปฏิเสธ
ความช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพ
ทางกายและทางใจที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามข้อบังคับ
แพทยสภา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 118 ง
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548) โดยจัดให้มีบริการฯ ที่ปลอดภัย
อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบทั้งภาค
รั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง มี บ ริ การปรึ ก ษาก่ อ นและหลั ง ยุ ติ ก าร
ตั้งครรภ์ด้วย

คำ�แนะนำ�จากคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกต่อสถานการณ์แม่วัยรุ่น
World Health Organization. 2006. Pregnant Adolescents: Delivering on Global Promises of Hope.
• ภาคนโยบายและกฎหมาย: ต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วั ย รุ่ น สามารถตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ โ ดยไม่
สู ญ เสี ยโอกาสทางการศึ ก ษาหรื อ อาชี พ การงาน, กฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
ให้มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมบุตรทีเ่ กิดจากแม่วยั รุน่ , กฎหมายและนโยบายต้องไม่เอือ้ ต่อการจำ�หน่ายบุหรีแ่ ละเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่น
• ภาคสาธารณสุข: การบริการสุขภาพแก่แม่วัยรุ่นต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถดูแลความต้องการของ
แม่วัยรุ่นได้อย่างแท้จริง, แม่วัยรุ่นที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปีต้องได้รับการดูแลประคับประคองเป็นพิเศษ
• ภาคส่วนอื่นๆ (ได้แก่ การศึกษา สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม สื่อ ศาสนา แรงงาน พรรคการเมือง องค์การพัฒนาเอกชน
และประชาสังคมต่างๆ): ต้องถือว่าสถานการณ์แม่วัยรุ่นเป็นเรื่องที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันและจำ�เป็นต้องมีแนวทาง
เชิงบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา, ควรมีการศึกษาปัญหาความยากจนเชือ่ มโยงกับปัญหาแม่วยั รุน่ , การตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่นควรถูกมองให้ครบด้านว่าเป็นประเด็นหญิงชาย, แม่วัยรุ่นต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิ, ภาคส่วนที่ไม่ใช่สาธารณสุขต้องร่วมกันจัดมาตรการเชิงคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของแม่วัยรุ่น
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