ข้ อ มูล สาหรั บสื่ อ มวลชน

วิกฤติการณ์ “แม่ วยั รุ่น ” ปัญหาคุกรุ่นที่ รอให้แก้
ปัญหาเด็กสาวและวัยรุ่ นที่ “ตั้งครรภ์ก่อ นวัยอันควร” มีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้ น และทีน่ ่าเป็ นห่วง
คือ กลุม่ คุณแม่วยั กระเตาะยังมีสดั ส่วนอายุลดน้อยลงเรื่ อยๆ ด้วย...
จากสถิตขิ อง องค์ การอนามัยโลก ระบุวา่ สัดส่วนเด็กหญิงทัว่ โลกอายุ 15-19 ปี ใน 1,000 คน เป็ นแม่
แล้ว 65 คน ส่วนค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชีย 1,000 คน มีคณ
ุ แม่วยั สาว 56 คน
ปัจจัยสาคัญคือ วัยรุ่ นและเด็กรุ่ นใหม่มีคา่ นิ ยมทีต่ อ้ งมีแฟน ทัศนคติตอ่ การมี เพศสัมพันธ์เ ป็ นเรื่ อง
ธรรมดา โดยเฉพาะปัญหาส่วนใหญ่ทพี่ บในเด็กสาวคือ ไม่กล้าปฏิเ สธ เมื่อแฟนขอมีเ พศสัมพันธ์
ปัจจุบนั เด็กไทยมีเ ริ่ มเพศสัมพันธ์ เร็วขึ้ น เฉลี่ย อายุ 10-14 ปี ข้ ึ นไป ซึ่งวัยของเด็ก เหล่านี้ ยังขาด
“วุฒิภาวะ” ในการป้ องกันขณะมีเ พศสัมพันธ์ และทีส่ าคัญคือ การก้าวสู่ภาวะการเป็น “แม่”...
มาตามดูกนั ว่า สถานการณ์ดงั กล่าวในช่วงรอบ 5 ปี ทผี่ า่ นมาเป็ นเช่นใด...

แนวโน้ มแม่ วัยรุ่นเพิม่ มากขึน้ !
ด้านพฤติกรรมทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ พบว่า แม่ทเี่ ป็ นวัยรุ่ นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น โดยปี 2552
กลุม่ ประชากรอายุ 15 – 19 ปี มีอตั ราการคลอดคิดเป็ น ร้อยละ 5.04 เพิ่มขึ้ นจากปี 2545 มีสดั ส่วนไม่ถงึ ร้อยละ 4
(ดังภาพที่ 1)
โดยเฉพาะกลุม่ อายุ 10-15 ปี เป็ นกลุม่ อายุทตี่ อ้ งจับตามอง เนื่ องจากมีแนวโน้มพุ่งทะยานสูงขึ้ นอย่างมาก
จากปี 2545 มีสดั ส่วนไม่ถงึ ร้อยละ 0.08 เพิ่มสูงขึ้ นเป็ น ร้อยละ 0.11ในปี 2552 โดย ตัวเ ลข ดังกล่าว สะท้อน
ให้เ ห็นว่า แม่วยั รุ่ นมีแนวโน้มอายุลดน้อยลงเรื่ อยๆ
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ภาพที่ 1 ร้ อ ยละของแม่วัยรุ่ น ในหญิงอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2545-2551

หมายเหตุ อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี และอายุ 10-14 ปี เป็ นตัวชีว้ ดั ที่ใช้ นาเสนอแทน “ร้ อยละการตัง้ ครรภ์
ในหญิงวัยรุ่น” ซึ่ งเป็ นตัวชี ว้ ดั พฤติกรรมทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ตามกรอบ “ตัวชี ว้ ดั สุขภาพแห่ งชาติ”
ที่มา : ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ . สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และข้ อมูลสามะโนครั ว กระทรวงมหาดไทย อ้ างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554

ร้ อยละ 15 ของแม่คลอดลู ก ยังเป็ นเด็กวัยรุ่น
กลุม่ หญิงวัยรุ่ นทีค่ ลอดบุตรในกลุม่ อายุ 10-19 ปี มีสดั ส่วนเพิ่มขึ้ นในปี พ.ศ. 2543 มีไม่ถงึ ร้อยละ 12
เพิ่มเป็ น ร้อยละ 15.50 ในปี พ.ศ. 2551 (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 อั ตราการคลอดบุตรของหญิงวัยรุ่ น (อายุ 10-19 ปี ) ต่ อ การคลอดบุตรทั้งหมด พ.ศ. 2543-2551

ที่มา :

ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ . สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข และข้ อมูลสามะโนประชากร กระทรวงมหาดไทย อ้ างใน ร ายงานสุขภาพคนไทย
2554
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แม่ วัยรุ่นอายุเฉลี่ ยน้ อยลง
จากการเก็บข้อมูลอายุเ ฉลี่ยแม่วยั รุ่ น พ.ศ. 2548-2552 โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุวา่
เด็กวัย รุ่ น ที่
ตั้งครรภ์มีอายุเ ฉลี่ยลดลงเรื่ อยๆ โดยปี 2552 มีอายุเ ฉลี่ย 17.5 ปี ลดลงจากปี 2548 ซึ่งมีอายุเ ฉลี่ย 17.6 ปี
(ดังภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 อายุเฉลี่ ยของแม่วัยรุ่ น พ.ศ. 2548-2552

ที่มา :

จงกล เลิศเธี ยรดารง และคณะ, 2553 รายงานวิกฤตเศรษฐกิจ 2551-2552 กับระบบสุขภาพและสุขภาพคน
ไทย, สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่ างประเทศ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข อ้ างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554

การตั้งครรภ์ก่อ นวัยที่เหมาะสม เป็ นสถานการณ์ที่เปราะบาง และต้ อ งอาศัยการสร้ างความเข้ าใจให้ เด็กรู้
วิธปี ้ องกันตนเอง รู้ จกั ปฏิเสธ เพราะในวัยที่ วุฒิภาวะยังไม่ส ามารถก้าวล่ วงสู่ ภาวะการเป็ นแม่ได้ นอกจากบัน่ ทอน
อนาคตอั นสดใสของเธอแล้ ว ยังเป็ นเรื่ อ งยากที่ “ทารกน้ อ ย” จะถู กเติมเต็มความเป็ นมนุษย์ ด้ วยเด็กสาวที่ยงั ไม่
พ้ นวัยเรี ยน...
ที่ มา : พฤติกรรมสุขภาพ อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554
สื บค้ นจาก : www.hiso.or.th/hiso/picture/report/thaihealth2011/thai2011_5.pdf
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