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แมว่ยัรุน่ ปญัหาทีไ่ทยตอ้งเตรยีมรบัมอื  
(ตอนที ่1 ปัญหาจากแมว่ยัรุน่) 
  

 
  

แม่วัยรุ่น ปัญหาท่ีไทยต้องเตรียมรับมือ (ตอนท่ี 1 ปัญหาจากแมว่ัยรุ่น)  
(ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)  

 
โดย พิมพิดา โยธาสมุทร  
 

แม่วัยรุ่น ปัญหาท่ีไทยต้องเตรียมรับมือ  
 
ตอนท่ี 1 ปัญหาจากแมว่ัยรุ่น  

 
          ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือเป็นปัญหาทีก่่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยทั้งด้าน

ร่างกายและจิตใจ รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับมารดาวัยรุ่น และยังมีผลกระทบต่อสังคมหลาย
ประการ ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในปี 2550 มีการรายงานตัวเลขแม่ที่เป็นวัยรุ่นสูงขึน้เร่ือยๆ จนอาจ
กล่าวได้ว่าปัญหานี้เร่ิมกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทย และถือเป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาล 

เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลกทีก่ าลังเผชิญปัญหานี้ จากข้อมูลพบว่ามีหญิง
อายุต่ ากว่า 20 ปี ที่ตัง้ครรภ์แล้วเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เพราะไปท าแท้งถึงร้อย
ละ 28.5 ที่ส าคัญมากกว่าร้อยละ 25 ของเด็กกลุ่มนีจ้ะกลับมาตั้งครรภ์ซ้ าภายในเวลา 2 ป ี 

 
          จากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า ประเทศไทยมีการคลอดบุตรในผูห้ญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี เฉลี่ยวันละ 140 ราย หรือตกปลีะ 50,000 ราย ซ่ึงจากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุขพบว่า บางจังหวัดมีอัตราการคลอดบุตรในแม่วัยรุ่นสูงถึง 200 ราย ทั้งนี้ เมือ่พิจารณา
ข้อมูลการแจ้งเกิดจากส่วนการทะเบียนราษฎร ส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 
พบว่า ป ี2550 มีแม่อายุระหว่าง 16 - 20 ปี จ านวน145,747 ราย ที่มีการแจ้งเกิด ซ่ึงหากคิดเปน็

อัตราส่วนในสตรีที่มีช่วงอายุดังกล่าวในจ านวน 1,000 คน พบว่ามีอัตราการคลอดบุตรสูงถึง
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อัตราส่วน 64.32 ซ่ึงหมายความว่าประเทศไทยมีสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในแต่ละปีเป็น
จ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ อย่างตอ่เนือ่ง  
 

ปัญหาจากแม่วัยรุ่น  
 
          การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น ถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ซ่ึงปัญหาดงักล่าว 

นอกจากจะเป็นดัชนีช้ีวัดความเส่ือมของสังคม ยังเปน็ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมรวมถึง
รัฐสวัสดิการที่รัฐบาลต้องจัดหา และที่ส าคัญคือ การพัฒนาประชากรของประเทศ เนื่องจาก
ปัญหาแม่วัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ย่อมส่งผลต่อการเติบโตของเดก็   

 
          - ปัญหาต่อสุขภาพของแมแ่ละเด็กท่ีเกิดมา เนื่องจากการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นส่วน
ใหญ่มีสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่ ทัง้การเจริญเติบโตของแม่ที่ยงัมีการเจริญเตบิโตไม่เต็มที่ 

จึงส่งผลตอ่การเจริญเตบิโตของบุตรและการเตบิโตของมารดาเอง ภาวะความไม่สมบูรณ์พร้อม
ทางร่างกายจึงส่งผลเสียต่อการดูแลของรัฐในระยะยาว  

 
          - ปัญหาทางสาธารณสุข จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่า แม่วัยรุ่นยัง
ขาดวุฒิภาวะในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกดิปัญหาต่อการตั้งครรภ์และการคลอด

ที่ชัดเจน ทั้งการฝากครรภ์ช้าและไม่ครบตามเกณฑ์ ภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนก าหนด การ
คลอดทารกน้ าหนักตัวนอ้ยและการตายคลอด  
 

          - ปัญหาต่อสังคม ซ่ึงถือเป็นปัญหาลูกโซ่ใหญ่ทางสังคม ทัง้ปัญหาการท าแท้งไม่
ปลอดภัย การทอดทิ้งและท าร้ายเด็ก รวมถึงปญัหาการขาดวุฒิภาวะและความพร้อมที่จะเลี้ยงเดก็ 
น าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว และที่ส าคัญเด็กผูห้ญิงจะไร้อนาคตไม่สามารถเรียนต่อได้ 

กลายเปน็แรงงานราคาถูก หรือไร้อาชีพในที่สุด  
 
          - ปัญหาต่อภาครัฐ การดูแลแม่วัยรุ่น มีค่าใช้จ่ายประมาณรายละ 1.75 แสนบาท ในแต่

ละปี นอกจากนี้จากปัญหาการทอดทิ้งเด็ก ปญัหาทางสุขภาวะเด็กและปัญหาทางสังคม ยังส่งผล
ให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3-4 ปี หรือยาวนานกว่า ซ่ึงหากรัฐบาลมี
การแก้ปัญหานี้ส าเร็จ จะประหยัดงบประมาณรัฐ และไม่ก่อให้เกิดปญัหาตอ่สังคม   

 
          ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ใน

การด าเนินงานเพ่ือเป็นการป้องกัน เพราะถือได้ว่าปัญหาแม่วัยรุ่นเมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ในแต่ละปี 
จึงควรมีการด าเนินงานในการป้องกันปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้าน ซ่ึงการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ควรเป็นไปในทศิทางใด ติดตามได้ในตอนหน้า 
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แมว่ยัรุน่ ปญัหาที่ไทยตอ้งเตรยีมรบัมอื  
(ตอนที ่2 ทางออกของปญัหา) 
  

 
  

แม่วัยรุ่น ปัญหาท่ีไทยต้องเตรียมรับมือ (ตอนท่ี 2 ทางออกของปัญหา)  
(ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)  
 

โดย พิมพิดา โยธาสมุทร  
 
แม่วัยรุ่น ปัญหาท่ีไทยต้องเตรียมรับมือ  

 
ตอนท่ี 2 ทางออกของปัญหา  
 

          ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรของแม่วัยรุ่นถือเปน็ปญัหาส าคัญส าหรับประเทศไทย 
โดยพบว่าประเทศไทยติดอนัดับต้นๆ ของเอเชียที่มสีตรีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร... จากงานวิจัย
เร่ือง "การละเมิดสิทธิการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นหญิง" จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า วัยรุ่นหญงิอาย ุ13-22 ป ีร้อยละ 84 ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ส่วนผูห้ญงิ
ช่วงอายุ 19-22 ปี เคยตัง้ครรภ์มากถึงร้อยละ 25รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 13-15 ปี ร้อย
ละ 23 วัยรุ่นบางคนใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉนิมากกว่า 30 คร้ัง วัยรุ่นหญิงร้อยละ 53 ตัดสินใจท า

แท้งเถ่ือน สอดคล้องกับข้อมูลกรมการปกครองที่ระบุว่าปี 2551 ที่พบว่ามีทารกคลอด
ทั้งหมด 7.9 แสนคน เป็นทารกที่คลอดจากแม่อายตุ่ ากว่า 20 ปี สูงมากถึง 9.6 หมื่นคน คดิเปน็
ร้อยละ 12 จากแม่ที่มาคลอดบุตรทั่วประเทศ  

 
          ปัญหาที่เกิดขึน้ตามมาจึงเป็นปัญหาวังวน ทัง้ต่อระบบครอบครัวที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูบุตร 

เนื่องจากสภาพจิตใจ ร่างกาย เศรษฐกิจการเงิน และส่งผลกระทบต่อไปยังสังคม ทั้งปัญหาการ
ท าแท้ง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เปน็ต้น วังวนของปัญหาเหล่านี้จึงไม่มีทางจบส้ิน และมี
แนวโน้มที่ประเทศไทยต้องเผชิญปญัหาเหล่านี้เพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ในแตล่ะปี  

 
          การหาแนวทางออกของปัญหาจงึเป็นแนวทางส าคัญ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) ได้พยายามผลักดันใหม้ีการผ่านร่าง "พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์" เพ่ือ

แก้ปญัหาข้างต้นอย่างเร่งด่วน โดยมีเนื้อหาส าคัญ 6 ข้อ คือ 1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
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คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาต ิ2) หากหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมมีบุตร หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองและเลี้ยงดูบตุรได้ รัฐต้องช่วยเหลือ 3) รัฐหรือนายจ้างภาคเอกชนที่มี
หญิงมคีรรภ์ปฏิบัติงาน ต้องไมข่ัดขวางการลาคลอดตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 4) รัฐหรือ

นายจ้างเอกชนมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ล่วงเกนิ คุกคาม ทางเพศตอ่ลูกจ้าง 5) สถานศึกษามีหญิงมี
ครรภ์ที่อยู่ในระหว่างศึกษา ต้องอนุญาตใหศ้ึกษาต่อได้ทั้งระหว่างตั้งครรภ์และภายหลังคลอด
บุตรแล้ว 6) ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและ

วัยผู้เรียน   
 
          จากประเด็นส าคัญทั้ง 6 ข้อ ดูเหมือนข้อ 5 จะได้รับการถกเถียงมากที่สุด บางฝ่ายไมเ่หน็

ด้วยเพราะเกรงว่าการให้เด็กหญิงอุม้ท้องมาโรงเรียนตามปกต ิจะเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้
วัยรุ่นไม่ป้องกันเวลามเีพศสัมพันธ์ ปล่อยให้มีลูกไดอ้ย่างเสรี จนเป็นตัวอย่างที่ไมด่ีและไม่
เหมาะสมในสถานศึกษา ซ่ึงร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงต่อไป... แต่ทั้งนี้ ส านักข่าว

แห่งชาติ ไดป้ระมวลทางออกของปญัหาทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข 
กล่าวคือ  

 
การป้องกันทางตรง  
 

          - รณรงค์ให้แม่วัยรุ่นฝากครรภ์ให้ครบตามเกณฑ์ให้ได้มากกว่าในปัจจบุัน รวมถึงการ
จัดตั้งคลินิกฝากครรภ์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ เนื่องจากพบว่า การคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นมอีัตรา
เส่ียงหลายประการ ทั้งภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด มีการคลอดกอ่นก าหนด และคลอดทารก

แรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม มารดาวัยรุ่นมีทารกตายระหว่างการคลอด ซ่ึงหากมีการ
รณรงค์ให้มีการฝากครรภ์อย่างถูกต้องแต่เนิ่นๆ อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะลดอันตรายที่จะ
เกิดขึน้ต่อแม่และลูกได ้ 

 
          - การดูแลด้านจิตใจแม่วัยรุ่น เนื่องจากพบว่าการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์อย่าง
ไม่พึงประสงค์หรือไม่มีความพร้อม ซ่ึงอาจกอ่ให้เกิดปัญหาในเชิงพฤติกรรมการเลี้ยงดู จงึควรมี

นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการเลี้ยงดบูุตรอย่างถูกต้องเพ่ือ
ป้องกนัปญัหาในอนาคต  
 

การป้องกันทางอ้อม 
 

          - การสอนเพศศึกษาที่รอบด้านอย่างชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อมลู เน้นทกัษะ สอนเร่ืองความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การเคารพและรับผิดชอบ โดยสอนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเหมือนๆ กัน 
เพ่ือให้เกดิความฉลาดรู้เร่ืองเพศ (Sexual Literacy) ซ่ึงหมายถึงการมีข้อมูลและน ามาใช้ได้จริง 

ถูกที่ ถูกเวลา และสถานการณ์ ถือเป็นแนวทางการป้องกนัเบื้องต้นที่ดทีี่สุด   
 
          - การจัดศูนย์บริการสุขภาพทางเพศที่เปน็มติรส าหรับวัยรุ่น โดยให้ขอ้มูลที่รอบด้าน มี

บริการยาคุมก าเนิด การตรวจระบบเจริญพันธุข์องวัยรุ่น โดยไม่ตัดสินว่าวัยรุ่นที่มาขอค าปรึกษา
เร่ืองการคุมก าเนิด หรือตัง้ท้องในวัยเรียนเปน็เด็กเหลวแหลก ท าให้วัยรุ่นสะดวกใจเข้ามาขอรับ
ค าปรึกษาและบริการ   

 
          - การส่งเสริมให้ผู้ชายมีความรับผิดชอบ ซ่ึงเร่ิมมีการรณรงค์มากขึ้นในปัจจบุัน เนือ่งจาก
สังคมไทยยังมคีวามเช่ือที่ว่าเปน็ความผิดของผู้หญงิเองที่ยอมมีเพศสัมพันธ์ หากแต่เด็กผู้ชาย

ต้องถูกสอนให้เปน็สุภาพบุรุษ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงรู้จักควบคุมตนเองเมือ่มีความพร้อม 
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ซ่ึงครอบครัวรวมถึงโรงเรียนสามารถสอนส่ิงเหล่านีเ้พ่ือให้เยาวชนรู้จักความรับผิดชอบทัง้ต่อ
ตนเองและสังคมได ้ 
 

          ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่ถือเปน็ปญัหาที่มีความส าคัญที่ทกุ
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม หรือภาครัฐ ตอ้งใส่ใจ เพราะหากปล่อยใหป้ัญหาเหล่านี้
เกิดขึน้เร่ือยๆ อย่างไม่มกีารควบคุมป้องกัน จะส่งผลเสียต่อสังคมในระยะยาวและกลายวังวน

อย่างยากที่จะแกไ้ข 

 

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก  

  
 

 

อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
  

 


