6. “แมวัยรุน” เรื่องใหญที่ยังปองกันและแกไขกันแบบเล็กๆ1
โครงการการจัดทํารายงานสุขภาพคนไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
(คําโปรย) ตลอดทั้งป 2552 หลายฝายนําเสนอขอมูลและสถิติเพื่อสงสัญญาณเตือนสังคมถึงประเด็น “แม
วัยรุน” ในฐานะระเบิดเวลาลูกใหมของสังคมไทย รัฐบาลสนองตอบปญหาอยางรวดเร็ว แตนาเสียดายที่กลับกําหนด
ปฏิบัติการในพื้นที่ขนาดเล็กจนไมสามารถที่จะกอผลกระทบที่ดีตอสภาพปญหาในภาพรวม

ป 2552 เปนปที่สัดสวนแมวัยรุนพุงสูงที่สุดในรอบสิบป
ป 2552 เปนปที่สถานการณการตั้งครรภของผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ไดรับความสนใจมากเปนพิเศษ โครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch Project) ระบุไวตั้งแตตนปวา ปญหาแมวัยรุนเปนปญหา
ซึ่งสังคมพึงจับตามากที่สุดในรอบป2 หากพิจารณาเฉพาะจํานวนแมที่อายุนอยกวา 20 ปบริบูรณจากขอมูลของสํานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา จํานวนแมวัยใสที่ไปแจงเกิดบุตรตนเองมีจํานวนสูงสุดใน
พ.ศ. 2550 คือ 108,496 คน และในปถัดมามีจํานวนลดลงเหลือ 95,747 คน เพราะจํานวนการแจงเกิดรวมทั้งประเทศ
ลดลง3
แตถาเจาะขอมูลรายงานการเกิดมีชีพของกระทรวงสาธารณสุขระหวางป 2542 จนถึง 2549 ชี้วา สัดสวนของ
ผูหญิงอายุนอยกวา 20 ป ที่คลอดบุตรมีชีพนั้นมีแนวโนมคอยๆขยับสูงขึ้น จาก พ.ศ. 2542 ที่สัดสวนแมอายุนอยกวา 20
ป ของการคลอดทั่วประเทศ อยูที่รอยละ 12.5 ไตขึ้นมาเปนรอยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2549 (ดูรูป)
รูปแสดงสัดสวนของแมอายุนอยกวา 20 ปที่คลอดบุตร พ.ศ. 2542 – 2549
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ที่มา : สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550 (อางใน http://anamai.moph.go.th/static.htm)
1

บทความนี้อยูในสวนสถานการณเดนทางสุขภาพที่สงผลกระทบตอสังคมไทย ที่ถูกคัดเลือกเปนอันดับ 6 ใน พ.ศ. 2553 ตีพิมพใน สุขภาพคน
ไทย2553. (เรียบเรียง โดย กฤตยา อาชวนิจกุล และณัฐยา บุญภักดี) หนังสือสุขภาพคนไทย เปนหนังสือออกประจําทุกป จัดทําโดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
2
“สภาวการณเด็กไทยในรอบป 2550-2551” มติชนรายวัน. 7 มกราคม 2552. หนา 23.
3
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย http://childpregnancy.msociety.go.th/origin1.php (ประมวลผลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
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ขอมูลลาสุดจากระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวชี้วาในปงบประมาณ 2552 อัตรานี้
พุงขึ้นไปถึงรอยละ 17.2 กลาวไดวาสถานการณแมวัยรุนกําลังอยูในชวง “ขาขึ้น” อยางแทจริง อยางไรก็ตาม สถิตินี้
นับวาต่ํากวาสถานการณจริง เพราะเปนสัดสวนของการทองที่นําไปสูการเกิดมีชีพเทานั้น ไมไดรวมการตั้งครรภของวัยรุน
ที่จบลงดวยการตายคลอด หรือการแทงเอง หรือไปทําแทง หรือการคลอดเองแลวทิ้งทารกหรือไมไดแจงการคลอดกับ
สถานพยาบาลและสํานักทะเบียนทองถิ่น
นอกเหนือจากสถิติระดับประเทศแลว ขอมูลจากหนวยงานตางๆ ก็ขานรับไปในแนวทางเดียวกัน เมทินี พงษเวช
ผูอํานวยการสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ หรือบานพักฉุกเฉินใหขอมูลวา ปญหาแมวัยรุนเปนปญหาที่หนักมากเมื่อ
เทียบกับ 6 ปที่แลว เพราะมีอัตราสวนสูงขึ้นทุกป ในบานพักฉุกเฉินมีแมวัยรุนมากถึงรอยละ 30 ของผูหญิงที่มาขอพัก
โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย4
เชนเดียวกับคลินิกการตั้งครรภในวัยรุนของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งพบวารอยละ 20 ของผูหญิงตั้งครรภเปน
กลุมที่อายุระหวาง 10-24 ป และในจํานวนนี้เปนการตั้งครรภที่ไมพรอมไมไดตั้งใจมากถึงรอยละ 80 และมีการทําแทงอยูที่
รอยละ 305 สอดคลองกับขอมูลภาคสนามของแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่จัดประชุมสัญจรเรื่องสุขภาวะทาง
เพศไปใน 4 ภูมิภาคของประเทศในชวงเดือนมกราคม 2553 มีตัวแทนผูปฏิบัติงานทั้งภาคราชการและองคกรพัฒนา
เอกชนจาก 53 จังหวัดมาเขารวมประชุมก็ไดขอสรุปตรงกันในประเด็นสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนวัยเรียน วากําลัง
เกิดขึ้นโดยทั่วไป และมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนกลายเปนความวิตกรวมกันของที่ประชุม6

ผลกระทบกวางขวางตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ
พาดหัวขาวตามหนาหนังสือพิมพตลอดป 2552 บงบอกถึงผลกระทบที่ติดตามมาจากสถานการณแมวัยรุน
โดยเฉพาะเรื่องของการทอดทิ้งทารกและคุณภาพชีวิตของทั้งแมและลูก “แม 18 เสพยาคลั่งแทงลูก 7 เดือนดับ”7 คงเปน
ขาวที่สะเทือนใจคนจํานวนมาก และยังสอดคลองกับขอมูลจากองคการอนามัยโลกที่รวบรวมจากประเทศตางๆทั่วโลก
พบขอเท็จจริงประการหนึ่งวาแมที่อายุนอยมีแนวโนมใชสารเสพติดมากกวาแมที่อายุมากกวา8 อาจเนื่องมาจากสภาพ
ความกดดันหลายดานที่ตองแบกรับ นอกจากนี้ขาวการทิ้งทารกไวในที่สาธารณะยังมีใหพบเห็นอยูอยางสม่ําเสมอตลอด
ทั้งปนี้9 ภาวะเปราะบางตอการติดเชื้อเอช ไอ วี ของแมวัยรุน เปนอีกหนึ่งมิติที่สําคัญ ขอมูลจากโรงพยาบาลบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ในปงบประมาณ 2551 พบวาจํานวนแมวัยรุนอายุ 15-20 มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20.8 โดยอัตราการติดเชื้อ
เอช ไอ วี ของแมวัยรุนกลุมนี้อยูที่รอยละ 1.9 ซึ่งสูงถึง 2.5 เทาของอัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภทั่วไปทั้งประเทศ ซึ่ง
อยูที่รอยละ 0.7510
4

“ทองไรเดียงสา 1 ปใหลมหายใจกวา 7 หมื่นชีวิต” มติชนรายวัน. วันที่ 23 มกราคม 2552 หนา 25.
“ทองไรเดียงสา 1 ปใหลมหายใจกวา 7 หมื่นชีวิต” มติชนรายวัน. วันที่ 23 มกราคม 2552 หนา 25.
6
รายงานผลการประชุมสัญจรเรื่องสุขภาวะทางเพศ โดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง เดือนมีนาคม 2552.
7
“แม 18 เสพยาคลั่งแทงลูก 7 เดือนดับ” คมชัดลึก. วันที่ 12 เมษายน 2552 หนา 12
8
Adolescent Pregnancy. World Health Organization (WHO) เขาดูขอมูลที่ www.who.int/making_pregnancy_safer เมื่อ 26 มกราคม
2553
9
“แมวัยรุนอุมเด็กทารกมาทิ้ง” เดลินิวส. 23 เมษายน 2552 หนา 15 , “ปาฏิหาริยแหงชีวิต ทิ้งทารกในปม ปตท.” คมชัดลึก. 6 พฤศจิกายน
2552 หนา 2
10
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา. ฉบับรับรองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนของเมืองพัทยา. วันที่ 26 พ.ค. 2552 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ หองประชุม131 ศาลาวาการเมืองพัทยา. หนา 2.
5

2

6. “แมวัยรุน เรื่องใหญที่ยังปองกันและแกไขกันแบบเล็กๆ
สุขภาพคนไทย 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

3

ขณะที่การตองออกจากสถานศึกษาเมื่อเกิดการตั้งครรภยังสงผลกระทบระยะยาวตอตัวแมวัยรุน ครอบครัว และ
ชุมชนอีกดวย11 เพราะโอกาสที่จะกลับเขาสูสถานศึกษาอีกครั้ง เปนเรื่องที่หางไกลความเปนจริงของคนที่ตองทําหนาที่
แมและเมียตั้งแตอายุยังนอย บอยครั้งบุคลากรครูในระดับพื้นที่จึงสะทอนใหไดยินวาเมื่อนักเรียนหญิงตั้งครรภก็มักออก
จากโรงเรียนและไมกลับมาเรียนอีกเลย12 กลายเปนจุดหักเหของอนาคตที่นาเสียดาย
ผลกระทบอีกดานหนึ่งที่เกิดในวงกวางและเปนผลระยะยาวตอสังคม คือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของทารกที่
เกิดจากแมวัยรุน ดังที่ นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนกอน ออกมาระบุวาเด็กไทยมีแนวโนม
พัฒนาการลดลงเมื่อเปรียบเทียบตั้งแตป 2547 จนถึง 2550 โดยปญหาแมวัยรุนไดสงผลใหประเทศไทยประสบปญหาเด็ก
น้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัมประมาณรอยละ 8 หรือคิดเปนจํานวน 64,000 คน โดยในจํานวนนี้เปนเด็กคลอด
กอนกําหนดถึง 40,000 คน13 ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาทารกที่เกิดจากแมวัยรุนมีแนวโนมสูงที่จะเกิดภาวะคลอดกอนกําหนด
น้ําหนักแรกคลอดต่ํา และการขาดออกซิเจนระหวางคลอด สงผลตอการตายของทารก และเกิดผลเชิงลบในระยะยาวตอ
สุขภาพของเด็กดวย14
ที่นาสนใจในเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศอยางยิ่งคือ ในกลุมแมวัยรุนนี้ จํานวนหนึ่งเปนแมที่ยังอยู
ในชวงวัย ‘แรกรุน’ เทานั้น ตัวเลขจากสํานักบริหารการทะเบียนที่อางถึงขางตน ชี้วาตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง 2551
จํานวนแมวัยแรกรุน (อายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ) มีประมาณ 3,000 คนตอป15
แมยังไมมีการศึกษาที่มาและผลกระทบของการตั้งครรภในวัยเยาว แตขอเท็จจริงที่สะทอนจากมติสุขภาวะทาง
เพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ ที่ไมพรอม และ เรื่องเพศกับโรค เอดส / โรคติดตอ ที่เสนอในสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งแรก (ป 2551) ชี้ชัดวา ประเด็นการตั้งครรภของวัยรุนนี้ จํานวนมากเปนการตั้งครรภไมพรอม เพราะเปนผล
จากการมีเพศสัมพันธโดยไมไดตั้งใจ ไมไดคุมกําเนิด และหลายกรณีเปนผลมาจากการถูกละเมิดทางเพศ สถิติของศูนย
พึ่งไดทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในชวงป 2547-2550 ไดขอสรุปชัดเจนวา เด็กผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงและเขามา
รับบริการที่ศูนยพึ่งได ประมาณหนึ่งในสามถูกกระทํารุนแรงทางเพศ ขณะที่รายงานวิจัยระดับประเทศก็ชี้วา รอยละ 46
ของเด็กหญิงอายุ 10-14 ป มีเซ็กสครั้งแรกโดยการถูกบังคับ16
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12
รายงานผลการประชุมสัญจรเรื่องสุขภาวะทางเพศ โดยมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง เดือนมีนาคม 2552
13
“วัยรุนตั้งครรภเพิ่ม” คอลัมนสองโรคไขสุขภาพ มติชนรายวัน 1 กรกฎาคม 2552 หนา 10
14
WHO, อางแลว
15
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย http://childpregnancy.msociety.go.th/origin1.php
16
กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). 2552. ถึงเวลาตองเขาใจและแกไข ..ความรุนแรงทางเพศ... เอดสและทองไมพรอม... กรุงเทพฯ: แผนงานสราง
เสริมสุขภาวะทางเพศ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล.
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การปองกันและแกไขทําในระดับเล็ก ยากทีจ่ ะสงผลกระทบถึงสถานการณในภาพรวม
“เปดตัวโครงการแมวัยใส 16 มิ.ย.นี้”17
“ผุดโครงการแมวัยใสปองกันตั้งครรภไมพรอม”18
“ลุยโครงการแมวัยใส”19
“พม.คลอดโครงการแมวัยใสสกัดทองไมพรอม”20
“พม.เปดแมวัยใสสลดโจทองกอนวัย”21
พาดหัวขาวจํานวนมากในชวงกลางป 2552 สะทอนถึงความคึกคักของหนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอ
ปญหาแมวัยรุน นางนวลพรรณ ล่ําซํา ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกลาวถึง
ความสําคัญของเรื่องนี้วา “สถิติการตั้งครรภในวัยรุนเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับสถิติการออกจากโรงเรียนกลางคัน และผูสมัคร
เรียนตอมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีโครงการแมวัยใสโดยรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เปน
โครงการระดับประเทศเปดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ รณรงคทั้งในครอบครัวและในโรงเรียน ใหความรูโดยวิทยากรที่เด็กๆ
สนใจในเรื่องเพศศึกษาและการคุมกําเนิด”22 อยางไรก็ดี ขาวที่ออกมาอยางตอเนื่องในภายหลังชี้ใหเห็นวาโครงการ
ดังกลาวเปนเพียง “โครงการนํารอง” เทานั้น โดยโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ในสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับเลือกเปน
พื้นที่ปฏิบัติการโดยมีการจัดงานรณรงคสรางกระแสโครงการแมวัยใสแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกลาว23
มีบางขาวรายงานเชิงลึกวา โครงการนํารองนี้อยากหาแนวทางดูแลแมวัยรุนไวในระบบโรงเรียน ทําใหในอีก
ดานหนึ่ง โครงการถูกทวงติงจากอดีตวุฒิสมาชิกที่ทํางานดานเด็กอยาง “ครูยุน” นายมนตรี สินทวิชัย ที่เกรงวากระแสการ
รณรงคเชิงบวกใหโรงเรียนดูแลแมวัยใสไวในระบบโรงเรียนนี้เปนการชี้โพรงใหกระรอก “โครงการบางอยางไมจําเปนตอง
ปาวประกาศ เปนนโยบายเงียบก็ได การออกมาพูดอาจทําใหเรื่องการทองกอนวัยหรือทองไมพรอมกลายเปนเรื่องปกติใน
สังคม”24 แตก็เห็นดวยวา “โครงการตางๆที่ออกมาควรมีขั้นตอน มีแนวทางแกไขที่ชัดเจน และชวยฟนฟูดูแลเด็กไดจริง
รวมถึงควรจัดกลุมบุคลากรที่สามารถแนะแนวหรือชวยเหลือเด็กเหลา นี้ไ ด เด็ กบางคนอาจทองเพราะพลาดหรือ ถูก
กระทํา”25 อนาคตของโครงการนํารองนี้ยังไมเปนเรื่องที่ชัดเจนนัก หลังนางนวลพรรณลาออกจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี
อยางไรก็ตาม การรวมคลี่คลายสถานการณแมวัยรุน คงมิใชเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เทานั้น แตเปน
เรื่องของทุกภาคสวนทั้งกระทรวง กรม ที่เกี่ยวของทางการศึกษา การพัฒนา การบริการ องคกรปกครองทองถิ่น รวมถึง
องคกรพัฒนาเอกชนดวย ดังคําแนะนําจากคณะผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลกตอสถานการณแมวัยรุน (ดูลอม
กรอบ)

17

“เปดตัวโครงการแมวัยใส 16 มิ.ย. นี้” ASTVผูจัดการรายวัน, 11 พฤษภาคม 2552 หนา 14
“ผุดโครงการแมวัยใสปองกันตั้งครรภไมพรอม” ขาวสด, 14 พฤษภาคม 2552 หนา 25
19
“ลุยโครงการแมวัยใส” ไทยรัฐ, 15 กรกฎาคม 2552 หนา 12
20
“พม.คลอดโครงการแมวัยใสสกัดทองไมพรอม” ไทยรัฐ, 25 เมษายน 2552 หนา 15
21
“พม.เปดแมวัยใสลดโจทองกอนวัย” ขาวสด, 27 เมษายน 2552 หนา 30
22
“พม.เปดแมวัยใสลดโจทองกอนวัย” ขาวสด, 27 เมษายน 2552 หนา 30
23
“เปดตัวโครงการแมวัยใส 16 มิ.ย. นี้” ASTVผูจัดการรายวัน, 11 พฤษภาคม 2552 หนา 14
24
“ครูยุนติงโครงการแมวัยใสอยาชี้โพรง” ไทยโพสต, 14 พฤษภาคม 2552 หนา 2
25
“ครูยุนติงโครงการแมวัยใสอยาชี้โพรง” ไทยโพสต, 14 พฤษภาคม 2552 หนา 2
18
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นโยบายและมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณแมวัยรุน
คงปฏิเสธไดยากวา จํานวนแมวัยรุนที่เพิ่มขึ้นมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะ
มุมมองในเรื่องเพศของเยาวชนที่เห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนการเรียนรูของคนรักกัน หรือเพื่อนที่ถูกใจกัน ซึ่งตางไปจาก
มุมมองเชิงจารีตที่ตีตราเพศสัมพันธกอนการแตงงาน หรือเพศสัมพันธในวัยเรียน วาลวนคือเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ทั้งสิ้น26 การจะคลี่คลายสถานการณดังกลาว จึงไมควรชี้นิ้ววาแมวัยรุนคือตัวปญหา เพราะแทจริงแลวตัวแมวัยรุนเอง
คือผลผลิตของความคิด ความเชื่อเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางแกไขควรเนนเนนไปที่การลดขนาดของปญหา ผาน
กระบวนการสรางภูมิคุมกันตอเยาวชน และแนวทางการคุมครองและเสริมสรางระบบบริการตอสุขภาวะทางเพศของ
เยาวชน โดยเฉพาะในประเด็นวัยรุนที่ทองไมพรอม27
(1) รณรงคและสรางคานิยมเรื่องเพศสัมพันธที่มีสุขภาวะใหเกิดขึ้นในสังคมไทยใหได คือ เพศสัมพันธที่
เกิดขึ้นทุกครั้ง ตองมาจากความสมัครใจ ไมบังคับ ตองเปนเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการเกิดโรค หรือผลที่ไม
ตองการคือ ทองไมพรอม นั่นคือเพศสัมพันธทุกครั้งตองมีฐานมาจากความรับผิดชอบในความสัมพันธนั้นๆดวย
(2) จั ด ให มี ก ารสอนเพศศึ ก ษารอบด า นให ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ นั ก เรี ย นทุ ก ชั้ น เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ภูมิคุมกันดานสุขภาวะทางเพศ เนื้อหาหลักสูตรตองสอดแทรกการเรียนรูเรื่องเนื้อตัวรางกายตนเอง เรื่องเพศกับเอดส เรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ และทักษะการจัดการความสัมพันธกับผูอื่น ครูผูสอนทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรการสอนเรื่อง
เพศศึ ก ษารอบด า น เพื่ อ แกป ญ หาการนํ า ครู ที่ไ ม มี ทั ก ษะและไมมี ค วามเข า ใจเรื่อ งเพศศึก ษารอบด า นมาสอน และ
กํา หนดใหก ารจัด การเรีย นการสอนเรื่อ งเพศศึก ษารอบดา นในโรงเรียน เปน ตัว ชี้วั ดตัว หนึ่ง ของการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาของทุกโรงเรียน
(3) สรางความเขมแข็งใหกับระบบการใหการปรึกษา โดยเนนการสรางเสริมกระบวนการใหการปรึกษา
กอนและหลังเผชิญปญหา (pre - post counseling) ปรับทัศนคติและฐานคิดของผูใหคําปรึกษาใหคํานึงถึงความ
แตกตางทางอาชีพ ศาสนา วัย ความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ เพื่อสรางภูมิคุมกันตอการตั้งทองของวัยรุนทั้งที่เปน
การตั้งใจทอง หรือเปนทองที่ไมพรอม รวมถึงปญหาความรุนแรงทางเพศ ลดการระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทั้งนี้ บุคลากร/หนวยงานที่ใหคําปรึกษาสําคัญ ๆ คือ ครู/อาจารยแนะแนวในสถานศึกษาทุก
ระดับ สถาบันที่ทํางานดานสุขภาพจิต บริการใหการปรึกษาขององคกรภาคประชาสังคม การใหการปรึกษาในงาน
โรงพยาบาลชุมชน ที่ควรเนนการปรึกษาทักษะชีวิตกอนมีชีวิตคู และชวงการตั้งครรภ นอกจากนี้ ตองใหความสําคัญ
และสนับสนุนระบบการปรึกษาโดยกลุมเพื่อนหรือกลุมผูเผชิญปญหาเดียวกัน รวมถึงพัฒนาเครือขายผูใหการปรึกษาและ
การสงตอ
(4) จัดใหมีศูนยบริการอนามัยเจริญพันธุที่เปนมิตรกับเยาวชน ที่ดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชนอยาง
ครอบคลุม ครบวงจร เพียงพอ โดยมีบริการที่ดีและเขาถึงได โดยใหความสําคัญกับการคุมกําเนิดของวัยรุน และการ
บริการแมวัยรุนตั้งแตระหวางทอง – กอนคลอด – หลังคลอด ทั้งในดานสุขภาพ และจิตใจเพื่อสงเสริมใหวัยรุนหญิงที่
ตั้งครรภสามารถชวยตนเองได ในกรณีที่เปนนักเรียน /นักศึกษา สถานศึกษาควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดําเนินงาน
ไดจริง เพื่อใหสามารถศึกษาตอได โดยมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมและปญหาอนามัยเจริญพันธุของ
เยาวชนเพียงพอเปนผูใหบริการ
26

กฤตยา อาชวนิจกุล และพริสรา แซกวย. 2551. ‘การควบคุมเรื่องเซ็กสกับเพศวิถีที่เปลี่ยนไป’ ใน มิติ ‘เพศ’ ในประชากรและสังคม. กฤตยา
อาชวนิจกุล และกาญจนา ตั้งชลทิพย (บรรณาธิการ): 80-95. เอกสารวิชาการหมายเลข 346. นครปฐม: สํานักพิมพประชากรและสังคม.
27
ปรับจากขอเสนอของมติสุขภาวะทางเพศ ใน กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). 2552. อางแลว.
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(5) สรางเสริมเครือขายการทํางานเรื่องแมวัยรุนระหวางองคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) กับองคกร
ชุมชน เพื่อรวมกันวางแผนแกไขสถานการณจากทรัพยากรของ อปท. ทั้งนี้ตองสรางเสริมความเขมแข็งในชุมชนดวย
พื้นฐานสําคัญคือ ชุมชนตองสามารถเปนที่พึ่งในเบื้องตนได และอาจสงตอไปยังหนวยงานที่เชี่ยวชาญตอไป ถากรณีที่
เกิดขึ้นรุนแรงมากเกินกวาชุมชนจะเยียวยาได
(6) รัฐควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อปองกันและลดปญหาของแมวัยรุนที่ตั้งครรภไม
พรอม ใหโรงพยาบาลมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน บุคลากรสาธารณสุขยอมรับ ไมปฏิเสธความชวยเหลือวัยรุนหญิงที่
ตั้งครรภไมพรอมที่มีปญหาสุขภาพทางกายและทางใจที่สามารถยุติการตั้งครรภไดตามขอบังคับแพทยสภา(ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 118 ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548) โดยจัดใหมีบริการฯที่ปลอดภัยอยูในชุดสิทธิประโยชนของ
ระบบประกันสุขภาพทุกระบบทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีบริการปรึกษากอนและหลังยุติการตั้งครรภดวย

(ลอมกรอบ)
คําแนะนําจากคณะผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลกตอสถานการณแมวัยรุน
World Health Organization. 2006. Pregnant Adolescents: Delivering on Global Promises of Hope.

• ภาคนโยบายและกฎหมาย : ตองปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อวัยรุนสามารถตั้งครรภไดโดยไม
สูญเสียโอกาสทางการศึกษาหรืออาชีพการงาน , กฎหมายเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมตองไดรับการปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมบุตรที่เกิดจากแมวัยรุน , กฎหมายและนโยบายตองไมเอื้อตอการจําหนายบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกวัยรุน
• ภาคสาธารณสุข : การบริการสุขภาพแกแมวัยรุนตองมีความละเอียดออนเปนพิเศษเพื่อใหสามารถดูแลความ
ตองการของแมวัยรุนไดอยางแทจริง , แมวัยรุนที่อายุต่ํากวา 15 ปตองไดรับการดูแลประคับประคองเปนพิเศษ
• ภาคสวนอื่น ๆ (ไดแก การศึกษา สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม สื่อ ศาสนา แรงงาน พรรคการเมือง องคการ
พัฒนาเอกชน และประชาสังคมตางๆ) : ตองถือวาสถานการณแมวัยรุนเปนเรื่องที่สังคมตองรับผิดชอบรวมกัน
และจําเปนตองมีแนวทางเชิงบูรณาการในการปองกันและแกไขปญหา, ควรมีการศึกษาปญหาความยากจน
เชื่อมโยงกับปญหาแมวัยรุน , การตั้งครรภในวัยรุนควรถูกมองใหครบดานวาเปนประเด็นหญิงชาย , แมวัยรุน
ตองไดรับการคุมครองจากการถูกเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ, ภาคสวนที่ไมใชสาธารณสุขตองรวมกันจัด
มาตรการเชิงคุมครองชีวิตความเปนอยูของแมวัยรุน
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