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 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสั งคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ                      
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา น ำโดย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร ได้จัดประชุมเมื่อวัน
พุธที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๑.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร (สว.) หมำยเลข ๔๑๑ ชั้น ๔                       
อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย) โดยมีวำระกำรพิจำรณำศึกษำประเด็นกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มของเด็ก
และเยำวชน (คุณแม่วัยใส) โดยเชิญผู้แทนจำกกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วมประชุม                  
ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้

แม้ว่ำข้อมูลสถำนกำรณ์อนำมัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยำวชน ปี 
๒๕๖๒ ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ มีอัตรำกำร
คลอดบุตรของหญิงอำยุ ๑๐ - ๑๙ ปี ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็
ตำม กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยังคงเป็นปัญหำส ำคัญที่สังคมต้อง
ตระหนักและเร่งรัดหำทำงแก้ไข เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำวส่งผลให้แม่
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ขำดวุฒิภำวะ

ในกำรอบรมเลี้ยงดูบุตร ก่อให้เกิดควำมกังวล หรืออยู่ในภำวะควำมเครียด ส่งผลให้กำรอบรมเลี้ยงดูบุตร               
ดังนั้น กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ประกอบด้วย 
กระทรวงศึ กษำธิ กำร กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย                      
และกระทรวงแรงงำน ได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำกำร
ตั้ งค รรภ์ ใน วั ย รุ่ น  พ .ศ . 2559                   
ในหลำยมิติ เช่น กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ 
และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยำวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่ำนรูปแบบ
กิจกรรมและสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ กำรท ำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กำรให้โอกำสเด็กและเยำวชนที่ตั้งครรภ์  
ในสถำนศึกษำได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ยังได้บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม เพื่อเฝ้ำระวังและช่วยเหลือวัยรุ่น      
ที่ตั้งครรภ์และครอบครัว นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560 – 2569 ไปสู่กำรปฏิบัติย่ำงเป็นรูปธรรม  
 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือขา่ยเพือ่ป้องกัน          
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส วุฒสิภา  เอกสารข่าว   

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ  

 ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
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    ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ด ำเนินงำนตำมข้อตกลงควำมร่วมมือกำรให้โอกำสเด็ก
และเยำวชนที่ตั้งครรภ์ในสถำนศึกษำได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ ตลอดจนพัฒนำเครือข่ำยบริกำรตำมทำงเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร 
ในรูปแบบของแพทย์อำสำ และสหวิชำชีพอำสำ และพัฒนำ Line Official 
Account TEEN CLUB เพื่อเป็นช่องทำงให้วัยรุ่นเข้ำถึงข้อมูลด้ำนสุขภำพ เพศวิถีศึกษำ อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 
และได้รับค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือ ตลอดจนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเรื่องอนำมัยกำรเจริญพันธุ์       
ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยออก
กฎกระทรวงกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อก ำหนดให้กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนมีหน้ำที่
ส่งเสริมสนับสนุนสภำเด็กและเยำวชนระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ       
ในกำรสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนน ำป้องกัน 
แก้ไข และเฝ้ำระวังกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และท ำหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร และให้ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำครัฐ          
และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเร่งรัดให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนเพศศึกษำ        
ในทุกระดับชั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำชับให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียน      
ด้วยรูปแบบที่เหมำะสมกับนักเรียนที่มีปัญหำกำรตั้งครรภ์ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถ
ศึกษำต่อได้จนจบกำรศึกษำภำคบังคับหรือกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตลอดจนจัดให้มี
ครูที่ท ำหน้ำที่ เป็น Case Manager ภำยในสถำนศึกษำเพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ 

กระทรวงแรงงาน ได้ด ำเนินกำรสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ที่ ๒ ว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และสถำนประกอบกิจกำรในกำรเลี้ยงดูสร้ำง
สัมพันธภำพและกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศของวัยรุ่น โดยส่งเสริมให ้   
สถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงจ ำนวน 50 คนขึ้นไป ต้องส่งเสริมสวัสดิกำร     
เพื่อแรงงำน ครอบครัวและสังคม และให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับ     
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์แก่ลูกจ้ำง รวมทั้งจัดหำสถำนที่           
“มุมนมแม”่ ภำยในสถำนประกอบกิจกำร 
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กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่ำงขับเคลื่อนกำรออกร่ำงกฎกระทรวง
ก ำหนดสิทธิในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรออกข้อก ำหนดท้องถิ่นเพื่อด ำเนินกำรให้วัยรุ่น
ได้ รับสิทธิตำมกฎหมำย รวมทั้ งได้ รับสิทธิด้ ำนบริกำรอนำมั ย             
กำรเจริญพันธุ์  

ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหลำยประเด็น เช่น ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน
ควบคู่ไปกับกำรแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อีกทั้งควรกระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรปัญหำไปสู่
หน่วยงำนในท้องถิ่น เช่น สำธำรณสุขอ ำเภอ สภำเด็กและเยำวชน อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ประจ ำหมู่บ้ำน (อพม.) เป็นต้น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับประเด็นกำรเข้ำถึงสิทธิ          
และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอนำมัยเจริญพันธุ์ของคนพิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประพันธ์โดย 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ 
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