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บทนา
จากการสารวจอัตราการคลอดบุตรในประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนการ
คลอดทั้งหมด 748,067 ราย เป็นการคลอดของบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี 125,371 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.8 ของจานวนการคลอดทั้งหมด หรือวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี 1,000 คน มีการ
คลอด 51.2 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของอาเซียน และมีอัตราสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ 13 เท่า 1 สถิติ
ดังกล่าวยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กาหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 อีกด้ว ย
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงปัญหาน้าหนักตัวของทารกแรกเกิด ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว้ 2,500 กรัม ที่พบมากถึงร้อยละ 8.7 โดยมากกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกาหนดไว้ต้องไม่
เกินร้อยละ 72
เหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากสะท้อนสภาพจิตใจของบุคคลผู้ตั้งครรภ์แล้ว ยังกลายเป็น
ปัญหาของรัฐ เนื่องจากขัดแย้งต่อกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับที่ประเทศไทยเป็น
รัฐภาคีอยู่ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention of the Rights of the Child)
โดยระบุให้รัฐต้องคุ้มครองต่อสิทธิที่จะมีชีวิตรอดของเด็ก สิทธิ ที่จะได้รับการพัฒนา รวมถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกทาร้าย 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ
และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเองแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จาเป็ นที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันดาเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาแม้ว่า มีนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนกระทรวงสาธารณสุข แผนกระทรวง ศึกษาธิการ และแผนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ความสาคัญต่อปั ญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก็ตาม แต่เนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบต่างทางานเฉพาะในส่วนที่หน่วยงานของตนเองรับผิดชอบ จึงทาให้
ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ จึงได้เสนอให้มีการตรากฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไก
สาคัญในการขับ เคลื่ อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการตรา
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พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขึ้นมาใช้บังคับ โดย
ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา4
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พบว่ายังมีปัญหากฎหมายบางประการ ซึ่งจะต้องทาการวิเคราะห์
โดยแยกให้เห็นชัดเจนออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1.ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
2.ปัญหาเกี่ยวกับการให้บุคคลรุ่นที่ตั้งครรภ์ออกจากระบบการศึกษา
3.ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การศึกษาปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาเรื่องนี้
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายของไทยที่มีบัญญัติเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ. 2559 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยนอกจากจะบัญญัติให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันในทางกฎหมายแล้ว ยังมีการ
บัญญัติให้บุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายด้วย โดยบทบัญญัติดังกล่าว เห็นได้
ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลเอาไว้ การที่วัยรุ่นตั้งครรภ์นั้ น
ถือเป็นสภาพทางกายหรือสุขภาพอย่างหนึ่งที่จะของบุคคลเอาไว้ การที่วัยรุ่นตั้งครรภ์นั้น ถือเป็น
สภาพทางกายหรือสุขภาพอย่างหนึ่ง ที่จะนามาเป็นเหตุแห่งการลิดรอนสิทธิด้านการศึกษามิได้
2.พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
วัย รุ่ น ตามพระราชบั ญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใ นวัยรุ่น พ.ศ. 2559
หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์และในท้ายพระราชบัญญัติได้ให้
เหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ว่า โดยที่การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้น
อย่ างต่อเนื่ อง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ ใน
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ภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไกในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และ
ประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความ
เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 กาหนดไว้ว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับ
การบริ ก ารอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ได้ รั บ การรั ก ษาความลั บ และความเป็ น ส่ ว นตั ว ได้ รั บ การจั ด
สวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ”
บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้แต่เพียงว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง...” แต่
กลับมิได้มีการขยายความว่า สิทธิที่วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจนั้น เป็นสิทธิในเรื่องใด ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า
บุคคลในวัยดังกล่าวยังไม่มีวุฒิภาวะเหมาะสมในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการตั้งครรภ์ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หากมีการบัญญัติให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง
ควรมีการกาหนดขอบเขตของสิทธิดังกล่าวให้ชัดเจนว่าหมายถึงการตัดสินใจในเรื่องใด ทั้งนี้เนื่องจาก
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นนั้น มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อตัวของวัยรุ่นเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของวัยรุ่นโดยตรงอีกด้วย
2.2 สิทธิในการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่น
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 กาหนดเกี่ยวกับวิธีการให้สถานศึกษาดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียนหรือนักศึกษา
(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาใน
เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนนักศึกษา
(3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่ง
ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับ
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
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การกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของสถาน ศึกษาแต่ล ะ
ประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
อนึ่ง บทบัญญัติดังกล่าว ถึงแม้มีการกาหนดให้มีการคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษา
ซึง่ ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ก็มิได้มีการกาหนดว่า การจัดให้
ได้รั บ การศึกษาด้ว ยรู ป แบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องนั้น มีความหมายครอบคลุ มถึงการห้ ามมิให้
กระทาการใดๆ อันเป็นการให้นักเรียนหรือนักศึกษาออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากที่
ผ่านมา ถึงแม้กระทรวง ศึกษาธิการจะมีข้อกาหนดห้ามลงโทษนักเรียนด้วยการไล่ออกไม่ว่าจะเป็น
กรณีใดๆ แต่ ในทางปฏิบัติถึงแม้มิได้มีการไล่ออก แต่สถานศึกษาก็มักขอร้องให้ผู้ปกครองเป็นฝุายมา
ลาออกให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสายสามัญ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรมี
การกาหนดวิธีการคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาในกรณีดังกล่าวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 กาหนดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัดและอาเภอ เพื่อเป็นแกนนาในการปูองกัน แก้ไข และเฝูาระวังปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ทาหน้าที่ประสานงานเฝูาระวังและให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
(3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ก่อนและหลังคลอดที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ
(4) จัดหาครอบครัวทดแทน ในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วย
ตนเองได้
(5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีความเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการกาหนดเกี่ยวกับ
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นในกรณีที่วัยรุ่นเลือกที่จะดูแลบุตรหลังคลอดด้วยตนเองใน
ลักษณะเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จึงควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิการดังกล่าวให้
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ...
(ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ...ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถผลักดันจนประกาศใช้เป็น
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กฎหมายได้แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองแก่วัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ เช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผู้
ศึกษาจึงได้นามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติดังกล่าว และในการเสนอกฎหมาย ผู้เสนอได้ให้
เหตุผลในการเสนอกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ไว้ว่า “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ที่ทุกกลุ่มวัยควรได้รับความคุ้มครองเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ว่า
“คนไทยทุกเพศทุกวัยจะต้องมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ” และเพื่อเป็นการรองรับสิทธิของประชาชน
ตามบทบั ญญัติของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 มาตรา 52
มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 80 รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ที่บัญญัติให้ “สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและ
สุขภาพของระบบเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจาเพาะ ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อสุขภาพของหญิงตลอดช่วง
ชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม” จึงควรมีกฎหมายคุ้มครอง
อนามัยการเจริ ญพัน ธุ์ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการคุ้ มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย อันจะ
นาสู่เปูาหมายอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของประชากรทุกกลุ่มวัย ” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่
ทาการศึกษาดังนี้
3.1 สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
มาตรา 8 การให้การปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้ให้การปรึกษา
และบริการต้องพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยเจริญพันธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจอย่างอิสระ
(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือประวัติการบาบัดรักษาด้านสุขภาพและ
อนามัย การเจริ ญพัน ธุ์ของผู้ รั บ บริการ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติ แห่ งกฎหมายว่า ด้ว ยหลั กประกั น
สุขภาพแห่งชาติ
(3) ให้การปรึกษาและบริการที่เหมาะสมตามเพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ วัย
และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ
มาตรา 8 (2) กาหนดสิทธิของบุคคลไว้ว่า มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือก
และตัดสินใจอย่างอิสระ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่า การตัดสินใจอย่าง
อิสระนั้น มีขอบเขตเช่นไร อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ พ.ศ. ... นี้ มีขอบเขตการบังคับใช้กว้างกว่าโดยบังคับใช้กับบุคคลเป็นการทั่วไปทุกเพศ ทุก
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วัย ขณะที่ พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้
เฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น
3.2 สิทธิในการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่น
มาตรา 12 แห่ ง (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ พ.ศ. ...
กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่สถานศึกษามีหญิงมีครรภ์นั้นอยู่ระหว่างศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษานั้นต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์และกลับไปศึกษาต่อภายหลัง
คลอดบุตรแล้วได้”
เห็นได้ว่า เมื่อทาการเปรียบเทียบสิทธิในการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นระหว่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ. 2559 กั บ (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... แล้วพบว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครอง
อนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... กาหนดไว้ชัดเจนมากกว่า โดยกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
อนุ ญาตให้ หญิงมีครรภ์ทาการศึกษาต่อ หรือหากมีการลาคลอด หลังการคลอดบุตรแล้ ว สามารถ
กลับมาศึกษาต่อได้ ขณะที่พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 กลับมิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนแต่ประการใด
3.3 สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สาหรับสวัสดิการของรัฐเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น (ร่าง)
พระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ...ได้กาหนดรายละเอียดของสวัสดิการดังกล่าวไว้
ในหลายมาตรา เช่น
มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการที่มีหญิงมีครรภ์ที่อยู่ใ นภาวะ
ไม่พร้อมจะมีบุตร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ให้หน่วยงาน
ของรัฐและสถานประกอบการดังกล่าวให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของมารดาและ
บุตรอย่างเหมาะสม
ส่ ว น มาตรา 13 กาหนดให้ ส ถานศึกษาพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถสอนและให้การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเพศศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่คณะกรรมการกาหนด ขณะเดียวกันมาตรา 14 กาหนดว่าหลักสูตรและการปรึกษาด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ ที่จะนาไปสอนนั้น ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน และมาตรา 26 เป็น
บทกาหนดโทษสาหรับผู้ที่ให้บริการด้านคาปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เปิดเผยข้อมูล หรือประวัติ
การรักษาของผู้มาขอรับบริการ ตามมาตรา 8 (2) หรือให้การปรึกษาหรือบริการที่ไม่เหมาะสม หรือ
การให้การปรึกษาหรือบริการดังกล่าวก่อให้เกิดความอับอาย หรือเสื่อมเสียแก่ผู้รับบริการ มีอัตราโทษ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
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4. (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ
ฉบับภาคประชาชน
ในการเสนอ (ร่าง) กฎหมาย ผู้เสนอได้ให้เหตุผลประกอบการเสนอกฎหมายไว้ความว่า โดยที่
ผ่ านมา ปั ญหาด้ านอนามั ย การเจริญพันธุ์ และสุ ข ภาพทางเพศได้ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอันนามาซึ่งอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งและการทา
ร้ายทารกแรกคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ที่มี
แนวโน้มว่าอาจกลับมาทวีความรุนแรง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตลอดจน
ปัญหาสุขภาพในวัยทองและผู้สูงอายุ ปัญหาสาธารณสุข เหล่านี้ปูองกันและแก้ไขได้ยาก เพื่อกาหนด
หลักการ ทิศทาง มาตรการ เครื่องมือ และเงื่อนไขสาคัญๆ ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องสามารถ
ร่วมกันดาเนินการต่อปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.1 สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
มาตรา 8 กาหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิตัดสินใจอย่างอิสระในการมีหรือไม่มีชีวิตคู่
อันประกอบด้วย การอยู่เป็นโสด การเลือกคู่ และมีสิทธิตัดสินใจอย่างอิสระในการสร้างครอบครัว อัน
ประกอบด้วย การมีหรือไม่มีบุตร จานวนบุตร การเว้นระยะห่างของการมีบุตร การรับบุตรบุญธรรม”
นอกจากนี้ มาตรา 17 ยั ง ก าหนดไว้ ว่ า “การโน้ ม น้ า ว ข่ ม ขู่ บั ง คั บ ให้ ตั้ ง ครรภ์
ตั้งครรภ์แทน ตั้งครรภ์ต่อ ยุติการตั้งครรภ์ และคุมกาเนิดถือเป็นการละเมิดสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
และสุขภาพทางเพศ”
บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวข้างต้น เป็นการรับรองสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทางเลือกทางเพศด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรา 17 นั้นยังรวมถึงการยุติการตั้งครรภ์ (ทา
แท้ง) ด้วย ขณะที่ตามกฎหมายไทยแล้ว การทาแท้ง ที่ถูกกฎหมายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เท่านัน้ กล่าวคือ (1) จาเป็นต้องกระทา เนื่องจากสุขภาพของ
หญิงนั้น หรือ หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผู้กระทาไม่มีความผิด
นอกจากนี้ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตาม มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 บัญญัติไว้ว่า
การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์
หรือ
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(2) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง
จะต้องได้รั บ การรั บ รอง หรื อเห็ น ชอบจากผู้ ประกอบวิช าชีพเวชกรรมที่มิใ ช่ผู้ กระทาการยุติการ
ตั้งครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน
ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์ มีหรือมี
ความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่าง
รุ น แรง เมื่ อ หญิ ง นั้ น ได้ รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการปรึ ก ษาแนะน าทางพั น ธุ ศ าสตร์ (Genetic
counseling) และมีการลงนามรับรองในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่
ผู้กระทาการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน ให้ถือว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม (2)
ข้อ 6 การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 (2) แห่งประมวลกฎหมาย
อาญานั้น ต้องมีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทาความผิด
อาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 305 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทาง
จิต และต้องมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
4.2 สิทธิในการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่น
มาตรา 15 ได้เสนอให้บัญญัติรับรองสิทธิด้านการศึกษาแก่เยาวชนไว้ความว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการโน้มน้าว ข่มขู่ บังคับใดๆ อันส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่
ตั้งครรภ์พักการเรียน ย้ายสถานศึกษาหรือพ้นจากสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาจะกระทามิได้
รัฐ ต้องจัดให้ มีร ะบบการศึกษาต่อเนื่องที่ได้มาตรฐาน สอดคล้ อง และเหมาะสม
สาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์”
บทบั ญญัติดังกล่าวเห็ นได้ว่า มีความชัดเจนกว่า มาตรา 6 พระราช บัญญัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เนื่องจากมีการกาหนดครอบคลุมถึงกรณี
การสั่งพักการเรียน การย้ายสถานศึกษาและการไล่ออก ซึ่งแตกต่างจาก มาตรา 6 พระราชบัญญัติ
การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ก าหนดไว้ เ ฉพาะหน้ า ที่ ข อง
สถานศึกษาที่ต้อง “จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์
ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม” ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า หากมี
การบั ง คั บ ให้ นั ก เรี ย นลาออกจากสถานศึ ก ษาโดยทางอ้ อ มนั้ น จะถื อ ว่ า เป็ น การกระท าที่ ขั ด ต่ อ
บทบัญญัติของพระราช บัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หรือไม่
4.3 สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
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มาตรา 7 ได้ ก าหนดสิ ท ธิ ข องบุ ค คลให้ “มี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารเทคโนโลยี ด้ า น
การแพทย์ ที่เ กี่ย วกั บ อนามั ย การเจริญ พันธุ์แ ละสุ ขภาพทางเพศที่มีคุณ ภาพสู ง สุ ดเท่ าที่เป็ นไปได้
อันประกอบไปด้วย การคุมกาเนิดที่ปลอดภัย การดูแลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดที่ปลอดภัย
การยุ ติการตั้งครรภ์ที่ป ลอดภัย การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การปูองกันและรักษาโรคเกี่ยวกับ
อวัยวะสืบพันธุ์และการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การดูแลรักษาเกี่ยวกับการ
แปลงเพศ”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วรั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า น
การแพทย์ที่ปลอดภัย แต่มีข้อพิจารณาประการหนึ่ง คือ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยว่าจะสามารถ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายไทยยังมิได้ให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าถึงการยุติการ
ตั้งครรภ์ได้โดยเสรี การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้มีความประสงค์จะยุติ
การตั้งครรภ์ดังกล่าว เข้าเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ประกอบกับ
ข้อบั งคับ แพทยสภาว่าด้วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตาม
มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 เท่านั้น
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1.ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กาหนดไว้ว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการ
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการ
สั ง คมอย่ า งเสมอภาคและไม่ ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ และได้ รั บ สิ ท ธิ อื่ น ใดที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ต าม
พระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ”
บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้แต่เพียงว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง...” แต่ไม่ชัดเจนว่า
สิทธิของวัยรุ่นที่จะตัดสินใจด้วยตนเองนั้นเป็นสิทธิในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นนั้น
มิได้มีผลเฉพาะต่อตัวของวัยรุ่นเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวของวัยรุ่นอีกด้วย
2.ปัญหาเกี่ยวกับการให้บุคคลรุ่นที่ตั้งครรภ์ออกจากระบบการศึกษา
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กาหนดเกี่ยวกับวิธีการให้สถานศึกษาดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย
กาหนดให้ (1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา (2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนนักศึกษา (3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและ
คุ้มครองนั กเรีย นหรื อนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
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รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่าง
เหมาะสม
บทบั ญญั ติ ดัง กล่ า ว ก าหนดให้ มี ก ารคุ้ มครองนั ก เรี ย นหรื อนั ก ศึก ษาซึ่ง ตั้ งครรภ์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
การศึกษาด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ก็มิได้กาหนดว่าการจัดให้ได้รับการศึกษาด้ว ย
รูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องนั้นมีความหมายที่ชัดเจนอย่างไร และถ้าบุคคลวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ถูก
ดาเนินการด้วยวิธีใดๆ ให้ต้องออกจากสถานศึกษาหรือถูกพักการเรียนชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม จะมี
วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
3.ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กาหนดให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไว้ 5
ประการ กล่าวคือ (1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและ
อาเภอ เพื่อเป็นแกนนาในการปูองกัน แก้ไข และเฝูาระวังปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (2) ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่ประสานงานเฝูาระวังและให้
ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว (3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความ
ถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอดที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ (4) จัดหาครอบครัว
ทดแทน ในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ (5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ
เพือ่ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บทบัญญัติดังกล่าวให้มีการกาหนดการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นเท่านั้น โดยในมาตรา 9 (4) กาหนดไว้เพียงในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ให้จัดหา
ครอบครัวทดแทนให้ แต่ในกรณีที่วัยรุ่นมีความประสงค์ที่จะดูแลบุตรด้วยตนเองต่อไปในขณะที่กาลัง
ศึกษาอยู่ กฎหมายมิได้กาหนดว่ารัฐจะต้องดาเนินการอย่างไร
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของวัยรุ่น
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 จากเดิมที่บัญญัติไว้ว่า
“วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติ
นี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”
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แก้ไขเป็น
“วัย รุ่ น มี สิ ทธิ ตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง ในเรื่ อง เลี้ ย งดู บุ ต ร การใช้ชี วิ ตคู่ การตั ดสิ น ใจด้ า น
การศึกษาว่าจะศึกษาต่อในสถาบันเดิม หรือย้ายสถาบัน การตัดสินใจที่จะคุมกาเนิด หรือการวางแผน
มีบุตรคนต่อไปและการยุติการตั้งครรภ์ โดยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
บิดามารดา”และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับ
การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ”
การแก้ไขดังกล่าว เป็นการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองของวัยรุ่น
จากเดิมที่มิได้มีการอธิบายรายละเอียดเอาไว้ โดยให้การตัดสินใจด้วยตัวเองดังกล่าว หมายถึงเลี้ยงดู
บุตร การใช้ชีวิตคู่ การตัดสินใจด้านการศึกษาว่าจะศึกษาต่อในสถาบันเดิม หรือย้ายสถาบัน การ
ตัดสิ น ใจที่จ ะคุม กาเนิ ด หรื อการวางแผนมีบุ ตรคนต่ อไปและการยุ ติการตั้ งครรภ์ รวมถึงมีสิ ท ธิ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการยุติการตั้งครรภ์ด้วย โดยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี บริบูรณ์ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์
กับเด็ก ถือว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราเด็กไม่ว่าเด็กให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตามอยู่แล้ ว
ดังนั้น จึงเข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา จึงสามารถให้ยุติการ
ตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
2. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ออกจากระบบการศึกษา
ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 จากเดิมที่กาหนดว่า
มาตรา 6 “ให้สถานศึกษาดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
(3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
การกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
แก้ไขเป็น
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มาตรา 6 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการโน้มน้าว ข่มขู่ บังคับหรือกระทาการใดๆ อันอาจส่งผลให้
เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์พักการเรียน ย้ายสถานศึกษา หรือพ้นจากสถานภาพนักเรียน และให้
สถานศึกษาดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
(3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
การกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดกระทาการใดอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งแห่งมาตรานี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
การแก้ไขดังกล่าว เป็นการคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน มิให้ถูกโรงเรียน กระทา
ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าเป็นการโน้มน้าว ข่มขู่ บังคับหรือกระทาการใดๆ อันอาจส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนที่ตั้งครรภ์พักการเรียน ย้ายสถานศึกษา หรือพ้นจากสถานภาพนักเรียน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อได้
3. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ควรมี การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จากเดิมที่กาหนดไว้ว่า
“มาตรา 9 ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอาเภอสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนาปูองกัน แก้ไข และเฝูาระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่
ประสานงานเฝูาระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
(3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด
ที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
(4) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้
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(5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
การดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
แก้ไขเป็น
“มาตรา 9 ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอาเภอสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนาปูองกัน แก้ไข และเฝูาระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ทาหน้ า ที่ป ระสานงานเฝู าระวัง และให้ ค วามช่ว ยเหลื อ แก่วัยรุ่ นทั้งในระหว่ างการตั้งครรภ์ และ
ภายหลังการคลอดบุตร ในการนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอาหาร
เสริมและวัคซีนที่จาเป็นรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ สาหรับแม่และเด็กให้แก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์หรือหลัง
คลอดบุตร แล้วแต่กรณี รวมถึงการจัดสถานที่ภายในโรงเรียนสาหรับเลี้ยงดูบุตรแทนวัยรุ่นในช่วงเวลา
ที่ต้องเข้าห้องเรียนด้วย
(3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด
ที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
(4) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้
(5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
การดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
การแก้ไขดังกล่าวเป็นการกาหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้า
มาช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ความช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ตัดสินใจเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองต่อไป
โดยเข้ามาช่วยเหลือจัดอาหารเสริม วัคซีน รวมถึงให้สวัสดิการต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์หรือ
หลังคลอดบุตร เช่น จัดสถานที่ภายในโรงเรียนสาหรับการดูแลบุตรแทนวัยรุ่นขณะเข้าห้องเรียน เป็น
ต้น เพื่อให้การปู องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนานา
อารยประเทศมากยิ่งขึ้น
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