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การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม๑
รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
ปจจัยซึ่งมีความเกี่ยวของเชือ่ มโยงกัน ซึง่ หลายสาเหตุปจ จัยสามารถปองกันได เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตระหนัก วาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนกอใหเกิดผลกระทบตามมาอยางกวางขวาง ทั้งตอตัววัยรุน
และทารกที่เกิดมาจากแมวัยรุน ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
รับทราบ วาหลายหนวยงานใหความสนใจดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม
ของวัยรุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติครั้งที่ ๑ ไดเคยมีมติประเด็นสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภที่ไมพรอมไปแลว
ชื่นชม กับการดำเนินงานของหลายภาคสวนที่ไดมีความพยายามปฏิบัติงานอยางจริงจัง และสานตอ
ความมุงมั่นเพื่อการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพทางเพศและการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน รวมทั้งพยายาม
ผลักดันจนเกิดเปนประเด็นสาธารณะนำสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓
มีความกังวล ตอการดำเนินงานเพื่อจัดการปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุน ที่กลไกระดับชาติของ
หนวยงานภาครัฐที่จะเริ่มขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีความจำเปนตองเรงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งตองเชื่อมโยงประสานงานระหวางกลไกหลักของภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ เขา
ดวยกัน อีกทั้งมติในสมัชชาสุ ขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ในประเด็นสุ ข ภาวะทางเพศ หลายข อ ยังเป นมติที่กวาง
ไมเฉพาะเจาะจง และมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทำใหไมสามารถบรรลุผลการปฏิบัติตามมติไดอยางเต็มที่
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ รวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ และภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของ เชน เครือขายดานสุขภาวะ
ทางเพศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกันพิจารณาจัดตัง้ กลไกรวมในการดำเนินการ
๑.๑ แปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ และยุทธศาสตรปองกัน
และแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม สูแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดทำ
มาตรการเรงดวนในการจัดการปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒ ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
วัยรุนและเยาวชนทุกระดับ ดำเนินการติ ดตามประเมินผล ภายใต นโยบายและยุ ท ธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ และยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเด็ก
และเยาวชน
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔
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๑.๓ ประสานการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
๒. ขอใหกระทรวงศึกษาธิ ก ารและหน ว ยงานที่ มี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ร ว มกั บ องค ก รภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา๒ (sexuality
education) จริยธรรมและศีลธรรม และจัดใหมีระบบรองรับการแกปญหานักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภในระหวาง
การศึกษา โดย
๒.๑ พัฒนาศักยภาพและสรางทัศนคติ ที่ ถู กตอ งแกผู บ ริ หารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายผูสอนเรื่องเพศศึกษาใหครอบคลุมทั้งในและนอกระบบการศึกษา
๒.๒ จัดใหมกี ระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน (Comprehensive sexuality education)
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มใหมีการเรียนการสอนเพศศึกษาและจริยธรรม
ทางเพศตั้งแตปฐมวัย โดยการเพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรและสรางเสริมทักษะทางสังคม และใหมีระบบติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและหนุนเสริมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๓ ใหสถานศึกษาปรับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาทีต่ งั้ ครรภ ใหมีความยืดหยุน
สอดคลอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕
และมาตรา ๒๔ (๖) เพื่อใหโอกาสนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ ไดรับการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยไมเปนอุปสรรค
ตอการตั้งครรภ
๒.๔ ใหสถานศึกษารวมกับหนวยงานและองคกรทีเ่ กีย่ วของรับผิดชอบเปนธุระในการใหความชวยเหลือ
ในรูปแบบที่หลากหลายโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชนและการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสำคัญ
๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการรวมกับองคกรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน และเครือขายเด็กและเยาวชน
๓.๑ สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสรางสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุสำหรับเด็กและ
เยาวชน โดยบรรจุไวในแผน ๓ ป และกำหนดเปนนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ สนับสนุนใหชุมชนออกมาตรการทางสังคมที่สอดคลองกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
บริบทของชุมชนในแตละพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภท่ไี มพรอมในวัยรุน
๓.๓ ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ทุกแหงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การดำเนินงานดังกลาวที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๓.๔ ใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ดำเนินการในเรือ่ งสุขภาวะทางเพศวัยเจริญพันธุ ผานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่
๓.๕ สนับสนุนและพั ฒ นาพื้ นที่สื่อและกิจกรรมที่ ส ร า งสรรคเ ดิม และขยายพื้นที่สื่ อและกิจกรรมที่
สรางสรรคใหมสำหรับเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงาน
๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการดำเนินงานดังนี้
๔.๑ รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรณรงค ส รา งทั ศนคติ เชิงบวกเรื่องเพศ
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื่องเพศ รูจักเคารพในบทบาท
๒

เพศศึกษา (sexuality education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูในแตละชวงวัยเกี่ยวกับเจตคติ ความรู พฤติกรรมทางเพศ
เพศภาวะ และวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อกอใหเกิดความรับผิดชอบ ความสัมพันธอันดีระหวางเพศ และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
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๓๖๓

หญิงชาย ปลูกฝงจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนดำเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นำเสนอเนื้อหา
ที่เกี่ยวของในเรื่องเพศอยางจริงจัง และสนับสนุนใหเกิดสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหปรากฏสูสังคมใหมากขึ้น
๔.๒ รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนยพฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนและองคกรในชุมชน เพือ่ การเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งในชุมชน
อยางเปนรูปธรรม
๔.๓ รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูป กครองในและนอกสถานศึกษา เครือขายครอบครัว
และชุมชน เครือขายเด็กและเยาวชน เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายทีเ่ กีย่ วของ ในการพัฒนาความรู
ทัศนคติในเรื่องเพศเชิงบวก จริยธรรม และศีลธรรม ใหแกเด็ก เยาวชน และพอแมผูปกครอง รวมทั้งการจัดทำ
แนวทางเพื่อสงเสริมใหสามารถสื่อสารเรื่องเพศไดอยางเหมาะสมกับชวงวัยและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
๔.๔ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดบริการที่หลากหลายเปนมิตรแกวัยรุน
สนับสนุนการทำงานของศูนยพึ่งได (OSCC) ศูนยบริการที่เปนมิตร ศูนยใหคำปรึกษาที่ทำงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
งานบริการสุขภาพของสถานศึกษาทุกระดับ และรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่ใหการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
ใหแกเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งระหวางการตั้งครรภและหลังการตั้งครรภ
๔.๕ รวมกับคณะกรรมการนโยบายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลแหงชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพื้นที่ เขมงวดในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ตามยุทธศาสตร
นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เชน การบังคับใชกฎหมายหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน การควบคุม
จำนวนและความหนาแนนของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกพื้นที่และการควบคุม การทำการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๔.๖ สนับสนุ น เร ง รั ด และผลั ก ดั น ร า งพระราชบัญญัติคุมครองอนามั ยการเจริ ญพั นธุ พ.ศ. ....
ใหสามารถประกาศใชไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความก า วหน า ต อ สมั ช ชาสุ ข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕

๓๖๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

