มติ ๑.๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม
และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หนึ่ง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับ
เอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตระหนัก วาสถานการณสุขภาวะทางเพศทั้ง ๓ ดาน คือ ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม
และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีแนวโนมขยายตัว ทวีความรุนแรง และซับซอนมากขึ้น จน
กลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสังคม
ตระหนัก ถึงชองวางและความยากลำบากในการแกปญ
 หาความรุนแรงทางเพศ สืบเนือ่ งจากการทีส่ งั คมไทย
มีวัฒนธรรมทางเพศที่เปนมาตรฐานซอน ที่มุงปลูกฝง ควบคุมและกำกับพฤติกรรมเรื่องเพศของผูหญิง แตสงเสริม
ใหผูชายเรียนรูและมีประสบการณทางเพศอยางเจนจัด อีกทั้งตีตราผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภไมพรอมขยายตัวรุนแรงมากขึ้น โดยผูหญิงกลุมอายุนอยกวา ๒๐ และกลุม
อายุ ๓๕ ปขึ้นไป มีอัตราการตั้งครรภที่ไมพรอมสูงกวากลุมอายุอื่น สงผลใหเกิดการทอดทิ้งเด็กทารก การบาดเจ็บ
พิการ และตายจากการทำแทงที่ไมปลอดภัย
เขาใจดี วาแมอัตราการติดเชื้อเอชไอวีร ายใหม โ ดยรวมจะลดลง แต มีความเป นไปไดวาเอชไอวี/เอดส
อาจกลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอัตราการปวยดวยกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ที่เคยเชื่อกันวาลดลงไปแลวตั้งแตป ๒๕๔๐ กลับมามีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมแรงงานตางชาติ และ
กลุมประชากรหนุม สาวและผูใหญวัยทำงาน โดยเยาวชนที่เปนนักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง ๑๕-๑๙ ป มีการ
ติดเชื้อกามโรคเพิ่มขึ้น
รับทราบ ถึงปจจัยเสี่ยงที่มีค วามสัมพั นธต อ ป ญหาความรุ นแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรง
ทางเพศ เปนตน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานกองทุนสนับสนุ น การสรางเสริ มสุ ขภาพ สำนักงานหลั กประกั นสุ ข ภาพแห งชาติ สถาบั นวิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องคกรวิชาชีพ องคกรวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคประชาสังคม ดำเนินการดังนี้
๑.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจดานเพศศึกษาทีร่ อบดาน (Comprehensive sexuality education)
และมีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน โดยเนนสรางภูมิคุมกันเพื่อสรางความปลอดภัยตอสุขภาวะทางเพศ รวมถึง
ทักษะชีวิตทั้งในและนอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงผานสื่อมวลชน โดยจัดใหสอดคลอง
เหมาะสมกับกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย
๘๒
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๑.๒ สรางความเขมแข็งใหแกระบบใหการปรึกษาทุกระบบ ทั้งในภาครั ฐ และเอกชน รวมถึงในระดับ
ชุมชนและครอบครัว โดยเนนการจัดบริการใหการปรึกษาทั้งกอนและหลังเผชิญปญหา (pre-post counseling)
การปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (peer-to-peer counseling) และการปรึกษาแบบเสริมพลังและเนนทางเลือก
(empowerment and option counseling)
๑.๓ จัดใหมีศูนยบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุครบวงจรทุกระดับที่เปนมิ ต รกับคน
ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมที่มีความตองการบริการที่ละเอียดออนเปนการเฉพาะ รวมทั้งบริการคัดกรองผูปวยมะเร็ง
ระบบสืบพันธุ และจัดบริการคลินิกกามโรคที่เปนมิตร เพื่อเปนกลไกในการควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยาง
มีประสิทธิภาพและเขาถึงได แกคนทุกกลุมอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๑.๔ สนับสนุนใหรวมบริ ก ารยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ป ลอดภั ย ภายใตขอกำหนดของกฎหมาย
อยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ
๑.๕ สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยอยางมีสวนรวมและจัดทำฐานขอมูลสำคัญของปญหาสุขภาวะทาง
เพศทั้งดานความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
๑.๖ ใหหนวยงานทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของรวมทัง้ ชุมชนและครอบครัว ดำเนินการโดยเรงดวนใหมมี าตรการ
ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันและขจัดความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ
๑.๗ จัดตั้งที่พักพิงและคุ มครองสิท ธิแก ผูป ระสบปญหาความรุ นแรงทางเพศในทุ กจังหวัด โดยเนน
ระบบบริการที่มีความครอบคลุมและครบวงจร โดยผูที่มีความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสม ควบคูกับการพัฒนา
และเพิ่มสถานบริการใหความช วยเหลือทั้งดา นสุ ข ภาพกาย จิ ตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมแกผูหญิงที่
ตั้งครรภไมพรอมที่ตัดสินใจตั้งครรภตอ ใหมีความครอบคลุม ครบวงจร เขาถึงไดงาย ตั้งแตระหวางตั้งครรภ
กอนคลอด และหลังคลอด
๑.๘ เสริมสรางความเขาใจและเคารพความแตกตา งระหว า งเพศ ความหลากหลายทางเพศ และ
ความละเอียดออนในมิติการเจ็บปวย ความพิการ และชาติพันธุ แกทุกภาคสวนรวมถึงสื่อมวลชน
๑.๙ สนับสนุนการพัฒนาระบบยุติธรรมที่เปนมิตรและปราศจากอคติทางเพศในทุกระดับจากสถานี
ตำรวจถึงอัยการและศาล ทั้งในเชิงตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ความพรอมของระบบ และทัศนคติ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
๑.๑๐ พัฒนานโยบายและมาตรการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ มี ผ ลต อ ป ญ หาสุขภาวะ
ทางเพศ
๑.๑๑ จัดตั้งกลไกระดั บ ชาติ ที่ มี ส ว นร วมอยา งกวางขวางเพื่อดำเนิ นการประสานงาน พัฒนาและ
ติดตามประเมินผลนโยบายในการจัดการกับปญหาสุขภาวะทางเพศ โดยมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
๑.๑๒ ผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ ทีค่ รอบคลุมประเด็นความรุนแรง
ทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอดส
๑.๑๓ ควบคุมการนำเสนอเนือ้ หาของสือ่ ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบเชิงลบตอปญหาสุขภาวะทางเพศ
๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีส มาชิกสมั ชชาสุข ภาพแห งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค
สรางสุขภาวะทางเพศทั้ง ๓ ดาน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและรวมกันผลักดันสูการปฏิบัติ
๒.๑ จัดตั้งกองทุนสุขภาพเพื่อดำเนินการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ
๒.๒ เสริมสรางกลไกการเฝาระวังปญหาสุขภาวะทางเพศในระดับทองถิ่น
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๘๓

๓. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ ผลักดันใหเกิดนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนเพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาสุ ข ภาวะทางเพศอยาง
รอบดาน
๓.๒ สรางเสริมความเขมแข็งของเครือขายการทำงานสุขภาวะทางเพศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม ความรุนแรงทางเพศ และการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
๓.๓ จัดทำรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามมติ นี้ และนำเสนอในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒

๘๔
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