สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สถานการณเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย
๑. อนาคตของประเทศไทยขึ้น อยูกับเด็กและเยาวชนที่ มีคุ ณภาพ ผูซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยูทามกลาง
บริบทของครอบครัวที่เขมแข็งอันจะเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามในปจจุบันเด็กและเยาวชนเหลา
นี้จำนวนมากกำลังประสบกับสถานการณการมีพัฒนาการที่ไรทิศทางทั้งทางดานกายภาพ พฤติกรรมทางสังคม
สติปญญา และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีเด็กไทยที่ตองการการปกปองเปนพิเศษจำแนกตามสภาพปญหาได
๑๗ กลุม คือ เด็กกำพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทำรายทารุณ เด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ เด็กที่เกี่ยวของกับสาร
เสพติด เด็กเรรอน เด็กถูกคา เด็กพิการ แรงงานเด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กพลัดถิ่น เด็กชาวเขา เด็ก
ในชุมชนแออัด เด็กไรสัญชาติ เด็กลูกแรงงานกอสราง เด็กที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสารพิษอันตราย
และเด็กยากจน๑ และในสถานการณปจจุบันยังมีเด็กกลุมตาง ๆ ที่ตองการการปกปองเปนพิเศษเพิ่มขึ้น เชน
เด็กที่มีโรคประจำตัวและปญหาสุขภาพ เด็กที่มีผูปกครองติดสารเสพติด เด็กติดเกม เปนตน
๒. ปจจุบันพบวาเด็กและเยาวชนกลุมดังกลาวนี้กำลังประสบกับปญหาดานโภชนาการจากภาวะน้ำหนัก
เกินและโรคอวน ซึ่งในอนาคตจะพบเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเนื่องจากคานิยมในสังคมและพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปเปนอาหารที่มีไขมันและแคลอรี่สูง นอกจากนี้ปญหาใหญจากอดีตแตในปจจุบัน
ก็ยังคงไมหมดไป คือ การอดอยากหิวโหยก็ยังคงเปนปญหาที่พบไดในประชากรที่ยากจนและดอยโอกาส อีกทั้ง
คานิยมในการมี รางกายผอมบางของวัย รุน โดยเฉพาะในเด็กหญิงก็ท ำให ปญหาการขาดอาหาร สงผลใหทารก
แรกเกิดจำนวนไมนอยมีน้ำหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม ซึ่งต่ำกวามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและ
ยังพบภาวะทุพโภชนาการไมวาเกินหรือขาดอันนับวาเปนปญหาที่รุนแรง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต รวมทั้ง
สมองและสติปญญาของเด็กไทยอยางยิ่งในอนาคต
๓. ในชวง ๑๐ ปที่ผานมาปญหาดานพฤติ กรรมของเด็กและเยาวชนมีแนวโน มเพิ่ มขึ้ นอย างนาวิตก
ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเด็กและเยาวชนเอง ครอบครัว หรือแมแตสภาพแวดลอมรอบตัว๒ จากการ
สำรวจทางระบาดวิทยา พบวา เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากมีปญหาดานสุขภาพจิตและพฤติกรรมในระดับที่
ถือวา “ผิดปกติ” ที่จำเปนตองพบผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งไดแก ภาวะซึมเศรา ฆาตัวตาย
พฤติกรรมเกเร ผิดกฎระเบียบ กาวราวรุนแรง และปญหาทางเพศ๓ วิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน
ปจจุบันยอมสงผลกระทบใหปญญาเหลานี้มีความรุนแรงมากขึ้น
สรุปรายงานสถานการณเด็ก สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
ตวงทิพย ธีรวิทย. ๒๕๔๙. สถานการณทางสุขภาพในเด็กและวัยรุน. สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ภายใตการ
ทำงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
๓
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอื่นๆ. ๒๕๔๙. สุขภาพคนไทย ๒๕๔๙. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาย
ใตแผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). นครปฐม: บริษัท
อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
๑
๒
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๔. นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปญหาการเสพยาเสพติด และการรวมกลุมที่ไมสรางสรรค จากการรวบรวม
ขอมูลการดื่มสุราพบวาในจำนวนผูที่ปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมีเด็กที่มีอายุยังไมถึง ๑๕ ปรวมอยูดวยถึง
แมวาจะไมมากนักแตก็แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราไดขยายไปสูกลุมเด็กและเยาวชนมากขึ้น สถานการณการสูบ
บุหรี่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแลวพบวาอายุที่เริ่มสูบบุหรี่อยูระหวางอายุ ๑๕-๒๔ ป๔ ในสวนของประเด็นเกี่ยว
กับพฤติกรรมทางเพศ จากผลการศึกษาในเยาวชน อายุ ๑๓-๒๒ ป จำนวน ๑๑,๒๙๗ คน ใน ๕ ภูมิภาคของ
ประเทศไทย พบวารูปแบบการมีเพศสัมพันธของเยาวชนไดเปลี่ยนไปอยางมาก โดยมีลักษณะการมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนหลายคน การสลับเปลี่ยนคูนอน และเริ่มมีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย โดยพบวาอายุต่ำสุดของผูชายที่มี
เพศสัมพันธ คือ ๙ ป ในขณะที่ผูหญิงอยูในชวง ๑๐ ป อีกทั้งยังพบวาวัยรุนที่มีความเชื่อที่สนับสนุนการมีเพศ
สัมพันธจะมีแนวโนมที่จะมีประสบการณทางเพศมากขึ้น ๒.๙ เทาในวัยรุนชาย และ ๓.๙ เทาในวัยรุนหญิง เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยรุนที่มีความเชื่อที่ไมสนับสนุนการมีเพศสัมพันธ ซึ่งจากการที่วัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ๕
สงผลใหวัยรุนโดยเฉพาะในกลุมอายุ ๑๕-๑๙ ปมีแนวโนมในการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบปญหา
การขมขืนที่เกิดจากการกระทำโดยเด็กและเยาวชนสูงขึ้นเฉลี่ยแลวมากกวา ๒ รายในแตละวัน โดยในจำนวนนี้
มีเด็กอายุต่ำกวา ๑๕ ป เปนเหยื่อจากการถูกขมขืนเฉลี่ยวันละ ๒ ราย๖
๕. โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน สถาบันรามจิตติ ไดทำการสำรวจพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนป ๒๕๕๑ พบปญหาแมวัยรุนที่มีอายุต่ำกวา ๑๙ ป มาทำคลอดสูงขึ้นตอเนื่อง ตั้งแต ๒๕๔๘-๒๕๕๑
โดยป ๒๕๕๑ ประมาณการวามีถึง ๗๗,๐๙๒ คน จากป ๒๕๕๐ ที่มี ๖๘,๓๘๕ คน และจากขอมูลของ พญ. วรา
พร พันธุมโกมล กุมารแพทย คลีนิคตั้งครรภในแมวัยรุน รพ.รามาธิบดี ระบุวา การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาที่
กำลังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบวามีการคลอดบุตรของแมวัยรุนสูงถึงวันละ ๑๔๐ ราย ซึ่งถือเปน
ตัวเลขที่สูงมาก และอาจมีผลนำไปสูปญหาความไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร ปญหาเศรษฐกิจเพราะไมมีงานทำ
และอาจเกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ในดานพฤติกรรมกาวราวรุนแรง
จากการรวบรวมสถิติเพียง ๑ เดือน พบวามีการยกพวกตีกันมากถึง ๓,๐๐๐ ครั้ง และจากสถิติมีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดำเนินคดีทำรายชีวิต-รางกายเพิ่มมากขึ้นอยางนาตกใจ ซึ่งปจจัยที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสวน
ใหญกระทำผิดและเกิดภาวะวิกฤติดานพฤติกรรม ไดแก การขาดความอบอุนและการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งพอและแม อิทธิพลจากกลุมเพื่อน และสภาพแวดลอมที่ยั่วยุ เชน สถานเริงรมย และสื่อตาง ๆ
ที่แฝงไปดวยความรุน แรง๗ จากการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม ทำใหวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของ
ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน หนุมสาวนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส๘ ทำใหอัตราการจด
ทะเบียนสมรสลดลงจาก ๒๖.๕๙ คู/ ๑,๐๐๐ ครอบครัว ในป ๒๕๓๙ เปน ๑๘.๙๔ คู/ ๑,๐๐๐ ครอบครัว ในป
๒๕๕๑๙ การที่ หนุมสาวนิย มอยูรวมกัน โดยไมจ ดทะเบี ยนสมรสทำให ง า ยต อ การแยกทางเมื่ อ ปญหาเกิดขึ้น
ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. สถานการณพฤติกรรมสุขภาพในเด็กและวัยรุน. สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ภายใต
แผนงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
๕
วารุณี ฟองแกว และคณะ, ๒๕๔๙. การปองกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุนและเยาวชน: สถานการณปจจุบัน. เชียงใหม.
โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๖
ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. อางแลว.
๗
ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. อางแลว.
๘
สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว, ๒๕๕๑.
๙
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑.
๔
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๒๓๗

ภายในครอบครัว นอกจากนั้น หลายครอบครัวนิยมการแยกครอบครัวไปอยูตามลำพังทำใหครอบครัวเดี่ยวมี
จำนวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๕๔.๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐การที่ครอบครัวขนาด
เล็กลงทำใหการดูแลเอาใจใสและการใหกำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปญหาทางอารมณนอยลง สงผลใหสมาชิกใน
ครอบครัวเกิดความเครียด มีภาวะซึมเศรา และความไมมั่นคงทางอารมณเพิ่มขึ้น๑๑ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ
ที่บีบ คั้ นทำให ส มาชิ กในครอบครัวมีเวลาอยูรว มกั นน อ ยลง ส งผลให ความผู กพั นภายในครอบครัวลดนอยลง
สำนักงานสถิติแหงชาติรายงานวา บิดามารดาใชเวลาถึง ๙ ชั่วโมงตอวันในการทำงาน ในขณะที่มีเวลาดูแล
ครอบครัวเพียง ๒ ชั่วโมงตอวัน ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่มารดามักอยูบานและทำหนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว
๖. รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย ป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา สถาบันครอบครัวไทยเผชิญกับปญหาการขาดความ
ตระหนักในบทบาทหนาที่และมีความแตกแยก สงผลกระทบใหความอบอุนของครอบครัวไทยอยูในระดับตอง
เรงแกไข โดยดัชนีครอบครัวอบอุนไดลดลงอยางตอเนื่องในตลอด ๕ ปที่ผานมา จากรอยละ ๖๖.๐๙ ในป
๒๕๔๕ เหลือเพียงรอยละ ๖๒.๔๒ ในป ๒๕๔๙ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตครอบครัวที่
ยึดติดคานิยมทางวัตถุมากกวาการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในครอบครัว และอัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง การหยารางที่เกิดขึ้นทำใหเด็กจำนวนมาก ตองอยูกับพอหรือแมตามลำพัง เปนครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวมากขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นมีปจจัยที่สำคัญมาจากสถาบันครอบครัว ซึ่งถือวาเปนสถาบันพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ
การหลอหลอมบุคลิกภาพที่ พึ ง ประสงค ข องเด็ ก และเยาวชนมี ค วามเสื่ อ มถอยและออนแอลง โดยที่ภาวะ
ความออนแอของสถาบันครอบครัวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในปจจุบัน พอแมไมมีเวลาอบรมและดูแลบุตรวัยรุน พอแมขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดู โดยเฉพาะการสื่อสารกับบุตรหลาน ประกอบกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุนเปนวัยแหง
การอยากรู อยากลอง และตองการเปนตัวของตัวเอง ทำใหเกิดความขัดแยงกับพอแมไดงาย ซึ่งความขัดแยง
และความผูกพันระหวางสมาชิกในครอบครัวที่ลดลงสงผลใหเด็กและเยาวชนมีการเติบโตและพัฒนาการที่ไม
เหมาะสม และมีพฤติกรรมที่เปนปญหาตาง ๆ ตามมา
กลไกการสรางเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย
๗. จากสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ
วิถีชิวิตและสุขภาวะสุขภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย ภาครัฐใหความสำคัญและกำหนดแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และมีการ
ออกนโยบาย กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ ไดแก
๗.๑ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ เกิดขึ้นจาก คณะ
กรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแหงชาติ (ในขณะนั้น) ไดมอบหมายใหคณะทำงาน
จัดทำรางนโยบายฯ พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครัวขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบใหเปนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

๑๐
๑๑

สำนักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๑.
สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว, ๒๕๕๑. อางแลว

๒๓๘ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

สถาบันครอบครัวของประเทศไทย นโยบายดังกลาวไดกำหนดยุทธศาสตรไว ๔ ขอ ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม
(๒) ยุทธศาสตรหลักการสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมของครอบครัว
(๓) ยุทธศาสตรหลักการสรางระบบกลไกการบริหารจัดการใหเกื้อหนุนความเขมแข็งของครอบครัว
(๔) ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว
๗.๒ ระเบียบสำนักนายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริ ม และประสานงานสถาบั น ครอบครั ว แหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายดานครอบครัวในสังคมไทยอยู ๓ กลไก ทั้งดานนโยบาย
องคความรู และภาคีสังคม โดยมีตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการฯ ดวย
คือ
(๑) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ทำหนาที่สำคัญในการกำหนด
นโยบายยุทธศาสตรและแผนระดับชาติดานสงเสริมครอบครัวและเสนอครม.พิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว ทำหนาที่สำคัญดานการเสนอแนะแนวทางการสงเสริม
ครอบครัวที่ไดจากการศึกษาวิจัยและการรับฟงความคิดเห็นจากสมัชชาครอบครัวตอคณะกรรมการฯ
(๓) สมัชชาครอบครัวแหงชาติ เปนพื้นที่ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริมครอบครัว
มีผูเขารวมจากครอบครัวและองคกรภาคสวนตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ทั้งนี้สมัชชาครอบครัว
แหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๒ มีขอเสนอ ดังนี้
(๓.๑) ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหลักในการดำเนินการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว โดยใหตัวแทนครอบครัวและทุกภาคสวนในชุมชน/ทองถิ่น มีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนาครอบครัว บรรจุในขอบังคับงบประมาณ หรือเทศบัญญัติ และนำแผนไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม สงเสริมใหมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางทั่วถึง เพื่อทำ
หนาที่ สรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในการประเมินสภาพเด็ก สภาพครอบครัว และสภาพชุมชนที่มีผลกระทบ
ตอครอบครัว การออกแบบกระบวนกิจกรรมพัฒนาเด็กและครอบครัว การจัดสวัสดิการครอบครัวที่เหมาะสม
แกเด็กและครอบครัวพิเศษ หรือการนำนโยบายสงเสริมเด็กและครอบครัวของรัฐสูครอบครัวในชุมชนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
(๓.๒) สงเสริมใหเกิดการศึกษาเพือ่ สรางสรรคครอบครัวเขมแข็ง ดวยการจัดตั้งองคกรเพื่อพัฒนา
ความรู นวัตกรรมในการสรางสุขภาวะของครอบครัว ใหเปนองคกรที่มีความคลองตัวในการทำงานวิชาการและ
ขับเคลื่อน ทำหนาทีจ่ ดั การความรู สงเสริมการสรางนวัตกรรมหรือเครือ่ งมือในการสงเสริมครอบครัวใหสอดคลอง
กับพื้นที่ หรือครอบครัวในลักษณะตาง ๆ พรอมทั้งศึกษาสถานการณที่มีผลกระทบตอครอบครัว และนำเสนอ
มาตรการในการจัดการปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทำหลักสูตรครอบครัว
ศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๓.๓) สนับสนุนใหสื่อของรัฐมียุทธศาสตรในการสื่อสารรณรงคสูสังคมเพื่อรวมสรางครอบครัว
เขมแข็ง โดยใหมีสื่อวิทยุและโทรทัศนจัดสรรเวลาใหมีรายการสำหรับครอบครัวที่สรางการเรียนรูอยางเพียงพอ
รวมทั้ ง ให รั ฐ บาลกำหนดและประกาศมาตรการขจั ด หรื อ ควบคุ ม สภาพแวดล อ มที่ เ ลวร า ยสำหรั บ เด็ ก และ
ครอบครัวที่ชัดเจน จัดใหมีพื้นที่สรางสรรคเพื่อการเรียนรูสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไมออนขอ โดย
เฉพาะเรื่องอบายมุข ทั้งการดื่มสุรา การเที่ย วกลางคืน การเล นการพนั น การเล นหวย และสื่อ ที่ เ น น กระตุน
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๓๙

คานิยมฟุงเฟอ ความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เพราะสิ่งเหลานี้เปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิด
ปญหาครอบครัวและสังคม
(๓.๔) จัดใหมีกระบวนการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมที่จำเปนสำหรับครอบครัวลักษณะพิเศษ
ตาง ๆ เชน เงินสงเคราะหครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหสอดคลองกับ
ความจำเปนตามสภาวะความตองการของครอบครัว ไดแก เงินชวยเหลือฉุกเฉิน เงินสนับสนุนใหครอบครัวเขาถึง
บริการการศึกษาของบุตรและสุขภาพ เงินพัฒนาอาชีพ เปนตน หรือการจัดตั้งคลินิกครอบครัวในโรงพยาบาล
ชุมชนที่มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ เพื่อทำหนาที่บำบัด ฟนฟู และให
คำปรึกษาแกครอบครัวในสภาวะยากลำบาก เปนตน
๗.๓ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖
และไดเกิดกลไกการดำเนินการที่เปนรูปธรรม ดังนี้
(๑) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ จำนวน ๒ ชุด ซึ่งชุดที่ปฏิบัติงานอยูใน
ปจจุบันนี้เปนคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติชุดที่ ๒
(๒) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครอง
เด็กจังหวัด ซึ่งมีหนาที่หลักในการใหคำปรึกษา กำหนดแนวทางในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสง
เสริมความประพฤติ และให อำนาจในการเขาไปตรวจสอบกรณี มี การปฏิ บั ติโ ดยมิ ชอบตอเด็ก และไดเกิดการ
กำหนดแผนยุทธศาสตรในการทำงานรวมกันทุกภาคสวนของจังหวัด
(๓) ไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เ กี่ ยวขอ ง กับ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีการอบรมบุคลากรที่ทำงานรวมกัน
(๔) ไดมีการอบรมพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดปฏิบัติ
งานตามในหนวยงานตาง ๆ
๗.๔ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ กและเยาวชนแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใชใน
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เปนกฎหมายที่หนวยงานภาคองคกรพัฒนาเอกชน รวมกับรัฐ กฎหมายฉบับนี้ได
กำหนดแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม
ในปจจุบันที่มุงใหโอกาสคนรุนใหมไดมีสวนรวมรับผิดชอบครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ โดยให
มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการ ไดเกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอ
ทั่วประเทศ จำนวน ๘๗๗ อำเภอ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และไดเกิดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ทั่วประเทศ จำนวน ๗๕ จังหวัด พรอมทั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๘. นอกจากการเกิดกลไกการดำเนินงานที่เปนผลจากการออกนโยบายและพระราชบัญญัติของรัฐแลว
ยังมีการดำเนินงานของหนวยงาน และ องคกรตาง ๆ เพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและแกปญหาทางสังคมที่สง
ผลกระทบตอเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทย ดังนี้
๘.๑ องคกรปกครองสวนท องถิ่น มีการพั ฒนาศูนยเ ด็ กเล็ กใหเ ปนศู นย ก ารเรียนรูของชุมชน
และเป น เวที แ ลกเปลีย่ นเรียนรู กั บ ผู ป กครองที่ ไ ม ไ ด ส ง เด็ ก เข า ศู น ย เ ด็กเล็ก แตดแู ลเด็กเองที่บาน เพื่อใหเด็ก
ทุกคนในชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางทั่วถึง
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๘.๒ ภาควิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยที่
เกี่ยวของกับครอบครัวและเยาวชน เชน สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
๘.๓ ภาคสื่อมวลชน ไดแก สถานีโทรทัศน Thai PBS มีรายการเกี่ยวกับสงเสริมทักษะพอแม
และการอยูรวมกันในครอบครัว และสังคม ซึ่งมีเปาหมายอยูที่ พอแม ญาติ ครู หรือผูปกครองดูแลเด็ก และ
บุคคลอื่น ๆ ที่ แวดล อมเด็ก การสงเสริมเด็ ก เยาวชนและคนรุ นใหม ใ หมี พัฒนาการสมวัย รายการที่สงเสริม
คนรุนใหมใหมีสวนรวมในการรวมผลิตรายการดวยตนเอง และสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธซึ่งมีคลื่นวิทยุไทย
เพื่อเด็กและครอบครัว (FM 105 MHz) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะและสรางการมีสวนรวมที่
ประชาชนจากทุกภาคสวนสามารถแลกเปลี่ย นเรียนรู รวมกั นในการสรา งเสริมสุ ขภาวะใหเกิดแกเด็ก เยาวชน
และครอบครัว และสรางการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสิ่งที่ดีกวาอยางมีสวนรวม
๘.๔ ภาคประชาสังคม ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ (มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพานิชย) บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทเอไอเอส และนิตยสารตาง ๆ
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๑

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๔๑

