สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๗

สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง๑
ตระหนัก วาปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครั ว ในป จ จุ บั นมี อ ยู เ ป นจำนวนมาก เปน
ปญหาที่ซับซอน และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และยังสงผลใหเด็กและเยาวชนที่ไดรับผลกระทบไมสามารถ
มีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหไมเกิดสุขภาวะใน
ครอบครัวอยางแทจริง
รับทราบ วาปจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยูอยางตอเนื่อง มีหลายรูปแบบ
อันไดแก ดานความรุ น แรง ด า นการพนั น ด า นสิ่ ง เสพติ ด ด า นสุ ข ภาวะทางเพศ ด า นสื่ อ ที่ ไ ม ป ลอดภั ย และ
ไมสรางสรรค ดานเด็กที่อยูในสภาวะยากลำบาก ดานแรงงานและการคามนุษย ดานความพิการ ดานชาติพันธุ
ดานเด็กในกระบวนการยุติธรรม เปนตน
รับทราบและชื่นชม วาประเทศไทยไดดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ และมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงหลายมติ ตั้งแตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ป ๒๕๕๑ จนถึงสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕ ในป ๒๕๕๕ รวม ๕ มติ พรอมทัง้ มีกลไกดานกฎหมายจำนวนไมนอ ยทีค่ มุ ครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง โดยมีหนวยงานตามกฎหมายที่ทำงานอยูทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น แตพบวามี
ขอจำกัดที่ยังขาดกลไกติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใหกลไกทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นสามารถดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพได
กังวล วาการแกปญหาด า นป จ จั ย เสี่ ย งผ า นกลไกระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท อ งถิ่นยังตองเผชิญอุปสรรค
หลายประการที่ขาดการติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งดานความไมชัดเจนของ
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ดานการประสานงานและเชือ่ มโยงงานของหนวยงาน ดานทัศนคติ
คานิยม และการไมรูสิทธิหนาที่ของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในสังคมดานการตีความกฎหมาย ตลอดจนดาน
เนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหาที่เปนปจจัยเสี่ยงในสังคม

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๗๑๗

ตระหนัก วาหากมีการวางแผนยุทธศาสตรใหเกิดการบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากปจจัยเสี่ยง โดยใชความรูและฐานขอมูลในแตละชุมชนเปนพื้นฐาน มีการสรางทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง
และจัดกระบวนการกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบูรณาการใหสังคมทุกภาคสวนเขามาเรียนรูเ พือ่ ดำเนินการสงเสริม
และพัฒนา ปองกัน สงเคราะห ชวยเหลือ และเฝาระวังปจจัยเสี่ยงรวมกันอยางตอเนื่องเปนระบบ ทั้งระดับชาติ
และระดับทองถิ่น และสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปจจัยเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. เห็นชอบรางขอเสนอยุท ธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปจจัยเสี่ยง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามภาคผนวกแนบทายมติน๒ี้
๒. ระดับชาติ
๒.๑ ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการ
นโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่ งประกอบด วยเลขานุการของ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ โดยมีหน า ที่ส ร า งความเชื่ อ มโยงเชิงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน คณะกรรมการและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
ชวยกำกับดูแลใหสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย
แตละฉบับไดอยางทั่วถึง ลดความซ้ำซอนบางสวน และเพิ่มการสนับสนุนงานซึ่งกันและกันของหนวยงาน และ
การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับตาง ๆ พรอมทั้งติดตาม
ประเมินผลการทำงานของกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดย
ดำเนินการใหเปนไปตามขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปจจัยเสี่ยง ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ ขอใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นสามารถดำเนิ น งานและสนั บ สนุ น การดำเนินงานของ
เครือขายที่ทำงานดานการคุม ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสีย่ ง ทัง้ จากภาครัฐและภาคประชาสังคม
ตลอดจนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอและเปนไปตามมาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่กำหนด
ในกฎหมายแตละฉบับ
๒.๓ ขอใหสำนักงานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูเพื่อการบูรณาการกลไก
คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ในระดับตาง ๆ อยางครบถวน

๒

สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑. ผนวก ๑

๗๑๘ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓. ระดับทองถิ่น
๓.๑ ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการกลไก
คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับจังหวัดรวมกับตัวแทนหนวยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ดานเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว โดยให ส ำนักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษยจังหวัด (พมจ.)/
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนฝายเลขานุการ คณะทำงานมีบทบาทหนาที่จัดทำแผนยุทธศาสตร
เพื่อการบูรณาการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่ อ บริ หารจัดการและติด ตามประเมินผล ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งในเขตเมืองและชนบท เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมความเปนครอบครัว ดูแลปองกันปจ จัยเสี่ยงสำคัญ
ที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการใหสอดคลองกับ
ขอเสนอยุทธศาสตรเพือ่ บูรณาการกลไกการคุม ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสีย่ ง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้
๓.๒ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดานการคุม ครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมุง เนนใหครอบคลุมงาน ๔ ดาน
ไดแก ๑) ดานการสงเสริมและพัฒนา ๒) ดานการปองกัน ๓) ดานการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ และ ๔) ดานการสงเคราะหชวยเหลือเยียวยา
๔. ขอใหเลขาธิ การคณะกรรมการสุข ภาพแห ง ชาติ ร ายงานความก า วหนา ตอ สมั ชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๐

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗
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