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การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 
 
สถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภในวัยรุนไทย  
 ๑. ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทย นับเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอมูลการตั้ง

ครรภและคลอดบุตรในวัยรุนระหวางพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ พบวาอัตราการคลอดของมารดาอายุนอยกวา ๒๐ ป มี

แนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ ๑๓.๘๖ ในพ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๑๖.๐๐ ในพ.ศ. ๒๕๕๒๑ ซึ่งขอมูลดังกลาวหากรวมการ

แทงและเด็กตายคลอดทีส่วนใหญไมมกีารแจงเกดิจะมจีำนวนสงูกวานีม้าก ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งครรภ

ของวัยรุน พบวา สวนใหญเกิดจากใชวิธีคุมกำเนิดไมสม่ำเสมอ หรือไมไดใชวิธีการปองกัน ขาดความรูเรื่องเพศ

สัมพันธที่ปลอดภัย  คิดวาการใชถุงยางอนามัยขัดขวางความรูสึกทางเพศ และไมรูวาตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภเมื่อ

ใด รวมทั้งการถูกลวงละเมิดทางเพศจากคนใกลชิดและจากอิทธิพลของสื่อยั่วยุอารมณทางเพศที่ยังขาดการควบคุม

อยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ วัยรุนยังไมกลาไปขอรับบริการคุมกำเนิด เจาหนาที่ผูใหบริการมี

ทัศนคติไมดีตอวัยรุน ในขณะท่ีการเขาถึงบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุน ยังเปนเรื่องที่วัยรุนตองไป

แสวงหาเองดวยความรูที่ไมถูกตอง  

 ๒. จากการสำรวจอายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกของวัยรุน พบวา แนวโนมลดลงเรื่อย ๆ โดยปจจุบัน 

วัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย ๑๕-๑๖ ป และการมีเพศสัมพันธครั้งแรกสวนใหญใชถุงยางอนามัยไมถึง

รอยละ ๕๐๒  โดยพบแมวัยรุนอายุนอยที่สุด ๙ ปนอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน ยังสงผลใหอัตราปวย

ดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนและเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ป มีแนวโนมสูงข้ึนจาก ๔๒.๖ ตอประชากร

แสนคนใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน ๗๘.๖ ตอประชากรแสนคนในพ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งเพิ่มความเส่ียงตอการติดโรคเอดส

ดวย  

 ๓. อิทธิพลของสื่อซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องเพศของวัยรุนนั้น ปจจุบันโดย

เฉลี่ยเด็กและเยาวชนใชชีวิตอยูกับสื่อไมนอยกวาวันละ ๘ ชั่วโมง โดยแบงเปนอินเตอรเน็ตวันละ ๓.๑ ชั่วโมง ดู

โทรทัศนวันละ ๕.๗ ช่ัวโมงซึ่งเมื่อเทียบกับการอานหนังสือเฉลี่ยวันละ ๓๙ นาที พบวาเด็กและเยาวชนใชเวลาบน

อินเตอรเน็ตมากกวาถึง ๖ เทา ซึ่งเว็บไซตเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีจำนวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ

เฉพาะ ๔๐ เว็บไซตที่ไดรับความนิยมจากผูใชในประเทศไทย ๕๒.๕ % มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม 

และอีกกวารอยละ ๑๗.๕ มีเนื้อหาสื่อทางเพศที่เขาขายลามกอนาจาร การใชภาษาท่ีหยาบคาย รวมถึงเนื้อหาที่

รุนแรง สวนรายการโทรทัศนสำหรับการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีเวลาออกอากาศเพียงรอยละ ๕ ของ

เวลาทุกสถานีรวมกัน รายการวิทยุนั้นมีสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนเพียงรอยละ ๑ จากจำนวน ๕๔๒ ของสถานี

วิทยุทั้งหมดในประเทศไทย๓  

 ๔. โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม หรือ Media Monitor ศึกษารายการละครที่

ออกอากาศในชวงเวลาครอบครัว (Family Time) หรือชวง ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ที่เปนชวงเวลาครอบครัว ซึ่งเด็ก

และสมาชิกในครอบครัวใชเวลารวมกันหนาจอทีวีมากที่สุด เปนรายการละคร ถึงรอยละ ๘๘ ซึ่งอัดแนนไปดวย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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ความรุนแรงทั้งประเด็นความรุนแรงทางกาย จิตใจ วัตถุสิ่งของ ประเด็นเรื่องภาพตัวแทนเชน อคติทางเพศ การ

ดูถูกเหยียดหยาม ภาษาหยาบคาย ภาษาลอแหลม และประเด็นความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม  การชมละคร

ที่มีฉากรุนแรงทั้งทางวาจาและพฤติกรรมเรื่อย ๆ จนเปนนิสัยสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ  และมีพฤติกรรม

กาวราว๔ 

 

ผลกระทบจากการตั้งครรภในวัยรุน 
 ๕. การตั้งครรภในวัยรุน เปนภาวะเสี่ยงที่สำคัญตอสุขภาพมารดาและทารกในครรภ  

     ๕.๑  ปญหาดานสุขภาพของมารดา วัยรุนที่ตั้งครรภใน ๕ ปแรกของการมีระดู จะทำใหการเจริญ

เติบโตของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความสูงนอยกวาคนอื่น เพราะการหลั่งฮอรโมน Estrogen มากทำใหมี 

Epiphysis ของกระดูกปดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภสูงกวาผูที่มีอายุเกินกวา 

๒๐ ป  เชน อุบัติการณของโลหิตจางสูง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ เจ็บครรภคลอดนาน และภาวะคลอดกอน

กำหนด นอกจากนั้นยังพบวา อัตราตายของมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ป สูงกวามารดาท่ีมีอายุ ๒๐-๒๔ ป ถึง ๓ เทา   

ปญหาดานสุขภาพจิต เนื่องจากพัฒนาการทางจิตใจไมดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ และประสบการณตาง ๆ 

ทำใหไมสามารถขบคิดและแกไขปญหาตาง ๆ ได  อีกทั้งสวนใหญไมไดรับการยอมรับจากพอ แม ผูปกครองทั้งสอง

ฝาย ตองปกปดสังคม หวงเรื่องเรียน ภาระเงินทอง ทำใหปรับตัวไมได หงุดหงิด อารมณเสีย โกรธงาย และมีโอกาส

คิดฆาตัวตายสูง โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวัยรุนที่มีบุตรกอนอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ จำนวน ๘๒๓ ราย  พบแมวัยเยาวที่เคยมีความคิดฆาตัว

ตายระหวางตั้งครรภหรือหลังคลอด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง รอยละ ๑๒.๐๕  รวมไปถึงอาจเกิด ภาวะแทรกซอนจาก

การทำแทง เนื่องจากการตั้งครรภในวัยรุนเปนการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ถึงรอยละ ๘๖.๖ สงผลใหเกิดการ

ทำแทง ในแมวัยรุนซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีการลักลอบทำแทงโดยหมอเถื่อน ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพมารดา  

การสำรวจสตรีที่ทำแทงและมีภาวะแทรกซอนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองอนามัยการ

เจริญพันธุ กรมอนามัย พบวารอยละ ๒๙.๓ ของผูทำแทงมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป๖  

     ๕.๒ ปญหาสุขภาพของทารกที่พบบอย คือ ทารกน้ำหนักนอย ไมแข็งแรง เสียชีวิตงายภายใน ๑ เดือน 

โดยเฉพาะหากตั้งครรภหลังจากเริ่มมีระดูไดเพียง ๒ ปแรก ทารกคลอดจะมีน้ำหนักนอยเปน ๒ เทาของสตรีที่ตั้ง

ครรภหลังเริ่มมีระดูครั้งแรกนานมากกวา ๒ ป ในการเปรียบเทียบการตายปริกำเนิดนั้น ใน   สหราชอาณาจักรมี

รายงานวา อัตราตายของทารกปริกำเนิด ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซอนของทารกที่มีความผิดปกติแตกำเนิดจะสูงขึ้น

ในสตรีตั้งครรภที่อายุนอยกวา ๒๐ ป และในประเทศไทยก็มีการศึกษาพบวาทารกท่ีเกิดจากมารดาวัยรุน มีการเสีย

ชีวิตมากกวาเชนกัน๗ 

 ๖. ผลกระทบดานการศึกษาและเศรษฐกิจของแมวัยรุน โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว พบแม

วัยเยาวสวนใหญมีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก ประกอบกับยังมีอายุนอย จึงมีศักยภาพในการทำงานใหกอเปนราย

ไดนอยสวนใหญอยูระหวาง ๒,๕๐๑-๕,๐๐๐ บาท รองลงมาคือ ๕๐๑-๒,๕๐๐ บาท (รอยละ ๓๓.๓ และ ๓๑.๖) 

ซึ่งนับเปนรายไดที่ไมเพียงพอสำหรับเปนคาใชจายในครอบครัวและยากลำบากในการดำรงชีวิตในยุคปจจุบัน๘  

 ๗. ผลกระทบดานสังคม พบวาเด็กทารกที่เกิดจากมารดาตั้งครรภไมพรอม มีแนวโนมถูกทอดทิ้งมากขึ้น 

เนื่องจากมารดาวัยรุนมกัถกูบบีคัน้จากเจตคตขิองสังคมทีเ่กดิจากความไมเทาเทยีมกนัทางเพศ มปีญหาดานสมัพนัธภาพ

ในครอบครัว ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงทางดานจิตใจของฝายหญิง๙   
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การดำเนินงานดานนโยบาย 
 ๘. การดำเนินงานเพื่อการจัดปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน มีนโยบายและ

กลไกระดับชาติที่สำคัญ  ไดแก 

     ๘.๑  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ –

๒๕๕๗) ภายใตการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติที่มีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน (รายละเอียดในเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑)   

     ๘.๒  รางยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม โดยกำหนดจะประกาศ

ใหเปนวาระแหงชาติ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  คือ ๑) ยุทธศาสตรดานการปองกัน ๒)ยุทธศาสตรการ

ชวยเหลือและบำบัดฟนฟู ๓) ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาท และองคความรูแกกลุมผูนำทางความคิดของเด็ก

และเยาวชน ๔) ยุทธศาสตรการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากส่ือ ๕) ยุทธศาสตรดานการผลักดันนโยบาย ๖) 

ยุทธศาสตรการสำรวจขอมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามผล ภายใตการดำเนินงานของคณะกรรมการ

คุมครองเด็กแหงชาติ๑๐ ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนประธาน มี

อำนาจและหนาที่ประการหน่ึงคือ การเสนอนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห 

คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  สำหรับการขับ

เคลื่อนรางยุทธศาสตรดังกลาวสามารถดำเนินการโดยคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดและคณะกรรมการ

คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร (เด็ก ตามพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ หมายถงึบุคคลซึง่อายุต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ  

แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส)  

     ๘.๓  กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางการผลักดันรางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

พ.ศ. .... (รายละเอียดในเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑)  เพื่อใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดรับการ

คุมครองสิทธิดานอนามยัการเจริญพนัธุ ไดมกีารทำประชาพจิารณ โดยกรมอนามัย รวมกบัสำนกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อใชกระบวนการ

มีสวนรวมปรับเนื้อหาสาระของรางพระราชบัญญัติ ฯ ผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่เขารวมประชุมเห็นดวยในหลัก

การที่ตองมีกฎหมายคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ  แตดวยความหลากหลายทางความคิด และวัฒนธรรมไทย

ในเรื่องเพศ จึงยังมีความจำเปนตองไดรับความรวมมือจากเครือขายสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ ผลักดันใหเห็นถึง

สถานการณปญหา และขอขัดของที่จำเปนตองใชกฎหมายในการแกปญหา ในขณะที่กฎหมายหลายฉบับไดกลาว

ถึงการคุมครองสิทธิ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ แรงงาน ฯลฯ แตประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาวะทางเพศ เปนเรื่อง

ละเอียดออน จึงเปนไปไมไดที่จะใชการคุมครองโดยกฎหมายที่มีอยูแลว  จำเปนตองมีกฎหมายเฉพาะ ที่ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือปฏิบัติ  

     ๘.๔  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ไดรวมกับทุกภาคสวนจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุวัยรุนและเยาวชน อายุ ๑๐ – ๒๔ ป ที่เนนใหวัยรุนและเยาวชนมีความสามารถในการ

ปองกันการต้ังครรภไมพึงประสงคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือ การชะลอการมี

เพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และการลดการตั้งครรภในวัยรุน และไดนำยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย

ผลักดันใหมีคณะกรรมการและ/หรือแผนยุทธศาสตรพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชนแบบ

บูรณาการระดับจังหวัด และเพื่อใหการขับเคลื่อนแผนในระดับจังหวัดรวดเร็ว สนองตอบการแกปญหา จึงจำเปน

ตองมีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาวัยรุนตั้งครรภไมพรอม    



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๖๘

 ๙. แมจะมีนโยบายท่ีมีทิศทางชัดเจนในแตละหนวยงานแลว เนื่องจากการแกปญหาท่ีมีพื้นฐานในเรื่องเพศ  

มีความจำเปนที่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนตองตระหนัก และเห็นวาเปนปญหาท่ีตองรวมกันแกไข โดยรวม

มือกันในพื้นที่  ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีทุนทางความคิด และทรัพยากร ที่จะสามารถสรางแนวรวม 

รวมคิดรวมทำเพื่อใหแนวนโยบายของภาครัฐที่เกิดจากความคิดเห็นของทุกภาคสวนขับเคลื่อนอยางเรงดวน เปน

รูปธรรม มีความเขมแข็งมากขึ้น และไมหยุดนิ่ง โดยใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ซึ่งมี

อำนาจหนาที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการ

คุมครองเด็กแหงชาติ รวมกันผลักดันใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและ

เยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด   ซึ่งจะเปนผลตอการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ ประเด็น 

สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับโรคเอดส / โรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ ที่คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ใหขอคิดเห็นจากการติดตามการดำเนินงานวา หนวยงาน 

องคกร และภาคีเครือขายที่ทำงานดานการขับเคลื่อนสุขภาวะทางเพศมีความหลากหลาย  ขาดการเช่ือมโยงการ

ทำงานที่เปนระบบ ขาดเจาภาพหลักในการดำเนินงาน นั้น เนื่องจากในชวงที่ผานมายังไมมีการดำเนินงานดังกลาว  

และในโอกาสท่ีรัฐบาลมีมติใหมี นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๑  แลว 

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ที่ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม มีอำนาจหนาที่ สงเสริมสนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรทำหนาที่

เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 

 

การพัฒนาการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหา   
 ๑๐. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข และองคการแพธ (PATH) ดำเนินงานโครงการและบรรจุหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 

“โครงการกาวยางอยางเขาใจ” ในชวงป ๒๕๔๖-๒๕๕๑ บทเรียนจากโครงการดังกลาวนำมาพัฒนาสูการจัด

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพศศึกษารอบดาน สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อใหขอมูลที่

ถูกตองและรอบดานแกเยาวชนในวิถีเรื่องเพศของมนุษย รวมถึงการเจริญเติบโต และพัฒนาการตามชวงวัย การ

เจริญพันธุ การเรียนรูเกี่ยวกับสรีระรางกาย การจัดการอารมณเพศ ชีวิตครอบครัว การตั้งครรภ การดูแล เล้ียงดู

เด็ก การตอบสนองทางเพศ อัตลักษณทางเพศ การคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ การใชความรุนแรงทางเพศ เอช

ไอวี-เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ อยางไรก็ตามงานเพศศึกษายังไมไดกำหนดเปนภารกิจที่ชัดเจนของ

หนวยงานการศึกษาทั้งสวนกลางและในระดับพื้นที่ จึงขาดเจาภาพ แผนงานและงบประมาณตอเน่ืองในการ

ดำเนินการ รวมทั้งการสอนเพศศึกษา เปนแบบเลือกใหขอมูลตามที่ครูเห็นสมควร ลดทอนเนื้อหาเวลา ตัดขั้นตอน

การเรียนรู ละเลยเรื่องกระบวนการคิดของเด็ก และการจัดการเพศศึกษานั้นยังขึ้นอยูกับความสนใจและการเห็น

ความสำคัญในระดับบุคคลของผูบริหารนโยบายการศึกษา และผูบริหาสถานศึกษา ยังไมเปนนโยบายที่ชัดเจน จึง

ไมมีการกำหนดหลักสูตร และช่ัวโมงสำหรับเพศศึกษาท่ีควรมีอยางนอย ๘ ชั่วโมงตอภาคเรียนอยางระบบตอเนื่อง

ทุกระดับชั้น ไมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาท่ีชัดเจน๑๑  

 ๑๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบรรจุหลักสูตรเพศศึกษา และจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนดวยกระบวนการทำความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คัดกรองและใหความชวยเหลือตามสภาพ

ปญหา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการบรรจุการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ๖ หนวย

การเรียนรูในทุกปการศึกษา หรือประมาณอาทิตยละ ๑ ครั้ง และในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรวมกับ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๖๙

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรจีดัทำ “หลักสตูรโลกหมนุไดดวยมอืฉัน” เพือ่เสริมทกัษะชีวติสำหรบันกัเรียนมัธยมตน 

เพื่อใหรอดพนจากเอดส ปญหาทางเพศ ปญหาทองไมพรอม โดยในป ๒๕๕๒ ไดบรรจุหลักสูตรนี้ไวในชั่วโมง

แนะแนวสำหรับนักเรียนมัธยมตนทุกคนในโรงเรียน 

 ๑๒. การดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาของสถานศึกษา ในและนอกระบบการศึกษา เปนความพยายามของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แตดวยขอขัดของของทักษะการถายทอด การเรียนรูเรื่อง

เพศ ตลอดจนระยะเวลาในระบบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน ทำใหการดำเนินงานสงเสริมความรูเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาเรื่องเพศในวัยรุน ตามไมทันกับกระแสของสังคม ประกอบกับการเรียนรูทักษะชีวิตเรื่อง

เพศในครอบครัวโดยพอแม ผูปกครอง ยังอยูในสถานการณของความไมพรอม  ขาดทักษะการส่ือสารเรื่องเพศ ซ่ึง

เปนเรื่องที่จำเปนตองดำเนินไปพรอม ๆ กับการสอนทักษะชีวิตเรื่องเพศในสถานศึกษาทุกระดับ 

 

การจัดการดานสื่อสารมวลชน และการดำเนินงานของภาคีเครือขาย  
 ๑๓.  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุมเฝาระวังทางวัฒนธรรม  ดำเนินโครงการเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคม

และวัฒนธรรมใหกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมพอแม ผูปกครองโดยกำหนดยุทธศาสตรในเชิงกระบวนการ

ทำงานขับเคล่ือนดวยเด็ก คือ “เด็กนำ เราหนุน” เคลื่อนดวยวิธีคิดคือ “พหุภาคียุทธศาสตร” และเคล่ือนดวย

นโยบายรัฐบาลคือ “ระบบเฝาระวังเชิงนโยบาย”  มีงานหลายโครงการที่เกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันทางสังคม อาทิ 

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และโครงการสรางเครือขายเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังมีกลไกรวมถึงโครงการเพ่ือสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนและสังคมดวย อาทิสายดวนวัฒนธรรม 

๑๗๖๕ สภาวัฒนธรรม ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยกรมสงเสริม

วัฒนธรรม ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน   

 ๑๔. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เปนองคกรเอกชนที่ใหบริการและอบรมความรูดานการวางแผน

ครอบครัวโดยมีศูนย/สาขาของสมาคมจำนวน ๑๖ แหงในภาคตาง ๆ รวมท้ังมีสถานพยาบาลเพ่ือรองรับการยุติ

การตั้งครรภที่ไมพรอมตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญาหากมีอายุครรภไมเกิน ๑๒  

 ๑๕. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี มีการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดาน

อนามัยการเจริญพันธุ โดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย ในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน 

 ๑๖. แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ (สสส.) ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ

ผูหญิง จัดทำโครงการสรางแกนนำสุขภาวะทางเพศในกลุมเยาวชนอาชีวศึกษา ๔ ภาค เพื่อทำงานกับกลุมเพ่ือน

เยาวชนในลักษณะ Peer  to peer education นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับ ๔๘ ภาคีที่มีความตระหนักเรื่องสุข

ภาวะทางเพศสรางความรูความเขาใจ และเผยแพรความรูใหแก วัยรุน พอแมผูปกครองผานสื่อตาง ๆ มีการสราง

พันธมิตรใหมเพื่อระดมความรวมมือในการเสริมสรางการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยและแกปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน รวมท้ังสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อวางรากฐานองคความรูสูการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทาง

เพศผานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑๗. บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ฯ เปดใหบริการชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่เดือดรอน

โดยใหที่พักอาศัย และดูแลดานสุขภาพ ใหคำปรึกษาฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ รวมทั้งฝกอาชีพใหผูหญิงและ

เด็กที่ประสบปญหา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมตั้งครรภไมพรอม และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดริเริ่มโครงการเพิ่มตนทุนชีวิต
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ใหแมวัยใสและลูก เพื่อสรางชีวิตและสายสัมพันธของแมและลูก มุงใหไดมีโอกาสเรียนตอและสามารถเล้ียงลูกเอง

ไปพรอมกัน โดยใหการสนับสนุนรอบดานอยางเต็มที่  

 ๑๘. ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาตนแบบการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ

ในบริบทพยาบาล ประเด็นเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ดานเพศสัมพันธ การดื่มสุรา และการใชความรุนแรง 

จำนวน ๑๘ เรื่อง๑๒ ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  พบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถี

ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร  ปญหาวิถีเพศ และสุราในวัยรุน ลวนเกิดจากน้ำมือของผูใหญ ตั้งแตระดับชาติถึงพอ

แม ดวยความรูเทาไมถึงการณ ความลาหลังทางวัฒนธรรม/วิถีชีวิต โดยไดมีความพยายามแกไขปญหาการต้ังครรภ

ในวัยรุน  ในระดับชุมชน ซึ่งตองการการสนับสนุนจากทุกหนวยงานเปนอยางมาก 

 ๑๙. การดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุโดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภในวัยรุน เปนงานที่ภาคีเครือ

ขายมีความตระหนัก มีความพรอม สนใจและต้ังใจในการรวมแกปญหา ดังนั้น การพัฒนาเครือขายเฉพาะประเด็น

จะเปนการแกปญหาท่ีทำใหจงึเปนเรือ่งทีส่ามารถทำไดรวดเร็ว ทำในพื้นที่ที่มีปญหาไดจะเปนการแกปญหาท่ีตรงจุด

และใหเขมแข็ง 

 

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
 ๒๐. จากการรับฟงความคิดเห็นจากภาคีเครือขายของสมัชชาสุขภาพแหงชาตินั้น มีการเสนอแนวทางการ

แกไขปญหาโดยใหกลไกทางกฎหมายระดับชาติหลัก ๓ กลไกเปนผูขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงาน ไดแก ๑) 

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ  ๒) ราง ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภไมพรอม  และ ๓) ราง พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ พ.ศ.....  

 ๒๑. นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นที่ควรจะชวยสนับสนุนการทำงานคือคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแหงชาติ  ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึง

กำหนดใหมีการดำเนินงานผานสภาเด็กและเยาวชนระดับตาง ๆ โดยเครือขายสมัชชาสุขภาพใหความสำคัญกับ

การนำมาตรการ กลไกทางกฎหมายมาปฏิบัติจริง 

 ๒๒. ประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ แกเด็กและเยาวชนในเรื่องเพศศึกษา โดย

เฉพาะเพศศึกษารอบดาน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรทางเลือกสำหรับวัยรุนที่ตั้งครรภระหวางกำลังศึกษาใหไดรับ

โอกาสในการศึกษาตอจนจบหลักสูตร  รวมถึงการจัดใหมีบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน ที่ผูใหบริการมีทัศคติที่ดี และ

วัยรุนสามารถเขาถึงไดงาย และการจัดการตออิทธิพลจากสิ่งยั่วยุทางเพศในสังคม เชน สื่อตาง ๆ รวมทั้งการให

ภาคีเครือขายอื่น ๆ มีสวนรวมในการดำเนินงานอยางจริงจังไมวาจะเปนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตำรวจ รวมทั้งองคกรภาคเอกชนอื่น ๆ รวมกันจัดทำแผนงานโครงการท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อใหมี

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่มั่นคง และยั่งยืนตอไป 
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ขอมูลการสำรวจแนวโนมการตั้งครรภในวัยรุน. สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๕๒. 

กีรติกานต  กลัดสวัสดิ์, เฉวตฉัตร  นามวาท, การเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ใน 

ประชากรกลุมตาง ๆ และสถานการณผูปวยเอดส ประเทศไทย ๒๕๕๒. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม

โรค, พ.ศ.๒๕๕๓ 

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคกบัแนวคดิพืน้ฐานในการทำงาน กลุมเฝาระวงัทางสงัคมและวฒันธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สุทธิวรรณ ตัญญพงศปรัชญ. Colorbar รายงานพิเศษเรื่องการเฝาระวังสื่อ. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู

อยางมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการรายงานขาวการเฝาระวังสื่อ. บริษัทมัลติซัพพลายเทรดดิ้ง (๑๙๙๒), 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ป ๒๕๓๖. สถานการณภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด, พ.ศ. ๒๕๔๕. 

กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ ๒๕๔๒. 

อุดม เชาวรินทร.การตั้งครรภในสตรีวัยรุน อางใน เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ.ราชวิทยาลัยสูติ

นรีแพทยแหงประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ป ๒๕๓๖. สถานการณภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด, พ.ศ. ๒๕๔๕. 

ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา ๒๕๕๐. อางในรายงานวิจัยเรื่องบทบาทของครอบครัวกับการตั้งครรภ ของวัย

รุนไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๒๕๕๓ 

รางยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม(ฉบับปรับปรุงจากการสัมนาเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็น ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓). คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขการ

ตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเด็กและเยาวชน, พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

ปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, พ.ศ. ๒๕๕๓  

ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย. หนา-ประถม นม-มหา’ลัย.กรุงเทพมหานคร.บริษัทโชคเจริญ    

มารเก็ตติ้ง จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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