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การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 
 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม๑ 

 รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ
ปจจัยซึ่งมีความเกี่ยวของเชือ่มโยงกัน ซึง่หลายสาเหตปุจจยัสามารถปองกันได เชน การบรโิภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
 ตระหนัก  วาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนกอใหเกิดผลกระทบตามมาอยางกวางขวาง  ท้ังตอตัววัยรุน
และทารกที่เกิดมาจากแมวัยรุน ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 รับทราบ วาหลายหนวยงานใหความสนใจดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอม
ของวัยรุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ตลอดจนองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติครั้งที่ ๑ ไดเคยมีมติประเด็นสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภที่ไมพรอมไปแลว 
 ชื่นชม กับการดำเนินงานของหลายภาคสวนที่ไดมีความพยายามปฏิบัติงานอยางจริงจัง และสานตอ
ความมุงมั่นเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพทางเพศและการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน รวมทั้งพยายาม
ผลักดันจนเกิดเปนประเด็นสาธารณะนำสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓  
 มีความกังวล ตอการดำเนินงานเพื่อจัดการปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุน ที่กลไกระดับชาติของ
หนวยงานภาครัฐที่จะเริ่มขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงมีความจำเปนตองเรงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งตองเช่ือมโยงประสานงานระหวางกลไกหลักของภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ เขา
ดวยกัน อีกทั้งมติในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ในประเด็นสุขภาวะทางเพศ หลายขอยังเปนมติที่กวาง
ไมเฉพาะเจาะจง และมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทำใหไมสามารถบรรลุผลการปฏิบัติตามมติไดอยางเต็มที่ 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ รวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  
คณะกรรมการสงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิ และภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของ เชน เครือขายดานสุขภาวะ
ทางเพศของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) รวมกันพจิารณาจดัตัง้กลไกรวมในการดำเนินการ 
     ๑.๑  แปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ และยุทธศาสตรปองกัน
และแกไขปญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภไมพรอม สูแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดทำ
มาตรการเรงดวนในการจัดการปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๒  ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญพนัธุ
วัยรุนและเยาวชนทุกระดับ ดำเนินการติดตามประเมินผล ภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ และยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเด็ก
และเยาวชน   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๘ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ 
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๒ เพศศึกษา (sexuality education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูในแตละชวงวัยเกี่ยวกับเจตคติ ความรู พฤติกรรมทางเพศ 
เพศภาวะ และวิถีชีวิตทางเพศ เพ่ือกอใหเกิดความรับผิดชอบ ความสัมพันธอันดีระหวางเพศ และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

     ๑.๓  ประสานการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง     
 ๒. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมกับองคกรภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคม ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา๒ (sexuality 
education) จริยธรรมและศีลธรรม และจัดใหมีระบบรองรับการแกปญหานักเรียน นักศึกษาท่ีตั้งครรภในระหวาง
การศึกษา โดย 
     ๒.๑  พัฒนาศักยภาพและสรางทัศนคติที่ถูกตองแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายผูสอนเรื่องเพศศึกษาใหครอบคลุมทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
     ๒.๒  จัดใหมกีระบวนการเรยีนการสอนเพศศกึษารอบดาน (Comprehensive sexuality education) 
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มใหมีการเรียนการสอนเพศศึกษาและจริยธรรม
ทางเพศต้ังแตปฐมวัย โดยการเพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรและสรางเสริมทักษะทางสังคม และใหมีระบบติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนและหนุนเสริมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๒.๓  ใหสถานศึกษาปรบักระบวนการเรยีนการสอนสำหรับนกัเรยีน นกัศึกษาทีต่ัง้ครรภ ใหมีความยืดหยุน
สอดคลอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๔ (๖) เพื่อใหโอกาสนักเรียน นักศึกษาท่ีตั้งครรภ ไดรับการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยไมเปนอุปสรรค
ตอการตั้งครรภ  
     ๒.๔  ใหสถานศกึษารวมกบัหนวยงานและองคกรทีเ่กีย่วของรบัผิดชอบเปนธรุะในการใหความชวยเหลือ
ในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชนและการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสำคัญ 
 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการรวมกับองคกรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน และเครือขายเด็กและเยาวชน  
     ๓.๑  สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสรางสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุสำหรับเด็กและ
เยาวชน โดยบรรจุไวในแผน ๓ ป และกำหนดเปนนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
     ๓.๒  สนับสนุนใหชุมชนออกมาตรการทางสังคมที่สอดคลองกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
บริบทของชุมชนในแตละพ้ืนที่ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอมในวัยรุน  
     ๓.๓  ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ทุกแหงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การดำเนินงานดังกลาวที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
     ๓.๔  ใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
ดำเนินการในเร่ืองสขุภาวะทางเพศวยัเจรญิพนัธุ ผานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกนัสขุภาพในระดบัทองถิ่น
หรือพ้ืนที่  
     ๓.๕  สนับสนุนและพัฒนาพื้นที่สื่อและกิจกรรมท่ีสรางสรรคเดิม และขยายพื้นที่สื่อและกิจกรรมที่
สรางสรรคใหมสำหรับเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงาน   
 ๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการดำเนินงานดังนี้ 
     ๔.๑  รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรณรงคสรางทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ
ในสังคม รวมท้ังปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื่องเพศ รูจักเคารพในบทบาท
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หญิงชาย ปลูกฝงจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนดำเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นำเสนอเนื้อหา
ที่เกี่ยวของในเรื่องเพศอยางจริงจัง และสนับสนุนใหเกิดสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหปรากฏสูสังคมใหมากข้ึน 
     ๔.๒ รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนยพฒันาครอบครวัในชมุชนและองคกรในชุมชน เพือ่การเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งในชุมชน
อยางเปนรูปธรรม 
     ๔.๓  รวมกับคณะกรรมการสถานศกึษา เครอืขายผูปกครองในและนอกสถานศกึษา เครือขายครอบครัว
และชุมชน เครือขายเด็กและเยาวชน เครอืขายองคกรพฒันาเอกชน และเครอืขายทีเ่กีย่วของ ในการพัฒนาความรู 
ทัศนคติในเรื่องเพศเชิงบวก จริยธรรม และศีลธรรม ใหแกเด็ก เยาวชน และพอแมผูปกครอง รวมทั้งการจัดทำ
แนวทางเพื่อสงเสริมใหสามารถสื่อสารเรื่องเพศไดอยางเหมาะสมกับชวงวัยและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  
     ๔.๔  รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดบริการท่ีหลากหลายเปนมิตรแกวัยรุน 
สนับสนุนการทำงานของศูนยพึ่งได (OSCC) ศูนยบริการที่เปนมิตร ศูนยใหคำปรึกษาท่ีทำงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
งานบริการสุขภาพของสถานศึกษาทกุระดบั และรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่ใหการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม
ใหแกเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งระหวางการตั้งครรภและหลังการตั้งครรภ  
     ๔.๕  รวมกับคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแหงชาติและคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลในพื้นที่ เขมงวดในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ตามยุทธศาสตร
นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เชน การบังคับใชกฎหมายหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน การควบคุม
จำนวนและความหนาแนนของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกพื้นที่และการควบคุม การทำการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
     ๔.๖  สนับสนุน เรงรัด และผลักดันรางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. .... 
ใหสามารถประกาศใชไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๕  
 


