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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๙ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอท ี
 
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอท๑ี  
 ตระหนัก วาเด็กจำนวนมากใชเวลาเกินควรกับไอที  จนกออันตรายตอสุขภาพ  และมีผลกระทบดานลบ
ตอพัฒนาการ รวมทั้งไดรับผลรายจากการรับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมผานทางซอฟตแวร เกม เว็บไซต ปญหาการ
ติดเกม/อินเทอรเน็ตของเด็กไทยอยูในขั้นวิกฤต และมีแนวโนมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเด็กสามารถเขาถึงราน
เกม/อินเทอรเน็ตไดงาย ในขณะท่ีผูปกครองสวนใหญและสังคมยังไมเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของไอทีตอเด็ก 
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหเด็กติดเกมคือการขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม  
 กังวลและหวงใย วาการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจสื่อไอที ระบบเครือขาย และเกมออนไลน ผนวก
กับนโยบายการแจกคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหนักเรียน ในขณะที่ยังไมมีการปองกันอันตรายอยางเหมาะสม จะทำให
อันตรายจากไอทีตอเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งจำนวนและความรุนแรง เชน การเสพติด
เกม/อินเทอรเนต็ การถกูชกันำเขาสูการพนัน การถูกมอมเมาจากเว็บไซตทีไ่มพงึประสงค และการถูกลอลวงทางสังคม
ออนไลน  
 รับทราบ วามีองคความรู งานวิจัย กระบวนการปองกันและแกไขปญหา และเครือขายที่ดำเนินการใน
ประเด็นน้ีอยูบางแลว แตยังไมมีการรวบรวมขอมูลและการประสานงานเพื่อใหเกิดกระบวนการปองกันและ
กระบวนการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 เห็นวา การแกปญหาจะตองดำเนินการอยางเรงดวนแบบบูรณาการ จริงจัง และตอเนื่อง โดยมีสังคมและ
ชุมชนเปนแกนหลัก พรอมการสนับสนุนจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
     ๑.๑ สงเสริม สนับสนุน รวมดำเนนิการ และติดตามการดำเนินงานของ “คณะกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ” เพื่อเรงรัดการดำเนินการตามจุดมุงหมายของคณะกรรมการฯ คือ “ขจัดสื่อราย 
ขยายสื่อดี สรางภูมิคุมกัน และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายดานสื่อใหมีความทันสมัย”  
     ๑.๒  รวมกันดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบายการแจกคอมพิวเตอรแท็บเล็ตแกนักเรียน เพื่อให
เกิดประโยชนคุมคา และมีการดูแลปองกันผลเสียตอเด็กและเยาวชน  
 ๒. ขอใหกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ 
       ๒.๑  รวมกับสำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) เปนแกนประสานการดำเนินการ
แบบสหสาขาระดับชาติ เพื่อรวบรวมขอมูลวิชาการ งานวิจัย องคความรู ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และการ

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๒ 
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ดำเนินการของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ “เด็กไทยกับไอที” อันจะนำไปสูทิศทางการดำเนินการและการติดตาม
ผลอยางบูรณาการ การเผยแพรความรูและทำความเขาใจรวมกัน ใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๖  
     ๒.๒ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และผูประกอบการ
ดานไอที พัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยี และดำเนินการใชในการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตและการเลนเกม
ของเด็ก โดยขอให กสทช. สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสทช. 
    ๒.๓  มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสรางสรรคจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ เครือขายคุมครองผูบริโภค ผูประกอบการดานไอที สมาชิก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และโรงเรียน พัฒนาและควบคุมการดำเนินการรานเกม/อินเทอรเน็ต ใหเปนสถานที่
ปลอดภัย สรางสรรค และเปนมิตรกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางครอบคลุมทั่วถึง 
     ๒.๔  รวมกับหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน อปท. ผูประกอบการดานไอที สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นประจำป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามากำหนดทิศทางการดำเนินงาน
รวมกัน  
     ๒.๕  รวมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนการจัดตั้งสภาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค 
 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ กสทช. ประสานงานกับ อปท. สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวของ ผูประกอบการดานไอที และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ๓.๑ จัดทำ เผยแพร และสนับสนุนแนวทางและคำแนะนำสำหรับผูปกครอง ครู และชุมชน เกี่ยวกับ
การใชสื่อไอท ี เลนเกม และอนิเทอรเนต็ ท่ีเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชน รวมถงึขอเสียและอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  
ตลอดจนการปองกันและการวินิจฉัยเด็กที่อาจมีปญหาจากการใชไอทีและเด็กติดเกม   
     ๓.๒  พัฒนาวิธีการและกระบวนการบำบัดเดก็ตดิเกม/อนิเทอรเนต็ ตามบรบิทของสงัคมไทย โดยคำนึงถึง
มิติดานสมาธิและจิตใจ และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในรูปแบบสหวิชาชีพ  
 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการประสานงานกับ กสทช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เครือขายผูปกครองในสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือขายครอบครัวในชุมชน เครือขายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 
เครือขายองคกรดานคนพิการ เครือขายคุมครองผูบริโภคและผูประกอบการดานไอที รวมกำหนดมาตรการและ
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการเฝาระวัง ดูแล ปองกัน สงเสริมสนับสนุน และ
แกปญหา โดยผานกระบวนการเรียนรูการใชไอทีอยางสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน   
 ๕. ขอใหกระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สสส. 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวดั โรงเรียน วดัและศาสนสถานอ่ืน และชุมชน จดัหาพืน้ทีแ่ละกิจกรรมที่เหมาะสม
สำหรับเด็กและเยาวชนท้ังภายในอาคารและกลางแจง เพื่อใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางอยางเปนประโยชน 
ไดทำความดีและมีความภูมิใจในตนเอง มีการพัฒนาการใชไอทีในทางที่เหมาะสม สรางสรรค และใชคอมพิวเตอร
ทำงานนอกเวลาอยางปลอดภัย 
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     ๖. ขอใหคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ดำเนินการรวมกับ
ภาคสวนที่เกี่ยวของในการปกปองคุมครองเด็กจากภัยอันตรายจากไอที โดยใชแนวทางการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการมีสวนรวมของเครือขายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่   
 ๗. ขอใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนกลไกหลักในการกำหนดมาตรการ และดำเนินการวิเคราะหเพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมกำกับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อสรางความปลอดภัยใหแกเด็กและเยาวชน  
 ๘. ขอใหภาคสวนท่ีเกีย่วของ เชน สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันการศึกษา ฯลฯ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน
ผลกระทบตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนจากนโยบายสาธารณะดานไอที โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
 ๙. ขอให กสทช. มีบทบาทสนับสนุนและประสานหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาส่ือสรางสรรคสำหรับ
เด็กและเยาวชน ในดานของสื่อกระจายเสียงวทิยโุทรทศัน สือ่ไอที และส่ือประเภทอืน่ ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของ
เด็กและเยาวชน  
 ๑๐. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
       ๑๐.๑ รวมกับภาคสวนทีเ่กีย่วของ เชน กองทุน กสทช. กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานที่ทำใหเด็ก เยาวชน 
และผูปกครอง ไดรับประโยชนและปลอดภัยจากการใชไอที รวมทั้งกิจกรรมสรางสรรคทดแทนอยางตอเนื่อง
ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมดำเนินการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ      
    ๑๐.๒ สงเสริมและพัฒนากระบวนการใชสื่อไอทีอยางปลอดภัยและสรางสรรคในเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ใหครอบคลุมทุกระดับ 
 ๑๑. ขอใหสำนักนายกรัฐมนตรีและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลประจำป และประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานเรื่องเด็กไทยกับไอที ใหประชาชนรับทราบอยางกวางขวางในทุกระดับ 
 ๑๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่ ๖ 


