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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง๑ 

 ตระหนัก วาปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปจจุบันมีอยูเปนจำนวนมาก เปน
ปญหาที่ซับซอน และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และยังสงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีไดรับผลกระทบไมสามารถ
มีพัฒนาการท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหไมเกิดสุขภาวะใน
ครอบครัวอยางแทจริง  
 รับทราบ วาปจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยูอยางตอเนื่อง มีหลายรูปแบบ 
อันไดแก ดานความรุนแรง ดานการพนัน ดานสิ่งเสพติด ดานสุขภาวะทางเพศ ดานสื่อที่ไมปลอดภัยและ
ไมสรางสรรค ดานเด็กที่อยูในสภาวะยากลำบาก ดานแรงงานและการคามนุษย ดานความพิการ ดานชาติพันธุ 
ดานเด็กในกระบวนการยุติธรรม เปนตน 
 รับทราบและช่ืนชม วาประเทศไทยไดดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ และมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงหลายมติ  ตั้งแตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ป ๒๕๕๑ จนถึงสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งท่ี ๕ ในป ๒๕๕๕ รวม ๕ มต ิพรอมทัง้มกีลไกดานกฎหมายจำนวนไมนอยท่ีคุมครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง โดยมีหนวยงานตามกฎหมายท่ีทำงานอยูทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน แตพบวามี
ขอจำกัดที่ยังขาดกลไกติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใหกลไกทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นสามารถดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพได 
 กังวล วาการแกปญหาดานปจจัยเสี่ยงผานกลไกระดับชาติและระดับทองถ่ินยังตองเผชิญอุปสรรค
หลายประการที่ขาดการติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งดานความไมชัดเจนของ
หนาที่และความรบัผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ดานการประสานงานและเชือ่มโยงงานของหนวยงาน ดานทศันคติ 
คานิยม และการไมรูสิทธิหนาที่ของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในสังคมดานการตีความกฎหมาย ตลอดจนดาน
เนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหาท่ีเปนปจจัยเสี่ยงในสังคม 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
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 ตระหนัก วาหากมีการวางแผนยุทธศาสตรใหเกิดการบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
จากปจจัยเสี่ยง โดยใชความรูและฐานขอมูลในแตละชุมชนเปนพื้นฐาน มีการสรางทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง
และจัดกระบวนการกลไกท่ีมปีระสิทธิภาพในการบูรณาการใหสังคมทุกภาคสวนเขามาเรยีนรูเพือ่ดำเนนิการสงเสริม
และพัฒนา ปองกัน สงเคราะห ชวยเหลือ และเฝาระวังปจจัยเสี่ยงรวมกันอยางตอเนื่องเปนระบบ ทั้งระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน และสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปจจัยเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. เห็นชอบรางขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก
ปจจัยเสี่ยง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามภาคผนวกแนบทายมตินี๒้ 

 ๒. ระดับชาติ 
     ๒.๑  ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการ
นโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งประกอบดวยเลขานุการของ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ โดยมีหนาที่สรางความเช่ือมโยงเชิงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน คณะกรรมการและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยกำกับดูแลใหสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย
แตละฉบับไดอยางท่ัวถึง 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 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือขายที่ทำงานดานการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง ท้ังจากภาครฐัและภาคประชาสังคม 
ตลอดจนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอและเปนไปตามมาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่กำหนด
ในกฎหมายแตละฉบับ 
     ๒.๓  ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (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 
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 ๓. ระดับทองถิ่น 
     ๓.๑  ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการกลไก
คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับจังหวัดรวมกับตัวแทนหนวยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)/
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนฝายเลขานุการ คณะทำงานมีบทบาทหนาที่จัดทำแผนยุทธศาสตร
เพื่อการบูรณาการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งในเขตเมืองและชนบท เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมความเปนครอบครัว ดูแลปองกันปจจัยเสี่ยงสำคัญ
ที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการใหสอดคลองกับ
ขอเสนอยุทธศาสตรเพือ่บรูณาการกลไกการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้ 
     ๓.๒ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ดานการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวั โดยมุงเนนใหครอบคลุมงาน ๔ ดาน 
ไดแก ๑) ดานการสงเสริมและพัฒนา ๒) ดานการปองกัน ๓) ดานการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ และ ๔) ดานการสงเคราะหชวยเหลือเยียวยา 
 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๐ 


