บันทึก
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 โรงแรมเอเชีย
วาระการอภิปรายที่ 1 ประสบการณ์ และบทเรี ยนด้า นงานวิจัยเพื่อ ปัองกัน และแก้ไ ขการตั้งครรภ์ใ น
วัยรุ่น
นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวเปิดประชุมและ
นาเสนอยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามด้วยการนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย ซึ่งพบว่าการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ เน้นเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (คลิ๊กเพื่อดูไฟล์นาเสนอและรายงานฉบับเต็ม)
หลั ง จากนั้ น ดร. วาสนา อิ่ ม เอม ผู้ ช่ ว ยผู้ แ ทนกองทุ น ประชากรแห่ ง สหประชาชาติ ได้ น าเสนอ
ประสบการณ์การใช้งานศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในประเทศอังกฤษ (คลิ๊กเพื่อดูไฟล์นาเสนอ) โดยนาเสนอรูปแบบต่างๆของการศึกษาวิจัยและการสารวจที่
ประเทศอังกฤษจัดทาในระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในช่วงปี ค.ศ. 2000-2009 และ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโจทย์งานวิจัยรายยุทธศาสตร์เพื่อประเทศไทยนาไปพิจารณา
ข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุม
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ดาเนินรายการ ได้ให้ความเห็นว่าการศึกษา
รวบรวมในประเทศไทยที่กรมอนามัย นาเสนอนั้นยังไม่ครอบคลุม อาจเนื่องด้วยเวลาการจัดทาที่จากัด อาทิ
การศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ในปี 2554 ยังไม่ปรากฎอยู่ใน
การศึกษารวบรวมชิ้นนี้
สาหรับประสบการณ์จากต่างประเทศนั้น ผู้ดาเนินรายการให้ข้อสังเกตจากงานนาเสนอประสบการณ์
ของประเทศอังกฤษ ว่า ประเทศอังกฤษมีฐานคิดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่แตกต่างจากประเทศไทย
กล่ าวคือ มองว่าการตั้งครรภ์ในวัย รุ่ น เป็ น เรื่องของความไม่เท่าเทียมและการกีดกันทางสั งคม ในขณะที่
ประเทศไทยมองวัยรุ่นเป็นตัวปัญหา ในส่วนของข้อมูลนั้น ประเทศอังกฤษสามารถนางานวิจัยไปขับเคลื่อนเชิง
นโยบายได้จริง และนาไปสนับสนุนการทางานในระดับพื้นที่ได้ด้วย เช่น การนาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จาก 1970
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British Cohort Study (BCS70) มาศึกษาเรื่องแม่วัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจ โดยไม่ต้องลงทุนศึกษาใหม่ ซึ่ง
ประเทศไทยยังขาดแคลนการศึกษาประเภทนี้ เพราะเรามี big data เยอะ แต่ยังใช้ไม่เต็มที่ นอกจากนั้น
ประเทศอังกฤษยังมีการศึกษาต่อเนื่องที่ดี เช่น ปฏิบัติการเจาะลึก (Deep Dive) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้
บางพื้นที่มีอัตราการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางพื้นที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง อีกทั้ง ยังมี
การศึกษาพิเศษอื่นๆ เช่น การสารวจความคิดเห็นของวัยรุ่นมากกว่า 20,000 คน เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษา ผู้ดาเนินรายการให้ข้อสังเกตว่าโจทย์งานวิจัยของประเทศอังกฤษนั้นเป็นโจทย์เดียวกันกับใน
ประเทศไทย แต่ วิ ธีคิดของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ประเทศอังกฤษมี
unknown data น้อย เช่น ข้อมูลการแท้ง และการทาแท้ง ในขณะที่ประเทศไทยมี unknown data มาก
จึงทาให้นาไปทานายต่อได้ยาก
คุณ ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าจาก
งานนาเสนอประสบการณ์ของประเทศอังกฤษ เห็นได้ชัดว่าพื้นที่ที่มี อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงเป็นพื้นที่
เดียวกันกับพื้นที่ที่มีความยากจนสูง จากข้อมูลการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ก็
พบว่ามีความสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ สานักงานสถิติ แห่งชาติไม่เป็นแต่เพียงผู้ผลิต
ข้อมูลเท่านั้น แต่มีความต้องการใช้งานสารวจทั้งหมดเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายได้ด้วย และอยากเชิญ
ชวนหน่วยที่สนใจเข้ามาทางานด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
รศ.ดร. เรณู สุขารมณ์ ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ให้ความเห็นว่าปัญหาการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเรื่องการติดตามแม่
วัยรุ่นในโรงพยาบาล ติดขัดเรื่อง Ethics การเข้าถึงข้อมูลแม่วัยรุ่นของ โรงพยาบาลใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานานมาก
ที่เคยทาได้คืองานวิจัยชิ้นเล็กๆ สกว. สนใจกรณีที่ชุมชน เช่นที่จังหวัดสุรินทร์ สามารถใช้เครือข่ายมาช่วยกัน
สร้างการยอมรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ทาให้วัยรุ่นสามารถกลับคืนสู่โรงเรียนได้ แต่ยังไม่มีใครถอดบทเรียน และ
ถามว่ายังควรทาการถอดบทเรียนความสาเร็จในการดาเนินงานอยู่หรือไม่ นอกจากนั้น สกว. ยังสนใจว่าปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับการเพิ่มและลดของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคืออะไร
ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ความเห็นว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เพียงแต่ยัง
ไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน การแบ่งปันข้อมูลกันจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทาให้หน่วยงาน
ต่างๆไม่ต้องทางานวิจัยซ้าอีก เช่น งานที่สานักอนามัยการเจริญพันธุ์จัดทาไว้แต่ไม่ได้มีการตีพิมพ์ เป็นต้น
ผู้ดาเนินรายการกล่าวว่าประเทศไทยมีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ 1) ขาดการประมวลรวม
เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5 ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ 2)
ขาดการสังเคราะห์แบบ meta analysis เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป
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คุณวารุณี ศุภนิมิตตระกูล กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ดย.) เห็นด้วยกับวิธีคิดแบบอังกฤษเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียม กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีงบของสภาเด็กและเยาวชนที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยได้
หากสภาเด็กและเยาวชนจะไปดาเนินงานในพื้นที่ ควรจะเป็นกิจกรรมที่ปรับวิธีคิดของวัยรุ่นและคนในพื้นที่
(ให้เป็นแบบอังกฤษที่มีฐานคิดว่าเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม การถูกกีดกันทางสังคม ไม่ใช่มุมมองว่าวัยรุ่นเป็น
ปัญหา)
ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานโครงการ “ศาลายาโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” กล่าวว่าแม่วัยรุ่นทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กของพม.นั้น มีจานวนเยอะ
มากแต่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูล หรือเก็บข้อมูลแล้วแต่ไม่ได้นาไปวิเคราะห์ เสนอว่าน่าจะวิเคราะห์ข้อมูลของแม่
วัยรุ่นเหล่านี้ หรือพิจารณาปรับแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลของแม่วัยรุ่น
ผู้ดาเนินรายการกล่าวว่าฐานข้อมูลของหน่วยงานที่มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานของตน
เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ และมีข้อมูลรายบุคคลหรือไม่ เพราะถ้าไม่มี จะไม่เห็นภาพเลย
คุณ สุภาวิดา กฤติเดช กลุ่มวิจัย ดย. แจ้งว่า ฐานข้อมูลแม่วัยรุ่นที่มาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน เด็ก
600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุ 3 ปี มี 9 หมื่นกว่าคนแล้ว ดย. ได้นาข้อมูลมาวิจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของแม่วัยรุ่น สวัสดิการที่ได้รับมีอะไรบ้าง ความต้องการที่อยากจะได้ในตอนนี้ และปัญหา
ที่กาลังประสบอยู่ รวมถึงสั มภาษณ์สามีของแม่วัยรุ่นด้วย คาดว่าจะได้ผลการวิจัยในเดือนหน้า ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการทางานเพื่อช่ ว ยในเรื่องป้ องกันการตั้งครรภ์ซ้า ในเบื้องต้นพบว่าแม่วัยรุ่นต้องการความ
ช่วยเหลือนานกว่า 3 ปี มีการถอดบทเรียน พบว่าน่าจะมีกลไกนโยบาย เพื่อทาให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพ เช่น
ตั้งเกณฑ์ว่าผู้ที่จะได้เงินสวัสดิการ จะต้องผ่านกระบวนการหรือเงื่อนไขอย่างไร เพื่อจูงใจให้มีการดูแลปฏิบัติตัว
ที่ดีและเพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น มีการทาวิจัยหาแบบปฏิบัติที่ดีจากตั วอย่างประเทศที่
ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันให้ สถาบันวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางานชิ้นนี้ให้ เพื่อจะนามา
ปรับใช้ในพื้นที่ในปีหน้า
คุณ สิทธิอาพร เชยนาค ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แจ้งว่ามีผู้มาลงทะเบียน (แม่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาท ที่คลอดบุตรในปี 2559-2560) เกินเป้า
ที่ ก าหนดไว้ ที่ 200,000 คน ปรากฎว่ า มาลงทะเบี ย น 400,000 คน ปั จ จุ บั น สถาบั น TDRI และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาการติดตามแม่วัยรุ่นที่ได้รับเงินอุดหนุน พบว่า บางรายไม่ได้ยากจนจริง และบาง
รายที่คิดว่าจะทาแท้งหรือทอดทิ้งลูก เมื่อมีโครงการเงินอุดหนุน เด็กของรัฐบาล ส่งผลกระทบแง่บวกทางจิตใจ
ทาให้ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ อยากทราบว่า ควรจะให้สวัสดิการแก่แม่วัยรุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือไม่
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วาระการอภิปรายที่ 2 การตั้ งโจทย์แ ละการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
ป้องกันและแก้ไชปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ดร. สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นาเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง การทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาสู่
การพัฒนา (คลิ๊กเพื่อดูไฟล์นาเสนอ) ซึ่งการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปกติจะใช้เวลาเพียง 2-3
คาบต่อภาคการศึกษา ในขณะที่มีเนื้อหามาก ปัจจุบันสพฐ. ร่วมกับ สสส. และ P2H จัดทา E-learning ให้ครู
ทั้ง 18 cluster ของสพฐ. และต่อไปจะมี E-learning สาหรับนักเรียนด้วย นอกจากนั้น สพฐ. กาลังทางาน
วิจัยเพื่อติดตามการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่ง ยังอยู่ในช่วง
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณเดือนครึ่ง และพร้อมเผยแพร่ในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้ดาเนินรายการให้ความเห็นว่า เนื้อหาของเพศวิถี ศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ ปัจจุบันยังเป็นเพศวิถีศึกษา
แบบจารีต ทีเ่ น้นเรื่องการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ มากกว่าการมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องในชีวิตประจาวัน
นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ (สอพ.) กรมอนามัย นาเสนอต่อ
ที่ประชุมเรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: ข้อมูลการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (คลิ๊กเพื่อดูไฟล์นาเสนอ)
โดยให้ความเห็นว่าภาคการศึกษาสร้างงานวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจ แต่ไม่ทันนึกว่างานวิจัยจะนาไปขับเคลื่อนอะไรต่ อ
ส่วนภาคนโยบายเมื่อต้องการรู้เรื่องใด ก็มักไม่มีหน่วยงานที่จะสร้างองค์ความรู้รองรับ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสอพ. ได้นาเสนอให้ที่ประชุมเห็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่กาหนดนโยบายอย่างสอพ.
นั้นมีข้อมูลอะไร และนาไปใช้อย่างไร เช่น ผลการศึกษาเรื่องการจัดบริการคุมกาเนิดในประเทศไทย พ.ศ.
2553 พบว่าการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรซึ่งเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่า และเป็นทางเลือกที่
ดี แต่ประเทศไทยกลับใช้วิธีการนี้น้อยมาก มีเพียงร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ให้บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรใน
ปี 2553 ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของ MICS ที่พบว่าการใช้ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิดมีไม่ถึง 1%
นาไปสู่การผลักดันนโยบายการให้บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรแก่ผู้หญิงอายุต่ากว่า 20 ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อนานโยบายไปใช้จริง สอพ. อยากรู้ว่าวัยรุ่นที่ท้องนั้นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จึง
ทาการศึกษาเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teen pregnancy surveillance) และพบว่าร้อยละ 50.5 ตั้งใจ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 22.7ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์และไม่คุมกาเนิด ร้อยละ 26.8 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์และคุมกาเนิดล้มเหลว
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล MICS พ.ศ. 2555 กับ พ.ศ. 2558 พบว่าวัยรุ่นใช้ห่วงกับยาฝังเพิ่มขึ้นหลังจากมีนโยบาย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูล teen pregnancy surveillance ของสอพ. ยังมีข้อจากัดหลายอย่าง เช่น เป็น
ข้ อ มู ล จากเฉพาะกลุ่ ม คนที่ ม าฝากท้ อ ง หรื อ หลั ง คลอด และเรื่ อ งของ methodology ที่ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ ง
งบประมาณที่จะต้องดาเนินการทุกปี
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ผู้ช่วยผู้อานวยการสอพ. ได้กล่าวถึง Big data ว่าหมายถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย เป็นข้อมูลแบบ
unstructural เช่น ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาล ประชาชนทั่วไป ใน social media
(ยกตัวอย่างความคิดเห็นทีโ่ พสต์ใน Drama Addict Facebook เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560เกี่ยวกับนโยบายยา
ฝังคุมกาเนิดสาหรับวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ) เป็นข้อมูลแบบ unstructural หากมีศักยภาพที่จะเอาข้อมูล
ประเภทนี้มาใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทางาน และการกากับติดตาม
นอกจากนั้น หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกห่วงและยาฝังของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้ว่า เบิกจากโรงพยาบาลใดบ้าง หรือโรงพยาบาลใดไม่มีการใช้ห่วงและยาฝังคุมกาเนิดเลย
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยชี้เป้าการติดตามการดาเนินงาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการสอพ. กล่าวสรุปว่า ข้อมูลมีความหลากหลาย ไม่มีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งจะตอบโจทย์
ได้ครบถ้วน การใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆทีเ่ ราต้องก้าวตามให้ทัน
ข้อคิดเห็นจากทีป่ ระชุม
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งข้อสังเกตว่าทีว่ ัยรุ่นบอกว่าตั้งใจตั้งครรภ์นั้นนับว่าเป็นเรื่องแปลก
เพราะเท่าที่ทราบมาจากสภาเด็ก และเยาวชน วัยรุ่นบอกว่าอยากมี sex แต่ไม่อยากท้อง และไม่ได้อยาก
แต่งงาน (เนื่องจากยังมีพ่อแม่ที่จับลูกแต่งงานเมื่อรู้ว่ามีท้อง) เสนอว่าน่าจะมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ
และสังคม
ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ข้อมูลจาก MICS มีเรื่องการตั้งครรภ์และ
ควรนามาศึกษาต่อ และเห็นว่าข้อมูลของสปสช. น่าจะมีการนามาใช้ใ ห้มากขึ้น และนามาเชื่อมโยงตัวแปร
เรื่องความไม่เท่าเทียมกัน เช่น กลุ่มชาติพนั ธุ์ (ethnic group) นอกจากนั้น น่าจะพยายามเชื่อมโยงงานสารวจ
และสามะโน ด้วยการใช้เทคนิค small area estimation เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าข้อมูล
ศ.พญ. สุ ว รรณา เรื อ งกาญจนเศรษฐ์ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ตั ว เลขการไม่ ตั้ ง ใจตั้ ง ครรภ์ ข อง Teen
Pregnancy Surveillance ของสอพ.นั้น เป็นข้อมูลจากคนที่มาฝากท้อง (หรือคลอด) แต่ไม่ได้รวมถึงคนที่ไป
ทาแท้ง และได้ยกตัวอย่างศาลายาโมเดล ที่มีโครงการ Family Bonus ให้เงินอุดหนุนแม่วัยรุ่น 700 บาทต่อ
เดือนเป็นเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องฝากท้องครบ 3 ครั้ง ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องพาลูกไปรับวัคซีน
ครบกาหนด และฝังยาคุมกาเนิด โดยทาเป็นบัตร smart card ให้นาไปใช้ที่ร้าน 7/11 ใช้ซื้อสิ่งของที่
เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเท่านั้น เช่น นมผง ถ้าปฏิบัติไม่ครบเงื่อนไข เดือนนั้นก็จะไม่ได้รับ
การเติมเงินใน smart card

5

คุณ สาลี่ รัตนโชติ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส สมาคมวางแผนครอบครัว (สวท.) ให้ข้อมูลว่าวัยรุ่นอายุ
ต่ากว่า 20 ปีที่มารับบริการยุติการตั้งครรภ์มีเพียงร้อยละ 30 และประมาณร้อยละ 65 เป็นวัยรุ่นอายุ 21-27
ปี โดยเฉพาะวัยรุ่นนอกระบบ และได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้สปสช. แล้ว เพื่อนาไปกาหนดนโยบาย
ผู้ดาเนินรายการให้ความเห็นว่า การตั้งคาถามว่า ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ หรือ ต้องการหรือไม่
ต้องการตั้งครรภ์ อาจใช้กับคนไทยไม่ได้ ให้ใช้คาว่าพร้อมหรือไม่พร้อมตั้งครรภ์
จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมองและเสนอโจทย์งานวิจัยในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ย่อย ดัง
รายละเอียดในหน้าถัดไป
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ภาพรวมทุกยุทธศาสตร์
ลาดับ

ข้อเสนอโจทย์งานวิจัย

ความเร่งด่วน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

แหล่งทุน

1

ใครคือแม่วัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลจากสามะโน สารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร และสารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย

เร็วที่สุด

ไม่ต้องใช้งบประมาณ
(ขอความร่วมมือจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ)

2

เหตุใดวัยรุ่นจึงตั้งใจ/ต้องการตั้งครรภ์
(จากข้อมูล MICS และข้อมูล Teenage Pregnancy Surveillance พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ประมาณ
ร้อยละ 50 ตั้งใจ/ต้องการตั้งครรภ์)
การวิจัยและประเมินผลการดาเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสสส.)

เร็วที่สุด

3

4

Systematic review ปัจจัย และ intervention ต่างๆ ที่มีในประเทศไทย

5

การศึกษาครึ่งทาง (Mid-term Review) การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การติดตามและประเมินผลทุกระบบภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
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7

กาลังดาเนินงานโดย
ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล
คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2561
3 ปี โดย สอพ. กรมอนามัย
5-6 ปี

งบประมาณ สสส.

คาดว่าจะของบ วช.

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
ลาดับ

1
2
3
4
5

ข้อเสนอโจทย์งานวิจัย

ความเร่งด่วน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

การศึกษาการดาเนินงานตามพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสารวจผ่าน www.obec-sexed.com
โครงการพัฒนาหลักสูตรและนาร่องเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษานาร่อง 10 จังหวัด ในระดับชั้น ป.4
และ ป.6 (เป็นโครงการ R&D)
โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นโครงการ R&D)
บทบาทของครู กลไกของโรงเรียน ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย (safety zone) สาหรับนักเรียนที่เป็น LGBT

กาลังดาเนินงานอยู่โดยสพฐ.
(คาดว่าแล้วเสร็จ ธ.ค. 2560)
กาลังดาเนินการอยู่โดยสพฐ.
(พ.ย. 2559 – ต.ค. 2561)
กาลังดาเนินการอยู่โดยสพฐ.
(พ.ย. 2560 – เม.ย. 2562)
กาลังดาเนินงานอยู่โดย มธ.
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสาลี
3 ปี (baseline)
5 ปี (mid-term review)
3 ปี

6

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบันสามารถช่วยให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์เรียนต่อจนจบได้หรือไม่ อย่างไร
เพราะอะไร
รูปแบบการโค้ชชิ่งครูที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

7

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

3 ปี

8

รูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน

3 ปี

8

แหล่งทุน

งบประมาณ สพฐ.
งบประมาณ สสส.
งบประมาณ สสส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของ
วัยรุ่น
ลาดับ
ประเด็นปัญหาและโจทย์งานวิจัย
ความเร่งด่วน
แหล่งทุน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)
1

ผลกระทบของลูกจ้างวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม: สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

เร็วที่สุด

2

ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการตั้งครรภ์ของลูกจ้างวัยรุ่น

เร็วที่สุด

3

4

เด็กที่ไม่มีใครต้องการ กับ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม
ระยะที่ 1: งานวิจัยเชิงคุณภาพ งบประมาณ 3,356,000 บาท
ระยะที่ 2: งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนาผลจากระยะที่ 1 มาขยายเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านกว้าง จะได้นาไปสู่การ
กาหนดนโยบายและการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพของวิทยากรที่ได้รับการอบรมในการส่งต่อและให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง

5

ช่องทางการสื่อสารและรับรู้เรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นในชุมชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองผ่านการอบรม

9

กาลังดาเนินการอยู่โดย
รศ.ดร.สุพจน์-รศ.นาถฤดี
เด่นดวง ม.มหิดล
คาดว่าแล้วเสร็จใน 6 เดือน
3 ปี
3 ปี

งบประมาณ สค.

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
ลาดับ

1
3

ประเด็นปัญหาและโจทย์งานวิจัย

ความเร่งด่วน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

เหตุใดการคุมกาเนิดของวัยรุ่นจึงไม่มีประสิทธิภาพ
(เช่น พบว่าวัยรุ่นทั้งที่มาฝากครรภ์และมายุติการตั้งครรภ์ กาลังคุมกาเนิดอยู่)
เหตุใดสถานบริการจึงไม่ขอรับการประเมินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
(พบว่าร้อยละ 20 ของโรงพยาบาลทั้งหมด หรือประมาณ 174 รพ. ไม่ขอรับการประเมิน)
เหตุใดวัยรุ่นจึงไม่ไปใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตร: การศึกษาคุณภาพของการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรของ
วัยรุ่น

เร็วที่สุด

5

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กาลังดาเนินการโดย สอพ.
คาดว่าแล้วเสร็จต้นปี 2561
อยู่ในช่วงพัฒนาโดย สอพ.
UNICEF และ UNFPA
คาดว่าแล้วเสร็จปี 2561
อยู่ในช่วงพัฒนาโดย IHPP

6

ต้นทุนการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (สาหรับผู้หญิงทุกกลุ่มวัย รวมทั้งวัยรุ่น)

อยู่ในช่วงพัฒนาโดย IHPP

7

ประสิทธิผลของความครอบคลุมด้านการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (สาหรับผู้หญิงทุกกลุ่มวัย รวมทั้ง
วัยรุ่น)

4

10

แหล่งทุน

5-10 ปี โดย IHPP

งบประมาณสอพ.

คาดว่าจะของบสวรส.

งบประมาณ UNICEF
และ UNFPA
คาดว่าจะของบสวรส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น

ลาดับ

ประเด็นปัญหาและโจทย์งานวิจัย

1

โครงการจัดทารายงานสถานการณ์ความต้องการสวัสดิการของแม่วัยรุ่น

2

4

2.1 การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย: ตกบาปจากการทาแท้ง
2.2 ถอดบทเรียนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (กลุ่ม choice)
ผลลัพธ์ของการให้เงินอุดหนุนเด็ก (600 บาท/เดือน) แก่แม่วัยรุ่นเป็นอย่างไร
(quantitative and qualitative)
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

5

แบบปฏิบัติที่ดีของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ

6

แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วัยรุ่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร
(ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เช่น กาหนดให้มีเงื่อนไขที่มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพของแม่วัยรุ่นและลูก)
การวิจัย (วิเคราะห์) ข้อมูลเชิงลึกของแม่วัยรุ่นที่ขอรับสวัสดิการการเลี้ยงดูบุตร (600 บาท/เดือน
- ใครคือกลุ่มนี้ มีปัจจัยเสี่ยงอะไร เพื่อการดาเนินงานเชิงป้องกัน
- ผลของการให้สวัสดิการได้ผลดีอย่างไร
- ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าสวัสดิการนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแม่วัยรุ่นและเด็ก

3

7

11

ความเร่งด่วน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

แหล่งทุน

2559

งบประมาณ ดย.

เสร็จแล้ว
และกาลังจัดทารายงาน
กาลังดาเนินงาน
กาลังดาเนินงานโดย มสธ.
คาดว่าแล้วเสร็จ กพ. 2560
แผนปี 2561

งบประมาณ สคส.
งบประมาณ UNICEF
แผนก Social Policy
งบประมาณ ดย.
งบประมาณ ดย.
เสนอ สกว. พม.

3 ปี

เสนอ สกว. พม.

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
ลาดับ

ประเด็นปัญหาและโจทย์งานวิจัย

8

แนวทางการเสริมพลัง (Empowerment) แม่วัยรุ่นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร

9

11

การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลและตาบล โดยเป็นคนกาหนดบทบาท
และติดตามสิทธิของตนเองตาม พ.ร.บ. (มาตรา 5)
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ และเป็นผู้จัดในเรื่องพื้นที่
สร้างสรรค์ของวัยรุ่น การจัดกิจกรรมเชิงบวก การประกวด ฯลฯ
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) และสถานเลี้ยงเด็กแรกรับ ยังมีช่องว่างอะไรอยู่บ้าง

12

การศึกษาระบบปกป้องคุ้มครองทางสังคมอย่างยั่งยืนให้กับเด็กในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

13

ความยั่งยืนของการดาเนินงานวิจัยในพื้นที่อย่างบูรณาการ เช่น ศาลายาโมเดล และ 20 จังหวัดที่ได้รับทุนสสส.

10

12

ความเร่งด่วน
(กาลังดาเนินการอยู่,
3 ปี, 5 ปี, 10 ปี)

แหล่งทุน

5 ปี

เสนอ สกว. สสส. พม.

10 ปี

เสนอ มท. อปท.

5-10 ปี

เสนอ สกว. สสส. พม.

กาลังดาเนินการ

งบประมาณ สกว.
ฝ่าย 4
เสนอ สกว.

ศาลายาโมเดลกาลัง
ดาเนินการอยู่ จะหมดทุน
ภายในมี.ค. 2561

