ร่างข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการบูรณาการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย
และการจัดการความรู้ ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
ระหว่าง
กรมอนามัย(ในฐานะเลขานุการฯ และได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ)
และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
จากการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ระหว่างกรมอนามัย (ในฐานะเลขานุการฯ และได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ) กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และภาคียุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้ แทน
จาก ๕ กระทรวงหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนจากภาคประชาสังคมที่มีการดาเนินงาน
โดยตรง นักวิชาการและนักวิจัยจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติที่มีบทบาท
เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจากสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการหารือและวิเคราะห์ สถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปัจจุบันของประเทศไทย พิจารณาเทียบเคียงกับประสบการณ์และแนวทาง
การดาเนินงานบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ
ที่ประสบความสาเร็จ มาแล้ว 1 น ามาซึ่ง ข้อเสนอแนะกลยุทธ์หลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
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ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศอังกฤษทีเ่ ป็นผูถ้ ่ายทอดความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดาเนินงานของประเทศอังกฤษในการประชุม
ความร่วมมือทางวิชาการในครัง้ นี้ คือ ศาสตราจารย์ โรเจอร์ อิงแฮม ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั สุขภาวะทางเพศ และศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยา
และสุขภาพชุมชน จากมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตนั ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็ นหนึ่งในสมาชิกของคณะทีป่ รึกษาอิสระ (Independent Advisory
Group) ทีท่ าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาอย่างเป็ นอิสระแก่คณะรัฐมนตรี และติดตามการดาเนินงานลดการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสาเร็จ

๑

๑.๑ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อระบุอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
ในระบบการศึกษา
๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรเพศวิถีศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มุ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
ที่คานึงถึง การสร้างสัมพันธภาพและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็นหลักสูตร
ที่มีประสิทธิผลสูงสุด
๑.๓ จัดการฝึกหัดและอบรมการสอนเพศวิถีศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพครูในระดับมหาวิทยาลัย และแก่ผู้สอน
วิช าเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาหรื อผู้ สอนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุ ข ที่มีความมุ่งมั่นต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๑.๔ จั ด ให้ มีก ารติ ดตามและประเมิ น ผลการเรีย นการสอนเพศวิ ถี ศึก ษาในสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็น ระบบ
และต่อเนื่อง
๑.๕ กาหนดให้ความฉลาดรู้เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องเพศ และความตระหนักเรื่องการมีพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัย เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในทุกระดับและสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ ส่ ง เสริ ม บทบาทครอบครั ว ชุ ม ชน และสถานประกอบกิ จ การในการเลี้ ย งดู
สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
๒.๑ จัดทาการสารวจความกังวลใจและความกลัวของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรหลาน
และนาข้อค้นพบมาพัฒนารูปแบบการส่งเสริมที่จาเป็นให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง
๒.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
๒.๓ รวบรวมรูปแบบและวิธีการต่างๆที่มีการดาเนินงานได้ผลดีในระดับพื้นที่ ในด้านการส่งเสริมบทบาท
ครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะ
ทางเพศของวัยรุ่น เพื่อให้พื้นที่อื่นๆสามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
๓.๑ จัดทาการสารวจความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการจัดบริการ และการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ วัยรุ่นต้องการ และจัดทาการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บริการโดยให้วัยรุ่นเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง
๓.๒ ค้น หาและทางานกับภาคีด้านสื่อ โดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่ เพื่อ กระตุ้นให้วัยรุ่น เข้าถึงบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้น

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแ ลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริ ญพัน ธุ์ และการจัด
สวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
๔.๑ จั ด ระบบการดูแ ลช่ว ยเหลื อ ที่จ าเป็ น แก่ พ่อแม่ วัยรุ่น ทั้ง ด้า นกายภาพและด้า นจิต ใจ โดยใช้ รู ปแบบ
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
๔.๒ จั ด ให้ มี ร ะบบการคุ้ม ครองสิ ทธิ ของวัย รุ่น ที่ตั้ งครรภ์ ให้ ส ามารถศึ กษาต่อ จนจบได้จ ริง ไม่ ว่า จะเป็ น
การศึกษาต่อในสถานศึกษาหรือการศึกษาต่อในรูปแบบอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้
๕.๑ จัดให้มีคณะที่ปรึกษาอิสระ (Independent Advisory Group) ทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และภาคี
ที่เกี่ย วข้อ ง และติด ตามการดาเนิ น งานอย่ างต่ อเนื่อ ง เพื่อให้ การขับเคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ใ นภาพรวม
เป็นผลสาเร็จในกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน ๑๐ ปี
๕.๒ จัดตั้งศูนย์กลางในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์2 โดย
๕.๒.๑ จัดให้มีคณะทางานด้านข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ เป็นการเฉพาะ
๕.๒.๒ มีร ะบบบั น ทึก ความก้ าวหน้ าการด าเนิน งานของทุ ก ยุ ทธศาสตร์ ย่อ ย โดยอาจพิ จารณา
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการติดตามความก้าวหน้าจากประเทศอังกฤษ
๕.๒.๓ ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในวันนี้
เพื่อยืนยันผลดีที่ภาครัฐและสังคมจะได้รับในอนาคต
๕.๒.๔ นาข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพที่มีอยู่แล้ว รวมถึงงานวิจัยของนักศึกษา
ในระดั บ ปริ ญญาโทและปริญญาเอก มาวิเ คราะห์ และใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อ การกาหนด
กลยุทธ์ต่างๆในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เอกสารนี้จัดทาโดย
กรมอนามัยในฐานะเลขานุการฯ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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ปจั จัยสาคัญทีท่ าให้ประเทศอังกฤษประสบความสาเร็จในการลดอัตราการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นลงครึง่ หนึ่งในระยะเวลาสิบปีได้ คือการมีขอ้ มูล
เชิงประจักษ์ท่นี ่ าเชื่อถือจึงทาให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการดาเนินงานได้ทนั ท่วงที และมีการถอดบทเรียนจากพื้นที่ทม่ี คี วามก้าวหน้า
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาตร์เพือ่ ให้พน้ื ทีอ่ ่นื ๆนาไปประยุกต์ใช้

๓

