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บทนำา

ป	 ประเทศไทยใน	พ.ศ.	2564	อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�ำคัญ	ที่ต้องเผชิญ

กับควำมท้ำทำยในหลำยมิติของควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม	หนึ่งในประเด็น

เหล่ำน้ัน	 คือเร่ืองที่กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย	

(UNFPA)	ให้ควำมส�ำคัญตลอดมำ	นั่นคือเรื่องของกำรพัฒนำและยกระดับสิทธิ

ทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น	ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรเคลื่อนไป

สู่ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงชำยหญิง	ตลอดจนคลี่คลำยปมเหตุในประเด็นควำม

รุนแรงบนฐำนเพศ	 หำกประเทศไทยสำมำรถพัฒนำสิทธิเสียงของวัยรุ่นให้

เข้ำไปมีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบำยในเรื่องเหล่ำนี้ได้	 เท่ำกับเป็นกำรรับประกัน

ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยระยะยำวในกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ	 กำรสร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนจะ

มีสุขภำวะที่ดี	ส่งเสริมสวัสดิภำพส�ำหรับทุกคนในทุกวัยภำยในปี	พ.ศ.	2573

	 สถำนกำรณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับภำวะสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำร

เจริญพันธุ์ในประเทศไทยนั้น	 มีกำรส�ำรวจข้อมูลจำกส�ำนักกองทุนสนับสนุน

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)	ในปี	2562	ท�ำกำรส�ำรวจในกลุ่มวัยรุ่นไทยใน

ช่วงอำยุ	15-19	ปี	จ�ำนวน	5	ล้ำนคน	พบว่ำปัญหำที่ยังคงน่ำวิตกในสังคมไทย 



6 7

คือกำรตั้งครรภ์โดยยังไม่มีควำมพร้อมในกลุ่มเยำวชนและวัยรุ่น	โดยมีตัวเลข

เกี่ยวกับอัตรำกำรตั้งครรภ์	 2.5	 แสนคนต่อปี	 ในขณะที่เยำวชนและวัยรุ่น 

ร้อยละ	65	ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์และโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์	 โดยมีเยำวชนและวัยรุ่นที่มีควำมรู้และน�ำมำใช้ปฏิบัติเก่ียว

กับกำรคุมก�ำเนิดระหว่ำงมีเพศสัมพันธ์	 เพียง	 1	 ใน	 3	 โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ท�ำให้กลุ่มประชำกรนี้มีอัตรำกำรคลอดบุตรเฉลี่ย	1.2	แสนรำยต่อปี	ทั้งๆ	ที่

ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำวะกำรตั้งครรภ์	คลอดบุตร	รวมไปถึงสถำนกำรณ์

ภำยหลังจำกกำรคลอดที่จะตำมมำ

	 ด้วยจุดยืนของ	 UNFPA	 ในกำรด�ำเนินบทบำทในกำรเสริมสร้ำงให้

ประชำกรทุกคนโดยเฉพำะเยำวชนและวัยรุ่นเข้ำถึงกำรคุมก�ำเนิดอยู่บนฐำน

สิทธิเพื่อเป็นก้ำวที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง	

จึงได้เล็งเห็นวำ่สถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำวควรวำงโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆ	

ทั้งภำครัฐ	เอกชน	และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ภำคีเครือข่ำยที่เป็นสิทธิเสียงของ

เยำวชนและวัยรุ่น	 เพื่อเดินหน้ำในภำคปฏิบัติเพื่อควำมส�ำเร็จในเป้ำหมำย

ยุทธศำสตร์สำมด้ำนที่ทำง	UNFPA	ตั้งเป้ำหมำยไว้	นั่นคือ	กำรลดอัตรำกำร 

ตั้งครรภ์และกำรคลอดในวัยรุ่น	 ยุติกำรเสียชีวิตของมำรดำจำกสำเหตุที่

ป้องกันได้	 และยุติกำรกระท�ำควำมรุนแรงบนฐำนเพศทุกรูปแบบ	 โดยอำศัย

กลไกในกำรผลักดันให้สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยได้มีส่วมร่วม

ในเชิงนโยบำยระดับประเทศ	 เปิดโอกำสให้วัยรุ่นได้ใช้สิทธิโดยชอบของตน

สะท้อนควำมคิดเห็นต่ำงๆ	 ด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ	์

รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตรต่ำงๆ	ทั้งภำครัฐและเอกชน

	 ดังนั้นเองแผนควำมร่วมมือครั้งที่	11	ของ	UNFPA	(กองทุนประชำกร

แห่งสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย)	และภำคีในประเทศไทยที่ด�ำเนินกำร

ในระหว่ำงปี	พ.ศ.	2560-2564	จึงชูประเด็นกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ	ตำมเป้ำหมำย

ที่วำงไว้	ทั้งเรื่องของสิทธิเสียงของวัยรุ่นคนหนุ่มสำว	ผ่ำนกำรเคลื่อนไหวที่น�ำ

ไปสู่ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยเรื่องสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์	ในกำรประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัย

รุ่นประจ�ำปี	 25621	ตลอดจนควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรองค์กรส่ือ

ต่ำงๆ	ทั้งสื่อกระแสหลัก	ซึ่งได้แก่องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ

แห่งประเทศไทย	(Thai	Public	Broadcasting	Service)	หรือ	ส.ส.ท.	และ

สื่อออนไลน์เพื่อเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องแก่วัยรุ่น	 สิทธิ

อนำมัยกำรเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม	 สิทธิต่ำงๆ	 ในกำร

จัดกำรและกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐเมื่อเกิดกำรตั้งครรภ์ที่ไม่

พร้อม	ซึ่งรวมไปถึงสิทธิของแม่วัยรุ่นที่ต้องได้เรียนต่อภำยใต้กำรตัดสินใจของ

แม่วัยรุ่น	และสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิสุขภำพทำงเพศในกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำ

นี้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เกิดขึ้นผนวกกับควำมร่วมมือของเครือข่ำยพันธมิตรทั้ง

ภำคเอกชนและกำรมีส่วนร่วมทำงนโยบำยระดับชำติจำกกลุ่มวัยรุ่นท�ำให้ได้

ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้สุขภำวะทำงเพศและอนำมัย

เจริญพันธุ์ของวัยรุ่นให้อยู่บนฐำนสิทธิได้อย่ำงแท้จริง

1	 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0002/00002366.
PDF;	https://www.dcy.go.th/webnew/main/services/images/13_04_01.pdf
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บทที่	1

“ประเทศไทยได้ให้โอกำสกับทั้งวัยรุ่นหญิงและชำยเข้ำไป

เป็นกรรมกำรระดับชำติ	ซึ่งเป็นกรรมกำรในกำรก�ำกับ

ทิศทำง	และนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนในทุกมิติท่ีเกี่ยว

กับกำรตั้งครรภ์ในประเทศไทย	ตรงนี้กำรที่เรำมีกรรมกำร

ระดับชำติแล้วให้ผู้ใหญ่มำเป็นคนคิดทั้งหมด	บำงทีอำจจะไม่

ครอบคลุมถึงควำมรู้สึกนึกคิดของเด็กและวัยรุ่นจริงๆ	หรือ

อำจจะยังไม่ได้สะท้อนอีกหลำยๆ	เรื่อง	จึงได้ให้วัยรุ่นใช้พ้ืนท่ี

นี้เป็นอีกที่หนึ่ง	ถึงแม้จะมีผู้แทนแค่สองคน	แต่ก็สำมำรถให้

ควำมคิดเห็นได้อย่ำงมีควำมหมำยในเรื่องของกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

โยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยฟังเสียงที่แท้จริงของวัยรุ่น
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ย
และเยำวชนแห่งประเทศไทย	 และกำรสนับสนุนจำกสถำนีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอส	(Thai	PBS)	ท�ำกำรส�ำรวจ	“เสียงเยำวชนและวัยรุ่นไทยเร่ืองสิทธิสุข

ภำวะทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ภำยใต้	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559”	โดยกิจกรรมน้ีเป็นกำรส่งเสริมให้วัย

รุ่นตระหนักและเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือเอื้อต่อกำรเข้ำถึงสิทธิภำยใต้มำตรำ	

5	ที่ก�ำหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกระบวนกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ดังกล่ำว	 เกิดขึ้นโดยอำศัยเครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของวัยรุ่น	 นั่นคือแอปพลิเคช่ัน	 C-Site	 ของไทยพีบีเอสเพื่อส�ำรวจควำม

ต้องกำรด้ำนสิทธิทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ ์	 โดยวัยรุ ่นสำมำรถ

ร่วมกิจกรรมได้ผ่ำนทำงกำรเช่ือมต่อทำงอินเตอร์เนตและผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

มือถือ	 แบบสอบถำมที่ใช้เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำนร่วมกันของส�ำนักนักข่ำว

พลเมืองของไทยพีบีเอสและสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น

ตัวแทนของวัยรุ่นไทย	 ท�ำกำรส�ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็ก	 เยำวชน	 และ

วัยรุ่นในช่วงอำยุ	10-25	ปี	ตั้งแต่เดือนกรกฎำคมถึงเดือนตุลำคม	พ.ศ.	2562	

ผลส�ำรวจควำมต้องกำรของน้องๆ	 วัยรุ่นเกี่ยวกับสิทธิด้ำนอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์ภำยใต้โครงกำรนี้ท�ำให้เห็นถึงควำมต้องกำรต่ำงๆ	 ของเยำวชนและวัย

รุ่น	เสียงสะท้อนจำกน้องๆ	เยำวชนและวัยรุ่นจ�ำนวนประมำณกว่ำ	3,000	คน

ทั่วประเทศต่อสภำพปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

สรุปได้	5	เรื่อง	โดยสำมำรถประมวลจำกแบบสอบถำมได้ผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี2

	 เยำวชน	 วัยรุ่น	 คนหนุ่มสำวคือกลุ่มเป้ำหมำยหลักของ	 พ.ร.บ.	 กำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	 พ.ศ.	 2559	 ดังนั้น	 กำร

ประสำนควำมร่วมมือของท้ัง	UNFPA	และเครือข่ำยจึงส่งเสริมให้ตัวแทนของ 

วัยรุ่นทั้งชำยและหญิงมีกำรประสำนงำนกับระดับภำครัฐและระดับนโยบำย	

โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้แทนเยำวชนและวัยรุ่นในกำรเข้ำร่วมสะท้อนเสียง 

และสิทธิต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ ์	 โดยเฉพำะกำรใช้สิทธิของวัยรุ่นคนหนุ ่มสำวภำยใต้มำตรำ	 5	 ของ	

พ.ร.บ.ฯ	 ที่เน้นให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูล

ข่ำวสำรและควำมรู้	 ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	 ได้รับกำรรักษำ

ควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว	 ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำค

และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	 และได้รับสิทธิอ่ืนใดภำยใต้	 พ.ร.บ.ฯ	 ฉบับนี้	 ในกำร

ประชุมของคณะกรรมกำรฯ	 ทุกครั้ง	 จึงมีตัวแทนวัยรุ่นชำยหญิงอย่ำงละ	 1	

ท่ำนร่วมแสดงควำมเห็นอย่ำงรอบด้ำน

	 นอกจำกกำรมีส่วนร่วมในเชิงกฎหมำยแล้ว	 เยำวชน	 วัยรุ่น	 คนหนุ่ม

สำวยังมีพื้นที่ในกำรเสนอเนื้อหำท่ีสะท้อนเสียงของสภำเด็กและเยำวชน

แห่งประเทศไทยเพื่อรวบรวมให้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	 โดย	 UNFPA	

(กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ)	 ได้ประสำนควำมร่วมมือกับสภำเด็ก 2	 https://thailand.unfpa.org/th/youth-voice
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	 เด็ก	 เยำวชน	 และวัยรุ่นมีควำมกังวลใจต่อสี่เรื่องหลักที่มีผลกระ

ทบต่อวัยรุ่นมำกที่สุด	นั่นคือ	ปัญหำซึมเศร้ำ	อุบัติเหตุ	ยำเสพติด	

และกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 เด็ก	 เยำวชน	 และวัยรุ่นมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนเพศวิถีศึกษำในสถำนศึกษำในภำพรวม	แต่ยังคงต้องปรับปรุง

เนื้อหำให้รอบด้ำนโดยค�ำนึงถึงสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ของวัย

รุ่นมำกขึ้น	ไม่มุ่งเพียงกำรน�ำเสนอผลกระทบทำงลบของกำรมีเพศ

สัมพันธ์	และต้องเพิ่มศักยภำพของบุคคลำกร	ครู	เรื่องกำรให้ค�ำ

ปรึกษำและเก็บรักษำข้อมูลส่วนตัวของเด็ก	เยำวชน	และวัยรุ่น

	 ต่อค�ำถำมที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูและทัศนคติของพ่อแม่	ผู้ปกครอง

และชุมชน	 ยังไม่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และปรับทัศนคติเร่ืองเพศวิถี

ศึกษำของเด็ก	เยำวชนและวัยรุ่น	อีกทั้งเด็ก	เยำวชน	และวัยรุ่น

มีควำมต้องกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนรุ่นใหม่ในอนำคต

	 ต่อค�ำถำมที่ว่ำ	“ถ้ำ	‘ฉันท้อง’	หรือ	‘คนรักของฉันท้อง’”	ครึ่งหนึ่ง

ของเด็ก	 เยำวชนและวัยรุ่นมีควำมเห็นว่ำ	“แม่”	 เป็นบุคคลแรก

ที่ตนจะปรึกษำและขอค�ำแนะน�ำ	โดย	2	ใน	3	ของเด็กและวัยรุ่น

มั่นใจว่ำตนมีควำมรู้ท่ีสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำกับเพื่อนที่ตั้งท้องได้

ว่ำควรท�ำอย่ำงไร	 โดยเฉพำะควำมรู้เรื่องกำรพิทักษ์สิทธิเมื่อวัย

รุ่นตั้งครรภ์

	 จำกกำรส�ำรวจ	 ครึ่งหนึ่งของเด็กและวัยรุ่นรู้สึกพึงพอใจกำรให้

บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในพื้นที่ที่ตนพักอำศัย	แต่ควรมีกำร

ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก	 เยำวชน

	

5	

 
 

Box 2 - ฉันอยากเรียนรู้เรืC องต่อไปนี<เพืC อให้เข้าใจเพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
Box 3 - เมืC อวัยรุ่นตั<งครรภ์ฉันเห็นว่าควรได้รับสิทธิดังต่อไปนี< 

Box	1	-	ผลส�ารวจเสียงเด็ก	เยาวชน	และวัยรุ่น	ประมาณสามพันคน
สะท้อนปัญหาที่มีผลต่อชีวิตวัยรุ่นมากที่สุด

และวัยรุ่นมำกขึ้นโดยเฉพำะในเรื่องกำรเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรให้

ค�ำปรึกษำและข้อมูลทำงโซเชียลมีเดียที่เหมำะสมกับวัยรุ่น	ตลอด

จนมีช่องทำงกำรเข้ำถึงถุงยำงอนำมัยที่เป็นมิตรมำกขึ้น
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6	

 
 
ผลการสํารวจในครั<งนี<ยังสามารถสรุปสาระสําคัญ และได้กลายเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพืC อสะท้อนขึ<นไปยังทีC ประชุมของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั<งครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยมีข้อเสนอ 3 ประเด็นสําคัญ3 ข้อเสนอแรกคือ ให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมวางแผนและประเมิน  

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัยรุ่นและวัยรุ่นแต่ละพื<นทีC มีส่วนร่วมวางแผนและประเมินผล
การให้บริการ สุขอนามัยเจริญพันธ์ุทีC เป็นมิตร โดยเพิC มช่องทางการสืC อสารให้คําปรึกษาและ
ข้อมูล เกีC ยวกับสุขภาวะทางเพศและเพศศึกษารอบด้าน ผ่านทาง Social Media ทีC เหมาะสม
กับวัยและความต้องการของเด็ก เยาวชนและวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มทีC ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการ เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุ นอกจากนั<นยังควรจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงถุงยางอนามัยทีC
เป็นมิตรมากขึ<นสําหรับเยาวชนและวัยรุ่น เป็นช่องทางและการให้บริการทีC ไม่นําไปสู่อคติหรือ
การตีตราจากผู้ใหญ่และจากสังคมโดยรวม ในกรณีทีC ตั<งครรภ์ เยาวชนและวัยรุ่นควรมีความรู้
ความเข้าใจว่ามีช่องทางทีC เป็นมิตรใดบ้างทีC สามารถให้คําแนะนําและให้การช่วยเหลือตามสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธ์ุทีC เยาวชนและวัยรุ่นควรได้รับและต้องการ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเรืC องทีC สองคือ การให้ความรู้กับวัยรุ่น เป็นข้อสรุปในการทีC ให้

วัยรุ่นเกิดความมัC นใจว่าตนมีความรู้ให้คําแนะนํากับเพืC อนทีC ตั<งครรภ์ได้ โดยเฉพาะความรู้เรืC อง
การพิทักษ์สิทธิเมืC อวัยรุ่นเกิดการตั<งครรภ์ แนวทางในการได้มาซึC งความรู้ประกอบด้วย การ
พัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชนและวัยรุ่น ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทยรวมทั<งสภานักเรียนในทุกระดับ เพืC อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกีC ยวกับสิทธิภายใต้
มาตรา 5 ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั<งครรภ์ในวัยรุ่น นํามาซึC งการตระหนักถึง

																																																													
3	https://thailand.unfpa.org/th/youth-voice  
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Box 2 - ฉันอยากเรียนรู้เรืC องต่อไปนี<เพืC อให้เข้าใจเพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
Box 3 - เมืC อวัยรุ่นตั<งครรภ์ฉันเห็นว่าควรได้รับสิทธิดังต่อไปนี< 

Box	2	-	ฉันอยากเรียนรู้เรื่องต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจเพศวิถีศึกษาอย่างรอบด้าน Box	3	-	เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ฉันเห็นว่าควรได้รับสิทธิดังต่อไปนี้

	 ผลกำรส�ำรวจในครั้งนี้ยังสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญ	 และได้กลำยเป็น

ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อสะท้อนขึ้นไปยังท่ีประชุมของคณะกรรมกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 โดยมีข้อเสนอ	3	ประเด็นส�ำคัญ3	ข้อ

เสนอแรกคือ	ให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมวางแผนและประเมิน	เป็นกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้วัยรุ่นและวัยรุ่นแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมวำงแผนและประเมินผล

กำรให้บริกำร	สุขอนำมัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร	โดยเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรให้

ค�ำปรึกษำและข้อมูล	 เกี่ยวกับสุขภำวะทำงเพศและเพศศึกษำรอบด้ำน	ผ่ำน

ทำง	Social	Media	ที่เหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำรของเด็ก	เยำวชนและ 

วัยรุ่น	 โดยเฉพำะกลุ่มที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร	 เช่น	 กลุ ่ม

ชำติพันธุ์	 นอกจำกนั้นยังควรจัดให้มีช่องทำงกำรเข้ำถึงถุงยำงอนำมัยที่เป็น

มิตรมำกขึ้นส�ำหรับเยำวชนและวัยรุ่น	เป็นช่องทำงและกำรให้บริกำรที่ไม่น�ำ

ไปสู่อคติหรือกำรตีตรำจำกผู้ใหญ่และจำกสังคมโดยรวม	 ในกรณีที่ตั้งครรภ์	

เยำวชนและวัยรุ่นควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำมีช่องทำงที่เป็นมิตรใดบ้ำงที่

สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำและให้กำรช่วยเหลือตำมสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่

เยำวชนและวัยรุ่นควรได้รับและต้องกำร3	 https://thailand.unfpa.org/th/youth-voice	
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	 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเรื่องที่สองคือ การให้ความรู้กับวัยรุ่น เป็นข้อ

สรุปในกำรที่ให้วัยรุ่นเกิดควำมมั่นใจว่ำตนมีควำมรู้ให้ค�ำแนะน�ำกับเพ่ือนที่

ต้ังครรภ์ได้	 โดยเฉพำะควำมรู้เรื่องกำรพิทักษ์สิทธิเมื่อวัยรุ่นเกิดกำรตั้งครรภ์	

แนวทำงในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ประกอบด้วย	กำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพ

ของเยำวชนและวัยรุ่น	ผ่ำนกลไกสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยรวมทั้ง

สภำนักเรียนในทุกระดับ	 เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิภำย

ใต้มำตรำ	5	ภำยใต้	พ.ร.บ.กำรป้องกันและแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	น�ำมำ

ซึ่งกำรตระหนักถึงสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ของตนเองและเพื่อนวัยรุ่นผ่ำน

ทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้เรื่องเพศวิถีอย่ำงรอบด้ำน

	 กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ยังหมำยถึงกำรรวบรวมข้อมูลและรณรงค์สร้ำง

ควำมรู้แก่เยำวชนและวัยรุ่น	และแก่สังคมโดยรวม	เพื่อสร้ำงควำมตระหนักว่ำ

เยำวชนและวัยรุ่นมีสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในเรื่องใน

บ้ำง	รวมทั้งสร้ำงเสริมบทบำทครอบครัวในกำรสื่อสำร	สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง

สุขภำพทำงเพศที่มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์	 โดยเน้นกำรหล่อ

หลอมเลี้ยงดูให้เยำวชนและวัยรุ่นมีควำมเข้ำใจเรื่องเพศจำกฐำนควำมคิดเรื่อง

สิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	 กำรเคำรพสิทธิและควำมเป็นส่วนตัวและรักษำ

ข้อมูลเฉพำะของบุคคลอื่น	 กำรให้ข้อมูลและทำงเลือกให้กับวัยรุ่น	 และให้ผู้

ที่เป็นแม่มีบทบำทส�ำคัญเป็นบุคคลแรกที่เยำวชนและวัยรุ่นจะขอค�ำปรึกษำ

เมื่อเกิดกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 ส่วนข้อเสนอในเร่ืองท่ีสำมคือ	ท้องแล้วต้องได้เรียน	 ได้ข้อสรุปว่ำ	

แม่วัยรุ่นที่ท้องแล้วต้องได้เรียนภำยใต้รูปแบบหรือสถำนศึกษำที่ตัวแม่วัยรุ่น

เองต้องกำร	 โดยโรงเรียนอนุญำตให้เรียนอยู่โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนใหม่

และจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลแม่วัยรุ่นให้ยังสำมำรถศึกษำต่อในโรงเรียน

ได้โดยเฉพำะกำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลือจำกครูและเพื่อนร่วมชั้นและ

ปรำศจำกกำรตีตรำ	

	 อีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ได้จำกกำรส�ำรวจนี้	คือเรื่องของ	วัยรุ่นที่มีความ

พิการและการเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ โดยสรุปได้ว่ำวัยรุ่นกลุ่มน้ียัง

ขำดควำมรู้ในเรื่องกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	กำรคุมก�ำเนิด	โรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์และกำรป้องกันโรคที่เพียงพอ	ที่ส�ำคัญเยำวชนและวัยรุ่นผู้มีควำม

พิกำรยังขำดสื่อกำรเรียนกำรสอนเรื่องสุขภำพทำงเพศที่เหมำะสมกับสภำวะ

ควำมพิกำรของตน	สิ่งที่เกิดข้ึนและเป็นอยู่ในปัจจุบันคือ	กำรที่ผู้ปกครองหรือ

ครูยังมองว่ำควำมต้องกำรควำมรู้เรื่องเพศหรือกำรสนใจเรื่องเพศเป็นเร่ืองไม่

สมควรและไม่จ�ำเป็นสำหรับเด็กที่มีควำมพิกำร	 นอกจำกนั้น	 วัยรุ่นหญิงที่มี

ควำมพิกำรยังมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิเรื่องเพศและอนำมัยกำร

เจริญพันธุ์ของตนเองน้อยมำกหรือแทบไม่มี	บำงกรณีพบว่ำ	ผู้ปกครองตัดสิน

ใจท�ำหมันเด็กหรือวัยรุ่นหญิงที่มีควำมพิกำรเพื่อยุติปัญหำกำรถูกละเมิดทำง

เพศ	ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วกำรท�ำหมันในเยำวชนและวัยรุ่นหญิงอำจจะเพิ่ม

ควำมเสี่ยงในกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศสูงขึ้นอีกเพรำะผู้กระท�ำผิดอำจทรำบ

ข้อเท็จจริงนี้และแสวงหำประโยชน์จำกภำวะกำรเป็นหมันของวัยรุ่นหญิงที่มี

ควำมพิกำร

	 ผลกำรส�ำรวจนี้สำมำรถมั่นใจได้ถึงควำมเที่ยงตรงและคุณภำพของ

ข้อมูล	เพรำะเมื่อสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนท่ัวประเทศท�ำกำรเก็บข้อมูลจำก

เครือข่ำยเด็ก	 เยำวชนและวัยรุ่นทั่วประเทศได้แล้ว	 ได้น�ำไปตรวจสอบควำม

ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชำญจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงพัฒนำสังคม
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โยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้แสดงความเห็นถึงประโยชน์ทีC
จะได้รับไว้ว่า 

“หลังจากทีC มีการเกิดกฎหมายขึ<น ต้องมีการติดตามและประเมินผลว่าหน่วยงานต่างๆ 
หรือภาครัฐได้ปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไร ด้วยการติดตามประเมินผลหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น
การสํารวจเสียงวัยรุ่น เราจะนําเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทีC เกีC ยวกับการสํารวจ
เสียงวัยรุ่น ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าเด็กทีC ท้องได้เรียนต่อหรือไม่ มีใครทีC ท้องโดนไล่ออกจากโรงเรียน
หรือไม่ หรือการบริการเป็นยังไง การให้คําปรึกษา มีการรักษาข้อมูลเฉพาะบุคคลมากน้อยแค่
ไหน ซึC งจะมีการสะท้อนเสียงกลับมา เป็นการรีเช็คหรือฟีดแบ็คกลับมาให้กับภาครัฐ ภาค
นโยบาย ให้ได้ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาเพิC มขึ<น หลังจากทีC เรามีกฎหมาย ต้องมีการรีเช็คทีC ต้อง
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและวัยรุ่นซึC งเป็นคนประสบปัญหาโดยแท้จริง จะต้อง
เป็นผู้สะท้อนออกมา และมีการสํารวจเสียงวัยรุ่นเกิดขึ<น เพืC อสะท้อนกลับมา นอกจากนั<นยัง
ผลักดันให้เป็นนโยบาย เป็นวาระแห่งชาติต่อไป”  
 
Box 4 - ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุจากเยาวชนและ
วัยรุ่น 3,000 คนทัC วประเทศ รวบรวมและสรุปโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ 
ผู้แทนเยาวชนในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั<งครรภ์ในวัยรุ่น  
(ไม่ต้องแปลเป็นภ.อังกฤษ) 

 

Box	4	-	ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
จากเยาวชนและวัยรุ่น	3,000	คนทั่วประเทศ	รวบรวมและสรุปโดยสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย	และ	ผู้แทนเยาวชนในคณะกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	
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และควำมมั่นคงของมนุษย์อีกครั้ง	หลังจำกนั้นตัวแทน	40	คน	ที่คัดสรรโดย

สภำเด็กและเยำวชนตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้งก่อน

น�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจไปขยำยผลและใช้ประโยชน์ในระดับต่ำงๆ	ต่อไป	

จำกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้	นำย	โยธิน	ทองพะวำ	ประธำนสภำเด็กและเยำวชน

แห่งประเทศไทยได้แสดงควำมเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับไว้ว่ำ

	 “หลังจำกที่มีกำรเกิดกฎหมำยข้ึน	 ต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล

ว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ	 หรือภำครัฐได้ปฏิบัติแล้วมีผลอย่ำงไร	 ด้วยกำรติดตำม

ประเมินผลหลำกหลำยวิธี	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรส�ำรวจเสียงวัยรุ ่น	 เรำจะน�ำ

เทคโนโลยีมำใช้	 ไม่ว่ำจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับกำรส�ำรวจเสียงวัยรุ่น	

ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ	ว่ำเด็กที่ท้องได้เรียนต่อหรือไม่	มีใครที่ท้องโดนไล่ออกจำก

โรงเรียนหรือไม่	หรือกำรบริกำรเป็นยังไง	กำรให้ค�ำปรึกษำ	มีกำรรักษำข้อมูล

เฉพำะบุคคลมำกน้อยแค่ไหน	ซึ่งจะมีกำรสะท้อนเสียงกลับมำ	เป็นกำรรีเช็ค

หรือฟีดแบ็คกลับมำให้กับภำครัฐ	ภำคนโยบำย	ให้ได้ไปด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

เพิ่มข้ึน	 หลังจำกที่เรำมีกฎหมำย	 ต้องมีกำรรีเช็คที่ต้องมีกระบวนกำรมีส่วน

ร่วมของเด็ก	 เยำวชนและวัยรุ่นซึ่งเป็นคนประสบปัญหำโดยแท้จริง	 จะต้อง

เป็นผู้สะท้อนออกมำ	และมีกำรส�ำรวจเสียงวัยรุ่นเกิดขึ้น	เพื่อสะท้อนกลับมำ	

นอกจำกนั้นยังผลักดันให้เป็นนโยบำย	เป็นวำระแห่งชำติต่อไป” บทที่	2
การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นสู่
การผลักดันเชิงนโยบาย	
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ด	 ด้วยเป้ำหมำยของ	UNFPA	ท่ีเชื่อมั่นในกำรท�ำงำนแบบประสำนควำม

ร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ	 และเปิดโอกำสให้วัยรุ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม

ด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมมำตรำ	5	ภำยใต้	พ.ร.บ.	

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2559	 จึงท�ำให้เกิด

กระบวนกำรท�ำงำนกับพันธมิตรด้ำนสื่ออย่ำงไทยพีบีเอส	 และภำครัฐคือ

กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ผ่ำนเครือข่ำยเยำวชนและวัยรุ่นอย่ำงสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย

และสภำนักเรียนในระดับต่ำงๆ	 จนได้ท้ังควำมต้องกำรในภำพรวมและข้อ

เสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับสิทธิด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์จ�ำนวนสำมข้อเสนอ	

	 กำรขยำยผลของข้อเสนอทั้งสำมประกำรนี้ส่งผลถึงกำรตัดสินใจใน

ระดับนโยบำย	 โดยได้รับกำรบรรจุอยู่ในวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ประจ�ำปี	 2562/2	 กลำยเป็น

ข้อเสนอในเชิงนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรมสำมเรื่องหลัก	 ปรำกฏอย่ำงชัดเจน

ในมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่นระดับชำติ	ประกอบด้วย4 

4	 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0002/00002366.PDF

1.	 ส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นในพ้ืนที่	 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ

ประเมินผลกำรให้บริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ	์

โดยเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร	ช่องทำงกำรเข้ำถึงถุงยำงอนำมัยอย่ำง

ไม่มีอคติจำกผู้ใหญ่	และช่องทำงกำรเข้ำถึงสิทธิและควำมช่วยเหลือ

2.	 ควรพฒันำควำมรูแ้ก่เดก็และวยัรุน่	ผ่ำนกลไกสภำเดก็และเยำวชนฯ 

รณรงค์ให้ควำมรู	้ส่งเสริมบทบำทครอบครวัในกำรส่ือสำรเรือ่งเพศ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์	ส่งเสริมบทบำทและให้ควำมรู้แก่คนเป็นแม่ในกำร 

ให้ค�ำปรึกษำ

3.	 ให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่อทุกรำยในโรงเรียนเดิม	โดยมีระบบ

ดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม

	 นอกจำกสำมข้อเสนอที่สะท้อนจำกผลส�ำรวจควำมต้องกำรของวัยรุ่น

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	 ในวำระกำรประชุมของคณะ

กรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ประจ�ำปี	2562/2	ยัง

มีควำมเห็นและข้อสังเกตจำกทั้ง	UNFPA	และตัวแทนวัยรุ่นฝำกไว้ในวำระกำร

ประชุม	กล่ำวคือ	ดร.วำสนำ	เอมอิ่ม	ผู้แทนของ	UNFPA	เสนอให้หน่วยสำย

ด่วน	1663	สอบถำมข้อมูลกำรคุมก�ำเนิดกับผู้ที่รับกำรปรึกษำด้วย	

	 ในขณะที่นำยโยธิน	 ทองพะวำ	 ผู ้แทนสภำเด็กและเยำวชนแห่ง

ประเทศไทยได้เสนอให้ด�ำเนินกำรช่วยเหลือวัยรุ่นกรณีจ�ำเป็นที่ต้องเข้ำถึง

กำรยุติกำรตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยและทันกำร	 สิทธิเสียงของวัยรุ่นในกำรร่วม

เสนอควำมเห็นกับคณะกรรมกำรฯ	ที่มีนำยอนุทิน	ชำญวีรกูล	รองนำยกปฏิบัติ

หน้ำที่ประธำนกรรมกำรจำกกำรได้รับมอบหมำยแทนนำยกรัฐมนตรี	ส่งผลให้
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เกิดกำรแก้ไขเพิ่มเติมทำงกฎหมำยเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของเยำวชน

และวัยรุ่นอย่ำงครอบคลุม	รวมทั้งวัยรุ่นกลุ่มเปรำะบำงที่อำจยังเข้ำไม่ถึงควำม

รู้และทรัพยำกร	ไม่ว่ำจะเป็น	กลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มวัยรุ่นผู้พิกำร	ควำมส�ำเร็จ

อย่ำงเป็นรูปธรรมเหล่ำนี้ตรงกับเป้ำหมำยที่	UNFPA	คำดหวังไว้	 โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งเป็นควำมส�ำเร็จท่ีมำจำกเสียง	สิทธิและกำรมีส่วนร่วมของวัยรุ่น	เพื่อ

ยกระดับสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ตำมหลักสิทธิกำรวำงแผน

ครอบครัวภำยใต้กรอบกำรประชุมนำนำชำติว่ำด้วยเรื่องประชำกรและกำร

พัฒนำ	(International	Conference	of	Population	and	Development	

-	 ICPD)	และภำยใต้หลักสิทธิมนุษยชนตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษย

ชนที่สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติรับรองได้อย่ำงแท้จริง

	 เมื่อรับหลักกำรในเชิงกฎหมำยแล้ว	ทำงฝ่ำยนโยบำยได้ขยำยผลสู่ข้อ

ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยผลงำนควำมส�ำเร็จได้ปรำกฏในกำรลงนำมบันทึก

ข้อตกลงควำมร่วมมือ(MOU)	กำรให้โอกำสเด็ก	เยำวชนและวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

ในสถำนศึกษำได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม	 รวมทั้งนโยบำยกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่นโดยกระทรวงสำธำรณสุข	 กระทรวง

ศึกษำธิกำรและกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์	และกำร

เปิดกว้ำงเชิงนโยบำยของกรมอนำมัยในกำรฝังยำคุมก�ำเนิดกึ่งถำวรฟรีให้วัย

รุ่นหญิงอำยุ	10-20	ปี		ควำมเคลื่อนไหวเหล่ำนี้ล้วนเกิดจำกเข้ำมำมีส่วนร่วม

เพื่อสะท้อนควำมต้องกำรของเยำวชนและวัยรุ่น	ต่อยอดไปสู่กำรท�ำงำนแบบ

ภำคี	(partnership)	ระหว่ำงหน่วยงำนในภำคส่วนต่ำงๆ	ในระดับนโยบำย	ไม่

ว่ำจะเป็นกระทรวงสำธำรณสุข	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ

มนุษย์	และกระทรวงศึกษำธิกำร

	 ส�ำหรับประเด็นกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ	 (MOU)	

เก่ียวกับกำรให้วัยรุ ่นที่ตั้งครรภ์ยังคงได้รับโอกำสเรียนต่อในสถำนศึกษำ

เดิมที่เกิดข้ึนช่วงกลำงปี	 2563	 นั้น	 เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือของสำม

กระทรวง	ประกอบไปด้วยกระทรวงสำธำรณสุข	กระทรวงศึกษำธิกำร	และ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	 โดยมีแถลงกำรณ์

อย่ำงชัดเจนว่ำหน่วยงำนในระดับนโยบำยจะมีกำรด�ำเนินกำรและเกิดกำร

บังคับให้เป็นไปตำม	 	 พ.ร.บ.	 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ  ์

ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	

	 โดยเฉพำะในมำตรำ	 9	 ซึ่งระบุให้มีสวัสดิกำรสังคมที่เกี่ยวกับกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 โดยเยำวชนและวัยรุ ่นที่ตั้ง

ครรภ์ในสถำนศึกษำจะได้รับกำรพิจำรณำให้ยังคงเกิดควำมต่อเนื่องในกำร

เรียน	ควบคู่ไปกับกำรดูแลด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และสวัสดิกำรสังคมอย่ำง

เหมำะสม	 ภำยหลังจำกกำรคลอดต้องมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง	 ในกรณีที่

วัยรุ่นซ่ึงตั้งครรภ์ประสบปัญหำในกำรเลี้ยงดูบุตร	 ต้องมีกำรจัดหำครอบครัว

ทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง	ผลจำกกำรลงนำม	MOU	น้ี	ยังหมำย

รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้สภำเด็กและเยำวชนฯ	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ในภูมิภำค	 ทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอ	 เพื่อให้วัยรุ่นเหล่ำน้ีเป็นแกนน�ำใน

ประเด็นกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 สำมำรถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกกำรป้องกัน	

แก้ไข	และเฝ้ำระวังปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 กำรขยำยผล	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

พ.ศ.2559	ยังปรำกฏเป็นนโยบำยในด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์อย่ำงครอบคลุมกว้ำงขวำง	โดยกรมอนำมัยในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ได้ด�ำเนินนโยบำยในกำรส่งเสริมเร่ืองกำรคุมก�ำเนิด	ต่อเนื่องไปจนถึงนโยบำย

กำรวำงแผนด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ให้เป็นไปตำมสิทธิของวัยรุ่น	เริ่มตั้งแต่

แนวคิดเรื่องกำรคุมก�ำเนิดอย่ำงถูกต้องบนฐำนสิทธิโดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงกรมอนำมัยและส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	ให้

เยำวชนและวัยรุ่นอำยุระหว่ำง	 10-20	ปี	 ที่ต้องกำรคุมก�ำเนิดโดยไม่ต้องขอ

อนุญำตผู้ปกครอง	เน้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและกลุ่มที่ตั้งครรภ์และคลอด

แล้วที่ต้องกำรใช้สิทธินี้เพื่อป้องกันกำรตั้งครรภ์ซ�้ำ	 โดยสำมำรถรับบริกำรฝัง

ยำคุมก�ำเนิดได้ฟรี	 ภำยใต้สิทธิใดๆ	 ตำมหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 ไม่ว่ำ

จะเป็นสิทธิประกันสังคม	 สิทธิ	 30	 บำทรักษำทุกโรค	 หรือสวัสดิกำรรักษำ

พยำบำลข้ำรำชกำร	นโยบำยที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงสิทธิในเนื้อตัวร่ำงกำย

ของเยำวชนและวัยรุ่นได้เกิดขึ้นจำกระดับนโยบำยสู่ระดับปฏิบัติกำรได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม

	 นอกจำกนั้น	 กรมอนำมัยยังได้ด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรให้สิทธิด้ำน

สุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในกำรวำงแผนที่จะต้ังครรภ์ต่อ

หรือยุติกำรตั้งครรภ์	โดยมีทัศนคติต่อเร่ืองเหล่ำนี้ในมุมมองของ	“บริกำรด้ำน

สุขภำพ”	 รวมทั้งจัดให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับเร่ืองนี้ที่หมำยเลขโทรศัพท์	 1663	

รวมทั้งช่องทำงออนไลน์ผ่ำน	 TEEN	 CLUB	 Line	 Official	 เพื่อให้กลุ่มเป้ำ

หมำยเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และหลักปฏิบัติต่ำงๆ	 สำมำรถประสำนกับหน่วย

งำนที่ให้บริกำรยุติกำรตั้งครรภ์ด้วยยำจ�ำนวน	 135	 แห่ง	 ได้อย่ำงปลอดภัย

และทั่วถึง	 นโยบำยนี้สอดคล้องกับกำรท่ีคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินกำรให้เกิด

ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำควำมผิดฐำนท�ำให้

แท้ง	ในมำตรำ	301	และ	305	ปรับจำกกฎหมำยเดิมที่ห้ำมหญิงตั้งครรภ์เกิน	

12	 สัปดำห์	 มีกำรท�ำแท้งโดยเด็ดขำด	 กำรก�ำหนดอำยุครรภ์ในกำรท�ำแท้ง

ต้องเป็นไปตำมควำมเห็นของแพทยสภำและรำชวิทยำลัยสูตินรีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	หำกฝ่ำฝืนจะต้องโทษจ�ำคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	1	

หมื่นบำท	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ	น�ำไปสู่กำรแก้ไข	พ.ร.บ.ฯ	ให้หญิงที่มีอำยุครรภ์

ไม่เกิน	12	สัปดำห์	สำมำรถท�ำแท้งได้

	 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำควำมผิดฐำนท�ำแท้ง	 มีจุด

ที่แสดงให้เห็นถึงกำรส่งเสริมสิทธิด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่ชัดเจนคือ	กำร

เพิ่มเติมในมำตรำ	 305	 ที่ท�ำให้กำรยุติกำรต้ังครรภ์มีขอบเขตของผู้ใช้สิทธิน้ี

อย่ำงกว้ำงขวำงและตรงกับบริบทด้ำนสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น	 เช่น	 จำกเดิมที่
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สิทธิในกำรยุติกำรตั้งครรภ์โดยไม่ผิดกฎหมำย	ผู้ขอใช้สิทธิต้องเป็นกำรกระท�ำ

เนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น	หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจำกกำรกระท�ำควำมผิด

อำญำ	ได้เพิ่มเติมสิทธิให้ขยำยไปถึงหญิงนั้นมีอำยุครรภ์เกิน	12	สัปดำห์	แต่

ไม่เกิน	 20	 สัปดำห์	 หลังเข้ำสู่กระบวนกำรปรึกษำทำงเลือกจำกผู้ประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม	หรือผู้ประกอบวิชำชีพอื่นรับรองหรือให้ควำมเห็น	สำมำรถ

ยุติกำรตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมำย

	 ควำมส�ำเร็จต่ำงๆ	 ท่ีปรำกฏเป็นนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทำงเพศ

และอนำมัยกำรเจริญพันธุ ์เหล่ำนี้	 ล้วนเป็นผลที่เกิดจำกเสียงสะท้อนของ

เยำวชนและวัยรุ่น	ที่มีโอกำสได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำย	แนว

ปฏิบัติที่ดี	(Good	practice)	ต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นนี้	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิในกำร

ได้รับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมในกรณีตั้งครรภ์ในสถำนศึกษำ	

กำรใช้สิทธิเพ่ือขอฝังยำคุมก�ำเนิด	 ตลอดจนกำรใช้สิทธิเพื่อยุติกำรตั้งครรภ์

โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสุขภำวะทำงเพศที่เหมำะสมของวัยรุ่น	 ล้วน

เป็นยุทธศำสตร์ท่ี	 UNFPA	 มุ่งหวังตั้งใจ	 โดยใช้กลยุทธ์ประสำนควำมร่วม

มือ	 (partnership)	 กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และกลุ่มเครือข่ำย

เยำวชนและวัยรุ่น	เพ่ือสนับสนุนให้วัยรุ่นเองได้เข้ำไปมีส่วนร่วมสะท้อนควำม

ต้องกำรด้ำนสิทธิทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	 จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ใน

เชิงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ชัดเจน	 และตรงตำมสิทธิ

และควำมต้องกำรของวัยรุ่น

บทที่	3
ความรู้สู้อคติและปัญหาสังคม
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จ	 จำกหลักสูตร	 I-D	Sign	ที่	UNFPA	ได้จัดท�ำขึ้นและได้รับกำรรับรอง

โดยสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย	 เพื่อสนับสนุนวัยรุ่นและส่งเสริม

กำรเข้ำถึงสิทธิในสุขภำพทำงเพศและกำรเจริญพันธุ์ทั่วโลกให้กับวัยรุ่น	ท�ำให้

ตัวแทนของวัยรุ่นเหล่ำนี้ได้มีสิทธิมีเสียงสะท้อนควำมต้องกำรของตัวเอง	และ

มีส่วนร่วมในภำคีต่ำงๆ	 ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล	 เช่น	 กรณีของ

กำรก�ำหนดนโยบำยเรื่องสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	โดย

มี	 นำยโยธิน	 ทองพะวำ	 ประธำนสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยและ

สมำชิกคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 เข้ำร่วม

แสดงควำมเห็นในกำรเปิดตัวรำยงำนสถำนกำรณ์ประชำกรโลก	2021	(State	

of	World	Population	2021)	โดยส�ำนักงำน	UNFPA	ประจ�ำภูมิภำคเอเชีย

แปซิฟิกเพื่อสะท้อนสิทธิเสียงในเนื้อตัวร่ำงกำยของวัยรุ่นไทย

	 โดยประธำนสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะไว้ว่ำ	

ประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิด	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น	ซ่ึงเป็นกฎหมำยท่ีส่งเสริมสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์ของวัยรุ่น	สิทธิในร่ำงกำยของวัยรุ่น	ครอบคลุมทั้งเพศหญิงและเพศชำย	

โดยเฉพำะในมำตรำ	5	ซึ่งเน้นย�้ำสิทธิที่จะได้รับบริกำรด้ำนอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์	ให้วัยรุ่นใช้สิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง	รวมทั้งได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยว

กับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อย่ำงครบถ้วน	มีสิทธิที่จะได้รับกำรรักษำข้อมูลส่วน

บุคคล	และได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอันนี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำน	

	 นอกจำกนั้นเม่ือเกิดปัญหำข้ึนกับเยำวชนและวัยรุ่น	 หรือเกิดกำรต้ัง

ครรภ์ข้ึนพวกเขำย่อมมีสิทธิที่จะตัดสินใจเองได้	ตัวแทนของวัยรุ่นควรได้เข้ำไป

มีส่วนในกำรแก้ไขกฎหมำยยุติกำรตั้งครรภ์	 เพื่อให้เกิดสิทธิที่จะยุติกำรตั้ง

ครรภ์อย่ำงปลอดภัยและเป็นไปตำมเงื่อนไขของกฎหมำย	นอกจำกน้ันวัยรุ่น

ควรมีสิทธิที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกำรบูรณำกำรของทั้ง	 6	 กระทรวง	

ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือวัยรุ่นในหลำกหลำยมิติ	ไม่

ว่ำจะเป็นสถำนศึกษำซ่ึงต้องจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำรอบด้ำน

ต้ังแต่ขั้นต้น	 และมีกำรพัฒนำศักยภำพครูให้พร้อมส�ำหรับกำรเข้ำใจในสิทธิ

สุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	กำรเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำของเด็กใน

สถำนศึกษำ	และมีกำรประสำนส่งต่อให้ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคม	และ

ได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่เหมำะสม	โดยโยธินยังได้ตอกย�้ำถึงกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่

ในภำวะเปรำะบำง	 ที่เป็นกลุ่มส�ำคัญที่สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย

ให้กำรสนับสนุนตลอดมำ	

	 “ควรจัดให้เป็นกระบวนกำรที่มีส ่วนร่วมโดยเยำวชนและวัยรุ ่น	

นอกจำกนั้นเรำยังมีเวทีที่เป็นสมัชชำเยำวชนและวัยรุ่น	เป็นเวทีที่เปิดโอกำส

ให้ได้สะท้อนเสียงไม่ว่ำจะเป็นวัยรุ่น	LGBT	วัยรุ่นชำติพันธุ์	กลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนที่

เปรำะบำง	 ได้สะท้อนควำมต้องกำรต่ำงๆ	 ด้วย	 โดยผ่ำนกลไกสภำเด็กและ

เยำวชน	สิ่งเหล่ำนี้มีส่วนส�ำคัญในกำรสะท้อนเสียงไปยังภำครัฐในระดับต่ำงๆ	

ที่เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำ”
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	 ส�ำหรับกำรส่งเสริมควำมรู้ในส่วนของภำครัฐอย่ำงส�ำนักอนำมัยกำร

เจริญพันธุ์กรมอนำมัย	 กระทรวงสำธำรณสุข	 ได้มีกำรให้ควำมรู้ผ่ำน	 Line	

Official	 Account	 TEEN	 CLUB	 เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงควำมรู้และควำม

เข้ำใจเรื่องเพศศึกษำท่ีถูกต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร

วำงแผนครอบครัวอย่ำงต่อเนื่อง	 ด้วยกำรมอบบริกำรคุมก�ำเนิดด้วยกำรใส่

ห่วงอนำมัยและฝังยำคุมก�ำเนิดฟรีที่สถำนบริกำรเครือข่ำยของส�ำนักงำนหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ	 (สปสช.)	ทั่วประเทศ	 เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรี

ที่ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมสำมำรถเข้ำรับบริกำรได้อย่ำงทั่วถึง	 กำรเสริมสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ผ่ำนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน

ไลน์	 ยังเป็นรูปแบบกำรสื่อสำรบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งตรงถึงกลุ่มวัยรุ่นได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยได้ปฏิบัติตำม

ค�ำมั่นสัญญำที่จะสนับสนุนงำนภำยใต้กรอบกำรประชุมนำนำชำติเกี่ยวกับ

เรื่องกำรพัฒนำและประชำกร	 หรือ	 ICPD’s	 commitment	 ที่รัฐบำลไทย

ได้ประกำศไว้เมื่อปี	 2562	ที่ผ่ำนในกำรประชุมสุดยอด	ณ	กรุงไนโรบี	 (The	

Nairobi	Summit	on	25	year	of	 the	 International	Conference	of	

Population	and	Development)5 บทที่	4
5	 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-518559	

ส่ือสร้างสิทธิ	สื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมคนหนุ่มสาว
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แ	 แนวปฏิบัติท่ีดีจำกแผนควำมร่วมมือที่	11	ของ	UNFPA	ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรสนับสนุนสิทธิเสียงของคนหนุ่มสำว	ยังเป็นเรื่องควำมร่วมมือกับสื่อเชิงกล

ยุทธ์และพันธมิตรส่ือต่ำงๆ	เช่น	โครงกำรส่ือออนไลน์	“My	Body,	My	Right,	

My	Choice”	ที่ประสำนกำรท�ำงำนกับบริษัทเด็กดี	อินเตอร์แอคทีฟ	จ�ำกัด	

เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและอยู่บนฐำนสิทธิแก่วัยรุ่น	

สิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	เพื่อป้องกันกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม	กำรจัดกำรเมื่อ

เกิดกำรต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม	 และสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องเพศที่อยู่บนฐำนสิทธ	ิ

รวมทั้งเนื้อหำที่เกี่ยวข้องสิทธิภำยใต้มำตรำ	5	ของ	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	และควำมรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์อื่นๆ	

ที่น�ำเสนอผ่ำนสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	

	 ส�ำหรับโครงกำร	“My	Body,	My	Right,	My	Choice”	เป็นกำรท�ำงำน

ร่วมกบัระหว่ำง	UNFPA	และ	บรษิทัเดก็ด	ีอนิเตอร์แอคทฟี	จ�ำกดั	บรษัิทด้ำนส่ือ

ที่มีฐำนกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็ก	เยำวชน	และวัยรุ่นโดยตรง	โครงกำรนี้เป็นกำร

ส่ือสำรกับวัยรุ่นผ่ำนรูปแบบเรื่องเล่ำและสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง	 ผ่ำนช่องทำง

ส่ือสังคมออนไลน์	โดยเน้นกำรให้ควำมรู้เรื่องสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัย

กำรเจริญพันธุ์	 โดยเฉพำะในกลุ่มเยำวชนและวัยรุ่นหญิง	 เพ่ือป้องกันปัญหำ

ต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	 ไม่ว่ำจะเป็น

ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ	กำรป้องกันกำรต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อมรวมถึงกำรบริหำร 

จัดกำรต่ำงๆ	ตลอดจนให้ควำมรู้ที่ถูกต้องเรื่องเพศวิถีและหลักปฏิบัติต่ำงๆ	โดย

ได้รับควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรจำกสมำคมวำงแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	

	 หัวข้อต่ำงๆ	 ของคลิปวิดีโอที่ท�ำกำรสื่อสำรกับวัยรุ่น	 ถูกออกแบบทั้ง

เรื่องรำวและภำษำที่สำมำรถเชื่อมโยงกับวัยรุ่นได้โดยง่ำย	เช่น	พลำดมำแล้ว

กี่คน	 กับค�ำว่ำคร้ังเดียวไม่เป็นไร	 ใครๆ	 เค้ำก็ท�ำกัน	 เพศไหนก็เพื่อนกันปะ	

หรือ	ป้องกันก็พลำดได้	เป็นคลิปควำมยำวไม่เกิน	6	นำที	ซึ่งมีเนื้อหำในกำรส่ง

เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์	ตลอด

จนสร้ำงทัศนคติที่ไม่ให้เกิดอคติทำงเพศ	เช่น	สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงที่น�ำเสนอ

ผ่ำนสื่อในเรื่อง	“แค่พกถุงยำงฯ	ท�ำไมต้องนินทำ?”	ท่ีสะท้อนให้เห็นกำรที่วัย

รุ่นหญิงบังเอิญท�ำกระเป๋ำหล่นในที่สำธำรณะ	 จนซองถุงยำงกระเด็นออกมำ	

ท�ำให้ผู้ใหญ่ในบริเวณนั้นเกิดอคติว่ำวัยรุ่นหญิงคนนี้ต้องมีพฤติกรรมทำงเพศ

ไม่เหมำะสม	ในขณะที่กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว	กลับมี

ทัศนคติที่ต่ำงออกไป	โดยเห็นว่ำเป็นเร่ืองไม่เสียหำย	และผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะพก

ถุงยำงอนำมัยเพื่อป้องกันตัวเองและรักษำสิทธิด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ได้	

	 โครงกำร	“My	Body,	My	Right,	My	Choice”	ยังรณรงค์ให้มีกำร

เปิดพื้นท่ีสนทนำด้ำนสิทธิทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ให้กว้ำงยิ่งขึ้น	

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ลบล้ำงมำยำคติที่ขัดแย้งกับสิทธิทำงเพศตำม

หลักกำรของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน	 มีกำรดึงผู้มีชื่อเสียงและอินฟลูเอน
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เซอร์ที่วัยรุ่นให้กำรยอมรับ	 เปิดวงสนทนำผ่ำนรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

สร้ำงแนวคิดที่ถูกต้องและเปิดกว้ำงในประเด็นต่ำงๆ	 เช่น	 อ้วนเกินไป	 ดูไม่

ดี	 ต้องหำวิธีจัดกำร?,	 ผู้หญิงเปิดเผยเรือนร่ำง	 เป็นเสรีภำพหรือแค่ชอบยั่ว?	

หรือ	 ร่ำงกำยท่ีไม่เพอร์เฟกต์	 ต้องกลำยเป็นข้อจ�ำกัดเรื่องกำรแต่งตัว?	 กำร

สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและเข้ำถึงกลุ่มวัยรุ่นอย่ำงทั่วถึง	 เป็นสิ่งที่	 UNFPA	

และพันธมิตรสื่อสำรมวลชน	 คำดหวังว่ำจะท�ำให้วัยรุ่นเข้ำใจและเรียนรู้สิทธิ

ทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่อยู่บนฐำนสิทธิ	สำมำรถรักษำสิทธิในเนื้อ

ตัวร่ำงกำยของตัวเอง	รวมทั้งสร้ำงสังคมที่มีสุขภำวะทำงเพศที่ดีต่อไป

	 อีกหนึ่งสื่อพันธมิตรของ	 UNFPA	 คือสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 ที่

นอกจำกจะมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงศักยภำพให้เครือข่ำยวัยรุ ่นในด้ำนกำร

ส่ือสำรสำธำรณะและกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของเยำวชนและวัยรุ่นเกี่ยวกับ

ควำมต้องกำรด้ำนสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์แล้ว	 ไทย

พีเอสยังเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	กำรน�ำ

เสนอประเด็น	“แม่วัยรุ่นต้องได้เรียน”	ทำงรำยกำรพลิกปมข่ำว6	และ	“ท้อง

ก็เรียนได้?”	รำยกำรสำมัญชนคนไทย7	โดยน�ำเสนอเชื่อมโยงทั้งปัญหำที่วัยรุ่น

มีครรภ์ระหว่ำงเรียน	ถูกผลักออกจำกกำรศึกษำ	และนโยบำยของภำครัฐที่จะ

เข้ำมำรองรับ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 สิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญ

พันธุ์ของวัยรุ่นภำยใต้	พ.ร.บ.	กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัย

รุ่น	พ.ศ.2559

	 ด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือท่ีดีของสื่อพันธมิตรที่ เข ้ำถึงและ

มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ของประชำชนที่เป็นผู ้ใหญ่	 รวมทั้งเยำวชนและวัย

รุ ่น	 จึงท�ำให้ข้อมูลควำมรู ้ที่ถูกต้องด้ำนสิทธิสุขภำพทำงเพศและอนำมัย

กำรเจริญพันธุ ์ขยำยไปสู ่สำธำรณชนอย่ำงทั่วถึง	 เท่ำทันกับบริบทกำร

เปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกร	 อัตรำกำรเจริญพันธุ์	 ที่จ�ำเป็นต้องยืน

อยู่แนวคิดและหลักปฏิบัติบนฐำนสิทธิ	 ผ่ำนแนวทำงกำรท�ำงำนในรูปแบบ

กำรมีส่วนร่วม	กำรท�ำงำนเป็นภำคีที่ประสำนควำมร่วมมือ	และขับเคล่ือนไป6	 https://thailand.unfpa.org/th/ed-opportunity-youth-day	
7	 https://thailand.unfpa.org/th/ed-opportunity	
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สู่กำรปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบำย	จึงท�ำให้แผนควำมร่วมมือระดับประเทศครั้ง 

ที่	 11	ของ	UNFPA	 ในระหว่ำงปี	พ.ศ.	2560-2564	 เกิดเป็นรูปธรรมควำม

ส�ำเร็จที่ ชัดเจน	 สนับสนุนงำนภำยใต้กรอบกำรประชุมนำนำชำติเกี่ยว

กับเรื่องกำรพัฒนำและประชำกร	 หรือ	 ICPD’s	 commitment	 ที่มุ ่งให้

ประชำกรทุกคนได้เข้ำถึงกำรวำงแผนครอบครัวบนฐำนสิทธิ	 (zero	 unmet	

need	 for	 family	 planning)	 และเกิดประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มเยำวชน

และวัยรุ ่น	 ซ่ึงเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนให้มี

ทักษะรำกฐำนซึ่งรวมไปถึงควำมรู ้และศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์เพ่ือให้จะสำมำรถด�ำเนินชีวิตตำมเป้ำหมำย

ท่ีวำงแผนและมุ่งหวังไว้และเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อควำมยั่งยืน 

ในระยะยำวและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
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