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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เรื่องเพศกับเด็กและเยาวชน สังคมไทยให้ความส�าคัญ

มายาวนาน ด้วยความห่วงใยและวิธีคิดว่า คนวัยเรียนไม่ควร

ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงมุ่งสแกนหา 

เด็กและเยาวชนที่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” และหาสารพัดวิธีที่จะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา

 การท�างานเรือ่งเพศ มมุมองเป็นสิง่ส�าคญั เมือ่เราต้องการ

ให้เด็กและเยาชนมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข วิธีคิดที่

เรามีต่อเด็กและเยาวชนจึงมีความส�าคัญด้วยเช่นกัน 

 จากประสบการณ์ของ สคส.งานสร้างเสริมสุขภาวะทาง

เพศ ที่มุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องเพศในสังคม เราท�างาน

ผ่าน ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ซึ่งพบว่า ไม่อาจ

อาศัยเพียงข้อมูลและความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา แต่สิทธิ

ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ต้อง “อยู่ในเนื้อในตัว” ของ

ผู้ที่ท�างาน ภารกิจที่ตั้งไว้จึงจะบรรลุผลได้อย่างแท้จริง

 และจากการท�ากิจกรรมกับเยาวชน พบว่า ปัจจัยที่เอื้อ

ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่นั้น ผู้ ใหญ่จะต้องเชื่อ

มั่นในตัวเยาวชน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เพ่ือจะเข้าใจ

โลกรอบด้าน ผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือท�า

ด้วยตัวเอง หน้าที่ของผู้ ใหญ่คือการเป็น “พี่เลี้ยง” ที่คอยรับฟัง 

และประคับประคอง เพื่อที่พวกเขาจะเติบโตไปในทิศทางของ

การรังสรรค์สังคม ซึ่งพวกเขาร่วมเป็นเจ้าของ ให้น่าอยู่อาศัย 

และใช้ชีวิต

 ผู้ ใหญ่ต้องไม่เอาแต่ขดีเส้นให้เดก็เดนิตาม ขณะเดยีวกนั 

การส่งเสรมิให้เดก็สนกุฮกึเหมิกับการวพิากษ์วจิารณ์ และท้าทาย

กรอบกตกิาของสงัคม เพยีงอย่างเดียว กย็ากจะกล่าวได้ว่าเป็นการ 

ปลดปล่อยพลังของคนรุ่นใหม่ในทางสร้างสรรค์

 สคส.เชือ่มัน่ว่า หนึง่ในความเข้าใจส�าหรบัการเป็นพลเมือง

ยุคใหม่ คือการตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้าง “พนัธมติร” 

เพื่อขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงทัศนคติเรื่องเพศในสังคมไทย 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอยีดอ่อนและมขีอบเขตกว้างขวางและขอบเขต

กว้างใหญ่ จนยากที่ใคร หรอืหน่วยงานใดจะท�าได้โดยล�าพงั และ

พันธมิตรจะสร้างขึ้นได้ ก็ด้วยการเปิดใจกว้าง ยอมรับในความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ละภาคส่วนภาคี พร้อมกันนั้น ก็

ต้องแม่นย�าในเป้าหมาย และสามารถแสวงหา “จุดร่วม” เพื่อ

จะก้าวเดินไปด้วยกัน

 และนั่นเป็นแนวทางที่ สคส.ยึดมั่น และลงมือปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้ง 15 ปี

คนรุ่นใหม่ มุมมองใหม่

 สังคมไทยตื่นตัวเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวกลายเป็นสิ่งบั่นทอน

คุณภาพพลเมอืงรุน่ใหม่ ในขณะทีส่งัคมก�าลงัก้าวสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งู

อายุ เยาวชนวันนี้จะเติบโตเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

ในวันข้างหน้า

 ปีทีแ่ล้ว ประเทศไทยได้กฎหมายฉบบัใหม่ พระราชบญัญตักิาร

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีบทบัญญัติ

ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับขบวนขับเคลือ่นการรบัมือกับปัญหาใหญ่ใน

ครั้งนี้ โดยก�าหนดให้มีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ชาย 1 หญิง 1 ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และ

กองทนุประชากรแห่งสหประชาติ ประเทศไทย (UNFPA Thailand) 

เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างมุมมองและความเข้าใจใน

เรือ่งสทิธทิางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ์ให้กบัเยาวชนทีจ่ะเป็นตวัแทน

เพื่อนเยาวชนเข้าเป็นปากเสียงในคณะกรรมการระดับชาติ พร้อมไป

กบัการสร้างแนวร่วมเยาวชนทีจ่ะช่วยเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหาและ

ติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงได้

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากสภา

เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ท�ากิจกรรม

ในชุมชนท้องถิ่น โดยการปรับหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ 

สคส.มาใช้กับกลุ่มเยาวชน 

เสรมิพลงัเยาวชน 

ขบัเคลือ่นสงัคมไทย

รบัมอื ‘ท้องวยัรุน่’

เยาวชนที่เข้าอบรม ได้ร่วมการแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?”

http://www.whaf.or.th/
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 ภายหลงัจดักจิกรรม 2-3 คร้ัง แกนน�าเยาวชนท่ีเข้าร่วม

ต่างตระหนักถึงความส�าคัญของภารกจิการสือ่สารเรือ่งสทิธทิาง

เพศและอนามยัเจรญิพนัธุ์ให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง รวมท้ัง

การติดตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ซึ่ง

เยาวชนถือเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง อย่างไรก็ตาม การที่

เพื่อนเยาวชนจะร่วมรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้อง

มีพื้นฐานความเข้าใจในประเด็นสิทธิ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น ซึ่งทุกคนมองว่า หลักสูตรการอบรมที่พวก

เขาได้เข้าร่วมนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง และน่าจะมีการพัฒนา

เพื่อใช้ ในวงกว้างต่อไป

ทดลองหลักสูตร
 สคส.และ UNFPA Thailand จึงร่วมกันจัดหลักสูตร

การฝึกอบรมส�าหรับเยาวชน โดยการปรับใช้หลักสูตร It’s 

All One ซึ่ง Population Council ได้พัฒนาขึ้นและน�าไป

ใช้ ในหลายประเทศทั่วโลก โดยการจัดคอร์สทดลองหลักสูตร 

“การเป็นผู้น�าเยาวชนเพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงาน

ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย

รุ่น พ.ศ.2559” เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนที่ร่วมการฝึกอบรมได้

ให้ความเห็น เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท

ของสังคมไทย

 ทัง้นี ้หลกัสตูรทัง้ 3 วนั มุ่งเน้นการเสริมสร้างศกัยภาพ

เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ตลอดจนมีทักษะการ

ส่ือสารเชงินโยบาย เพือ่สามารถเป็นตวัแทนทีส่ะท้อนสถานการณ์

ปัญหาและประสบการณ์ของเพ่ือนเยาวชนต่อผูก้�าหนดนโยบาย

และสาธารณะ โดยกิจกรรมที่ส�าคัญ อาทิ 

 ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร เป็นการสร้างความ

ตระหนกัถงึความยตุธิรรม ซึง่เป็นพืน้ฐานการท�างานทางสงัคม 

และเชื่อมโยงประเด็นความยุติธรรมกับเรื่องเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์

 ท�าความรูจ้กั “สทิธมินษุยชน” เยาวชนเข้าใจถึงหลกั

การสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยึดถือ

 ใยแมงมุม ผู้หญิง-ผู้ชาย สร้างการเรียนรู้เร่ืองเพศ

ภาวะ (Gender) เพื่อเข้าใจถึงทัศนคติ การกล่อมเกลา และ

ความคาดหวังทางสังคมที่แบ่งแยกเพศหญิงและชาย รวมถึง

ผลกระทบที่ติดตามมา เพื่อให้เกิดมุมมองที่เป็นทางออกจาก

ความเชื่อที่ครอบง�าสังคม

 เส้นบางๆ ที่ก้าวข้ามไม่ได้ การคิดวิเคราะห์ถึงรูป

แบบความสัมพันธ์ และเห็นความแตกต่างของความเต็มใจ-

จ�ายอม-ถูกบังคับ-ข่มขืน เพื่อที่เยาวชนจะสามารถตรวจสอบ

ความต้องการแท้จริงของตนเอง และสามารถยืนยันสิทธิที่จะ

ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

 ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง เสริมทักษะการฟัง เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับการสื่อสาร

 X-Ray พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น “สิทธิวัยรุ่น” เยาวชนได้

ท�าความเข้าใจและวิเคราะห์เน้ือหาสาระ ตลอดจนกลไกการ

ท�างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น 

 การจดักจิกรรมดงักล่าว จงึถอืเป็นจดุเริม่ต้นในการสร้าง

เครือ่งมอืเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัแกนน�าเยาวชน พร้อมไปกบั

การจดุประกายให้เยาวชนกลุ่มเลก็ๆ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

และเรียนรู้แนวทางการท�างานด้านสิทธิทางเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นสิทธิของเยาวชนและทุกคน 

หมายเหต:ุ ผูท้ีส่นใจสามารถดาวน์โหลด E-book หนงัสอืสทิธิ

ทางเพศ สิทธิเยาวชน ได้ที่เว็บไซต์ สคส. www.whaf.or.th

การเข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้รู้จัก 

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น โดยเฉพาะการที่โรงเรียน

ต้องมีนโยบายในการปรับเพศศึกษาให้เด็ก

น�าไปใช้ดูแลตัวเองได้จริง ซึ่งมองว่าจ�าเป็นมาก

เมื่อก่อนเวลาพูดเรื่องเพศจะโดนต�าหนิ 

แต่พอได้มาร่วมกิจกรรม ท�าให้ได้พัฒนาตัวเอง 

กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน ยิ่งรู้เรื่องสิทธิวัยรุ่นและกฎหมาย 

ท�าให้กล้าที่จะสื่อสารเรื่องนี้ ได้อย่างมั่นใจค่ะ

เมย์ วิลาศิณี ซารีนาค 

สภาเยาวชน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หมูหยอง มณฑล กิจวิทยาพงศ์ 

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพ

ซ่า อาลิซ่า สาเมาะ 

กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา

ฟิว ชีพชนก คมเขียว 

กลุ่มพลังโจ๋ จังหวัดแพร่

พลังโจ๋ท�างานหลายประเด็น 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเพศ เพราะเป็นปัญหาส�าคัญ

ของเด็ก เราท�างานกับเด็กทั้งในและนอกระบบ

ผมท�างานเรื่องนี้ แต่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ท้องวัยรุ่น คิดว่าน่าสนใจมาก แต่จะได้ผลแค่ไหน

ยังไม่แน่ใจ เพราะยากเหมือนกันที่จะต้องสื่อสารกับ

วัยรุ่นทั้งประเทศให้เกิดความเข้าใจเรื่องเพศ

และสามารถดูแลตัวเองได้ คิดว่าต้องช่วยกันหลายๆ ทาง 

พลังโจ๋มีจุดแข็งในการเข้าถึงเด็กในพื้นที่ ได้ค่อนข้างดี     

กลุ่มลูกเหรียงท�างานกับชุมชน

และโรงเรียนในประเด็นเรื่องเพศ 

แต่ตามหลักศาสนาอิสลาม 

การคุมก�าเนิดผิดต่อหลักศาสนา 

กลุ่มเลยท�ากิจกรรมกับโรงเรียน

มากกว่า เพราะได้เจอวัยรุ่นโดยตรง 

และคุณครูเห็นความจ�าเป็น สิ่งที่ ได้จาก

การอบรมคือได้ฝึกทักษะสื่อสาร การฟังอย่าง

ตั้งใจ และไม่รีบตัดสินคนอื่น ตั้งใจว่า จะท�าหน้าที่เป็นสื่อน�าข้อมูลความรู้

ไปเผยแพร่ต่อในชุมชนค่ะ

เครือข่ายยุวทัศน์ไม่มีงานเรื่องเพศ

หรือท้องวัยรุ่นครับ 

ได้มาร่วมกิจกรรมท�าให้ได้รู้

ประเด็นเหล่านี้เป็นครั้งแรก 

และคิดว่าส�าคัญมาก ผมเป็นวัยรุ่น

ยังไม่รู้เลยว่ามี พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น 

ถามว่าดีไหม มันต้องดีแน่ๆ ครับ สิ่งส�าคัญก็คือ 

จะสื่อสารอย่างไรให้เด็กรู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้ ผมเสนอว่า 

หน่วยงานอาจต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากๆ
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 พระราชบญัญัตกิารป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีบทบัญญัติเรื่อง

การจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ 

ตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

กรรมการประกอบด้วยรฐัมนตรแีละปลดักระทรวงจาก 

7 กระทรวงทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ปลดักรงุเทพมหานคร 

นอกจากนียั้งให้มีตัวแทนจากสภาเดก็และเยาวชน

แห่งประเทศไทย หญิง 1 คน และชาย 1 คน

 หนึง่ในตวัแทนตวัแทนเพือ่นเยาวชนทีเ่ข้า

ร่วมการประชมุคณะกรรมการระดบัชาต ิซึง่กฎหมาย

ก�าหนดให้จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ “แนน” ภัทร

วดี ใจทอง

 แนน ภัทรวดี เป็นรองประธานสภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทย และประธานสภา

เด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ปัจจุบัน เรียนชั้น

ปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียว เธอเริ่มท�ากิจกรรมตั้งแต่ยังเรียนในชั้น

มัธยมต้น ในงานด้านการรณรงค์ป้องกันการติด

เช้ือเอชไอวี ก่อนจะต่อยอดมาท�างานกับสภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

 “มคีรัง้หนึง่ที่ไปขอท�ากจิกรรมกบัน้องมธัยม

ต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อาจารย์ไม่อนุญาตเพราะ

เหน็ว่ามเีรือ่งเพศสมัพนัธ์ปลอดภยัด้วย เขามองว่า

เดก็ไม่ควรสนใจเรือ่งนี ้เราพยายามกนัจนได้เข้าไป

จัดกิจกรรม พบว่าเด็กแทบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย 

แต่น้องๆ มีความสนใจ มีค�าถามเยอะมาก ท�าให้

รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวส�าหรับเด็ก และถ้าเขา

ไปยุ่งเกี่ยวโดยไม่มีความรู้ก็น่าเป็นห่วง

ภัทรวดี ใจทอง

ภาพจากเฟซบุ๊กส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

ภาพจากเฟซบุ๊ก Nan Pattharawadee

‘ท้องวัยรุ่น’

ตัวแทนเยาวชนแก้ปัญหาชาติ

ร่วมประชุมระดับชาติ

 “ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกิจกรรมกับ สคส.และ 

UNFPA (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 

ประเทศไทย) ท�าให้ได้ท�าความเข้าใจ พ.ร.บ.ท้อง

วัยรุ่น และสามารถไปร่วมประชุมได้แบบมีข้อมูล

พื้นฐาน”

 แนนบอกว่า เธอไม่เคยเป็นตัวแทนเยาวชน

เพื่อร่วมประชุมระดับชาติเช่นนี้มาก่อน ท�าให้รู้สึก

เครยีดอยูบ้่าง แต่เมือ่น�าเสนอประเดน็ตามท่ีเตรยีม

มา แล้วเห็นว่าผู้ ใหญ่สนใจรับฟัง เธอจึงเริ่มมั่นใจ

มากขึ้น

 “มองว่าบทบาทของเยาวชนใน พ.ร.บ.น้อย

ไปหน่อย เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปพูดใน

ฐานะตัวแทนเยาวชน ในที่ประชุมมีหลายประเด็น

ตกหล่นไป เราก็ช่วยกันน�าเสนอ เช่นเรื่องการเข้า

ถงึถงุยางอนามยัของเยาวชน ประเดน็ความหลาก

หลายทางเพศ และกลุ่มชายขอบต่างๆ ถึงจะเป็น

กฎหมายทอ้งวยัรุน่ แตค่ดิว่าน่าจะครอบคลมุเร่ือง

เพศที่เป็นปัญหาของเด็กยุคนี้”

 แนนบอกว่า เธอต้องเข้าร่วมประชมุทกุคร้ัง 

จนกว่าจะหมดวาระในสภาเดก็ฯ จงึต้องมกีารตดิตาม

ข้อมูล และจะได้น�าเสนอในทีป่ระชมุเพือ่ให้เดก็และ

เยาวชนได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบบันีม้ากทีส่ดุ

แผนภมิูโครงสร้างการบรหิารจดัการ

คณะอนุกรรมการ

พัฒนากฎหมาย 

กฎกระทรวง ระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติ  

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น

คณะอนุกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น 

ระดับจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

• นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

• กรรมการโดยต�าแหน่ง 8 คน ได้แก่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 ปลัดกระทรวงแรงงาน

 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 และปลัดกรุงเทพมหานคร

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

• ผู้แทนเด็กและเยาวชน 2 คน



 แดริล หยัง นักกิจกรรมรุ่นใหม่วัย 23 ปี 

และเป็นผู้ขับเคลื่อนสิทธิความหลากหลาย

ทางเพศในประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า การ

แก้ไขกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้ 

คนรกัเพศเดยีวกนัได้รบัการยอมรบัจากสงัคม 

แต่จะต้องมีการท�างานเพื่อเปล่ียนแปลง

ทัศนคติของคน ที่ผ่านมา กลุ่ม G Spot 

ของเขา ก็ได้ท�าโครงการรณรงค์ต่างๆ เช่น 

โครงการป้องกันเช้ือเอชไอวี โครงการ

โรงเรียนปลอดภัย เป็นต้น

 ส�านักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า 

วยัรุน่ในประเทศมาลาวี ไม่เข้าไปใช้บรกิาร

คลนิกิวยัรุน่ที่ให้บรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุ์ 

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ในคลินิกส่วนใหญ่มีอายุ

มาก ไม่เข้าใจทัศนคติและวิถีชีวิตทางเพศ

ของวัยรุ่น รวมถึงไม่ช่วยเก็บความลับของ

ผู้ป่วย ขณะที่วัยรุ่นจ�านวนมากเรียกร้องให้

เปลีย่นบุคลากรเป็นคนหนุม่สาวทีเ่ข้าใจ

ปัญหาวัยรุ่นมากกว่านี้

 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ใช้ตัวการ์ตูน 

“เซเลอร์มนู” เป็นพรเีซนเตอร์รณรงค์ให้ผูห้ญงิและ

วัยรุ่นหันมาใส่ใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

และหมัน่ไปตรวจเชค็สขุภาพเป็นประจ�าทกุปี เนือ่งจาก

พบว่า ตวัเลขผูต้ดิโรคเพิม่สงูขึน้มากถงึ 2,000 รายใน

ช่วงปีทีผ่่านมา ซึง่ในจ�านวนนีร้วมทัง้ผูห้ญงิในช่วง

วัยต่างๆ ทั้งนี้ มีสโลแกนรณรงค์ว่า “ถ้าไม่ไป 

ตรวจ ฉันจะลงโทษเธอ” ซึ่งเป็นค�าพูด

ติดปากของตัวการ์ตูนนี้

สิทธิ LGBT 

สิงคโปร์ ในมือคนรุ่นใหม่

ประเทศต่าง

วัยรุ่นมาลาวี

ยี้ ‘คลินิกวัยรุ่น’

‘เซเลอร์มูน’ 

เตือนภัยวัยรุ่น

สคส.ความเคลื่อนไหว 

เวร์ิกชอ็ปท้องถิน่: สคส.ร่วมกบัส�านกัอนามยัการเจรญิ

พนัธุ ์กรมอนามยั จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสรมิ

สร้างความเข้มแขง็ของราชการส่วนท้องถิน่ในการจดัการ

ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 4 ภมูภิาค โดยครัง้แรกจดั

ที่โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่

สวสัดกิารแม่วยัรุน่: สคส.ร่วมกบักองยทุธศาสตร์

และแผนงาน กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวง

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ จดัการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่หาแนวทางการจดัสวสัดกิาร

ของแม่วัยรุ่น ที่โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท

เร่ืองเพศคนพกิาร: สคส. ร่วม

กับชมรมคนหูหนวกจังหวัด

เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพ

แกนน�าคนหหูนวกในการเป็น

นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ 

ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ที่ 

ฮอลเิดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์

รีสอร์ท เชียงใหม่

ผูห้ญงิกลุม่เฉพาะ: สคส.จดัการประชมุคณะ

ท�างานพัฒนากระบวนการเพื่อการศึกษา

สถานการณ์สุขภาวะผูห้ญิงกลุม่เฉพาะ เพือ่ให้

ความเห็นต่อร่างรายงานโครงการพฒันากลไก

และแนวทางเพือ่จดัท�าฐานข้อมลูสถานการณ์

และปัจจยัสงัคมท่ีก�าหนดสขุภาวะผูห้ญงิกลุม่

เฉพาะ โดยการสนับสนุนจากส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่

กระทรวงสาธารณสุข

ย้ายเวลา: รายการพกิดัเพศ ทางไทยพบีเีอสเรดโิอ 

เลือ่นเวลาออนไลน์รายการครัง้แรก จากวนัเสาร์ 

10.00-11.00 น. มาเป็นทุกวันศกุร์ เวลา 09.00-

10.00 น. และสามารถรับฟังรายการย้อนหลัง

ได้ที่ www.thaiPBSradio.com

5สคส.จดหมายข่าว
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เฟมินิสต์ ออนไลน์รอบโลกส่องเซ็กซ์ 

 ปัจจุบัน สังคมออนไลน์เชื่อมผู้คน

ทัว่ทัง้โลกเข้าหากนั และยงัเป็นช่องทางการ

สื่อสารของนักกิจกรรมรุ่นใหม่ที่สนใจด้าน

เฟมินิสต์ หรือสิทธิผู้หญิง

 เมลสิสา ฮดัสนั แกนน�าเยาวชนใน

สหรัฐฯ เผยกับนิตยสาร Teen Vogue ว่า 

เธอสนใจเร่ืองอนามยัเจริญพนัธ์ุ ความหลากหลาย

ทางเพศ และการล่วงละเมดิทางเพศ แต่ไม่รูว่้าจะท�า

อย่างไร จนกระทัง่มเีวบ็ไซต์ Tumblr.com เธอเลย

สมัครเป็นสมาชิก และโพสต์เรื่องต่างๆ ปรากฎว่า 

มีผู้ติดตามเป็นจ�านวนมาก

 ส�านักข่าว MSNBC ของสหรัฐฯ กล่าวว่า 

โซเชยีลมเีดยีช่วยให้สงัคมรบัรูเ้รือ่งสทิธผิูห้ญงิมาก

ขึน้ ในอดีต เฟมนิสิต์มกัมภีาพลกัษณ์ไม่ค่อยด ีเช่น 

ก้าวร้าว ประท้วง ท�าให้ไม่มคีนสนใจประเดน็เคลือ่นไหว 

และมองพวกเฟมนิสิต์ในแง่ลบ แต่การใช้โซเชยีลมีเดยี 

ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจประเด็นผู้หญิงมากขึ้น

 MSNBC เรียกแฮชแท็ก (#) ซ่ึงเป็นตัว

กรองข้อมูลชุดเดียวกันใน

โซเชียลมีเดียว่าเป็นอาวุธ

ที่ทรงพลังที่สุดของการ

ส่ือสาร เพราะท�าให้เรื่อง

ที่เกดิขึ้นกลายเป็นกระแส

ทีถ่กูพดูถงึในวงกว้าง และ

ที่ผ่านมาก็เคยมีแฮชแท็ก

เพื่อเรียกร้องเรื่องต่างๆ 

มากมาย เช่น #BringBackOurGirls ซึ่งเรียกร้อง

ให้มกีารปล่อยตัวเด็กหญงิชาวไนจเีรยีมากกว่า 200 

คนที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปเมื่อปี 2014

 โซเชียลมีเดียยังเป็นเครื่องมือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงได้ด้วย ในสหรัฐฯ มีกรณีบริษัทผลิต

เสือ้สกรนีเสือ้ยืดเดก็หญิงว่า “ฉันเก่งชอปป้ิง ดหูนัง 

เต้นร�า แต่ไม่เก่งเลข” อเมริกันชนมองว่าเป็นการ

ดถูกูเดก็ผูห้ญงิ จงึพากนัประท้วง ด้วยการถล่มหน้า

เฟซบุ๊กของบริษัท จนต้องออกมากล่าวขอโทษ

 ในอนิเดยีกม็โีครงการ Fearless Collective 

รณรงคย์ุติการข่มขืน โดยการสร้างงานศิลปะ เช่น 

ภาพริมผนัง ภาพถ่าย หนังสั้น และน�ามาเผยแพร่

ในโลกโซเชียลให้คนตื่นตัว ส่วนที่เลบานอนก็มี

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงมีหนี้ รายได้ไม่พอ

เพราะถูกเลือกปฏิบัติในการท�างาน และไม่ค่อยมี

สิทธิมีเสียงด้านทรัพย์สิน กลุ่มนักกิจกรรมจึงท�า

เวบ็ไซต์ Fe-Male เป็นตลาดออนไลน์ให้คนมาซือ้ของ 

ที่ผู้หญิงท�ามาขาย 

 วคิตอเรยี สโนว์ นกักจิกรรมรุน่ใหม่ผูก่้อตัง้ 

Tumblr ในชื่อ Feminish บอกว่า เฟมินิสต์รุ่นเก่า 

ไม่ค่อยเข้าใจว่าเดก็รุน่ใหม่ก�าลงัท�าอะไร มองแค่ว่าเดก็

พวกนีช้อบนัง่หน้าคอมพ์หรอืจอมือถอื แต่ความจรงิ 

พวกเขาก�าลังเปลี่ยนโลกในรูปแบบของตนเองอยู่

 มเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่า ช่องทางออนไลน์

เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลง อย่างกรณี #BringBackOurGirls 

ถงึจะมกีารรทีวตีในทวติเตอร์ถงึ 6 ล้านครัง้ ก็ไม่ได้ 

ท�าให้กลุ่มโบโกฮารามปล่อยตัวเด็กที่ถูกลักพาไป

แต่อย่างใด กระนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า การส่ือสาร

ออนไลน์เป็นเครือ่งมอืทีจุ่ดประกายความตืน่ตัวให้

สังคม และเปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาส่งเสียง

เรียกร้องได้อย่างมีพลัง

เคล็ดลับ 7 ข้อ

สร้าง ‘ผู้น�าเยาวชน’

 ปัจจบุนั มหีลากหลายกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนได้

เข้ามีส่วนร่วมเรยีนรู ้รวมทัง้สร้างความเปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้ 

ในหลายระดับ โดยเฉพาะกิจกรรมการรณรงค์หรือโครงการ

ต่างๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

 อะไรบ้าง คือสิ่งที่เยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ

ทางเพศ จ�าเป็นต้องรู้ เพื่อจะสามารถท�างานให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

1
สุขภาวะทางเพศและ

สิทธิมนุษยชน

เข้าใจความเกี่ยวข้องของ 

“เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” และ

สิทธิมนุษยชน ว่าความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องดังกล่าว ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้ 

โดยไม่ถูกปิดกั้น

2
เพศภาวะ (Gender)

เข้าใจ “เรื่องเพศ” ในแง่มุม

ของทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ

และการประพฤติปฏิบัติ 

ที่ถูกหล่อหลอมโดยสังคม 

ว่าส่งผลกระทบอย่างไร

ต่อการด�าเนินชีวิต 

3
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

สามารถวิเคราะห์และ

มีความเข้าใจในประเด็นหรือ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สัมพันธภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับ

อารมณ์ความรู้สึก อันเกิดจาก

ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด

4
ทักษะการสื่อสาร

และตัดสินใจ

มีความรู้ความสามารถและความ

เชื่อมั่นในการสื่อสารเพื่อยืนยันความ

ต้องการของตนเอง สามารถรับมือ

กับสภาวการณ์ที่ท�าให้เกิด

ความรู้สึกอ่อนไหว

5
ร่างกาย วัยแรกรุ่น 

และการสืบพันธุ์

รู้จักและเข้าใจส่วนต่างๆ ในร่างกาย

ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ บนพื้นฐาน

การรับรู้เรื่องสิทธิ รวมทั้งบริบททาง

สังคม และเชื่อมโยงกับตนเอง

ได้โดยไม่แปลกแยก

6
สุขภาพทางเพศและ

อนามัยเจริญพันธุ์

มีข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เอชไอวี และเอดส์ 

รวมถึงการติดเชื้อจากอนามัย

เจรญิพนัธุ ์การคมุก�าเนดิ และ

การยุติการตั้งครรภ์

7
แนวคิดและวิธีการ เพื่อ

สร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน

นโยบาย

มีส่วนร่วมกับชุมชนของตน และท�าให้

เห็นว่า เยาวชนสามารถเป็นผู้สร้าง

ความแตกต่างในทางสร้างสรรค์ 

โดยผ่านการเรียกร้องให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับ

นโยบาย

ที่มา: โครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพเยาวชน 

เพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เพื่อสิทธิทางเพศ

มิเชล โอบามา ภรรยาอดีต

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา 

ของสหรฐัฯ ร่วมรณรงค์ #Bring-

BackOurGirls
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เซ็กซ์สุขกับ(เพราะ)รักคนท�า 

คิดพูดให้

อรอนงค์ ไชยแสนทา สภาเด็กและเยาวชนอ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการแถลงข่าว  

“พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่: เดก็เยาวชนได้ประโยชน์จรงิหรอื?” ทีก่ระทรวง

สาธารณสุข, 27 ก.ค.59

อยากให้เพื่อนได้เรียนต่อ 

บอกเพื่อนว่าต้องเรียนให้จบ

มีวุฒิแค่นี้จะเอาอะไรไปท�างาน 

แล้วจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูก

แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนอาย 

ไม่อยากให้คุณครูหรือผู้ใหญ่กดดันเด็ก 

ถ้ายังมีทัศนคติที่ ไม่ดี กดดันเด็ก 

สุดท้ายก็จะต้อง

ออกจากโรงเรียน

 เตบิโตจากการท�ากจิกรรมเมือ่ครัง้เป็น

นักศึกษา โดยการเป็นอาสาสมัครงานละคร

ชมุชนให้กบักลุม่มะขามป้อม ถอืเป็นการเริม่

ต้นเรียนรู้ประเด็นเรื่องเอชไอวี/ เอดส์

 หลังเรียนจบเริ่มต้นท�างานละครเร่

ตามชุมชนตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการจัด

เวิร์กช้อปให้กับกลุ่มครู จากนั้นจึงชักชวน 

“แก้ว” รัตนสุดา อภิวันทนากร ก่อตั้งกลุ่ม

มานีมานะ ใช้สื่อละครเพื่อสร้างความเข้าใจ

เร่ืองเอชไอวี/เอดส์ในโรงเรียนมัธยม และ

อาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 เมื่อพบว่า “ทัศนคติ” คืออุปสรรค

ใหญ่ในการท�างานเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

เยาวชนสู่การมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย เมื่อ

ได้ร่วมงานกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศ เมื่อปี 2553 จึงริเริ่มการท�างาน

กับคุณครูในโรงเรียนประถม เพื่อชิงติดตั้ง

มุมมองเรื่องเพศที่ถูกต้องให้กับเด็กๆ ตั้งแต่

ก่อนเป็นวัยรุ่น

 ปัจจบุนั กลุม่มานมีานะด�าเนนิโครงการ

โรงเรยีนสขุภาวะทางเพศระดบัประถมศกึษา 

โดยการพฒันาโรงเรยีนสขุภาวะทางเพศต้นแบบ 

เพ่ือพิสูจน์ว่า การเสริมสร้างให้บุคลากรมี

ทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวกและมีทักษะการ

ท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จะช่วย

ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ

ได้รับการดูแลช่วยเหลือหากประสบปัญหา

ได้อย่างทันท่วงที

ถงุยาง ‘ผดิเบอร์’
 ความแตกต่างระหว่างถุงยางอนามัยกับ

ถุงเท้า คือถุงยางมีหลายขนาด ส่วนถุงเท้ามัก

เป็นฟรีไซส์ ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีใครคิดจะอวดอ้าง

ว่าเท้าของตนใหญ่ และไม่มีใครอายที่ขนาดเท้า

ของตัวเองเล็กกว่าเท้าเพื่อน 

 แต่ถุงยางอนามัยมักไม่เป็นเช่นนั้น แม้

ถุงยางอนามัยจะมีให้เลือกหลักๆ อยู่แค่สองไซส์ 

ได้แก่เบอร์ 49 กับ 52 แต่ผู้บริโภคจ�านวนหนึ่ง

มองความเล็กใหญ่ว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี ท�าให้

เกิดเร่ืองเล่าท�านองที่ว่า ขณะซื้อถุงยางในร้าน

สะดวกซ้ือ ถ้าเหลือบเห็นว่ามีคนมองก็จะเลือก

หยิบไซส์ 52 ทันที ทั้งที่ตอนแรกตั้งใจจะซื้อไซส์ 

49 ซึ่งเหมาะกับตัวเองมากกว่า

 ในต่างประเทศทีเ่ป็นศนูย์รวมของพลเมอืง

นานาชาติพันธุ์ อย่างสหรัฐอเมริกา ขนาดของถุง

ยางมีให้เลอืกค่อนข้างหลากหลาย ว่ากนัว่ารวมๆ 

แล้ว มีให้เลือกถึง 56 ขนาด ความกว้างและความ

ยาวต่างๆ กนัไป เพือ่ผู้ ใช้จะได้เลือกกนัให้พอดีตัว

มากที่สุด 

 เบอร์ของถุงยาง มีความหมายอย่างไร? 

 ในบ้านเรา ตวัเลขเหล่านีว่้ากนัว่าเป็นเส้น

ผ่าศูนย์กลางของขอบถงุยาง วธิคิีดค�านวณว่าใคร

เหมาะกับถุงยางเบอร์ไหน ก็โดยการวัดเส้นรอบ

วงของอวัยวะเพศขณะแข็งตัว หารด้วย 2 แล้ว

เลือกถุงยางเบอร์ใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด 

เช่น วัดเส้นรอบวงได้ 10.5 ซม. หาร 2 เท่ากับ 

5.25 ก็ใช้ถุงยางเบอร์ 52 ถ้าวัดได้ 9 ซม. หาร 

2 เท่ากับ 4.5 ก็ใช้ถุงยางเบอร์ 49

 ถุงยางอนามัยในสหรัฐ แต่ก่อนไม่ได้มี

ไซส์มากมายถึงเพียงนี้ แต่เมื่อบริษัทผู้ผลิตมี

การส�ารวจพบเสียงทว้งตงิจากผูบ้รโิภคว่าถุงยาง

ที่มีวางจ�าหน่ายอยู่นั้น มีทั้งเล็กเกินไป ใหญ่เกิน

ไป หลวงเกินไป คับเกินไป ฯลฯ และต้องการให้

ถุงยางมีขนาดหลากหลายให้เลือกเพิ่มมากขึ้น ผู้

ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องตอบสนอง

 เสียงเรียกร้องของผู้บริโภคต่างแดนที่

ต้องการให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น บอกอะไรกับเรา?

 เสยีงเรยีกร้องของผูบ้รโิภคทีบ่่นว่าถงุยาง

ที่วางขายอยู่นั้นไม่พอดี แปลว่าถุงยางที่ “ดี” คือ

ถงุยางที ่“พอด”ี ความต้องการขนาดถุงยางเท่านัน้

เท่านีม้าจากข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ไม่ใช่ความรูส้กึว่ายิง่

ใหญ่ยิ่งดี 

 และผลของการเลอืกถงุยางผดิเบอร์ โดย

เฉพาะที่ใหญ่เกนิจรงิ กค็อืถงุยางเลือ่นหลดุได้ง่าย

ขณะปฏบิตัภิารกจิ ท�าให้ขาดประสทิธภิาพในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรค ร้ายไปกว่า

นั้น ถุงยางอาจหลุดเข้าในช่องคลอดจนต้องไป

พึ่งแพทย์ให้ช่วยน�าออกมา ก็เป็นเหตุการณ์ที่มี

ให้เห็นมาแล้วเช่นกัน

โตมร อภิวันทนากร
การศึกษา: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ท�างาน:

1. งานละครเพื่อการเรียนรู้

2. งานรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์

3. การท�างานกับกลุ่มครู/ โรงเรียน การ

จดัท�าส่ือและหลกัสตูรเรยีนรูส้ขุภาวะทาง

เพศส�าหรับเด็กประถม

โตโต-้โตมร 

อภิวันทนากร



สคส.8 จดหมายข่าว

สคส.จับมือ พม.

 บทบญัญตัใินมาตรา 9 ตามพระราชบญัญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ.2559 ระบุให้มีการจัด “สวัสดิการสังคม” ที่

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น สคส.ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จดัท�ารายงานผลการศกึษาทางมานษุยวทิยา เรือ่ง 

ผลกระทบของการตัง้ครรภ์วยัรุน่ต่อสงัคมไทย เพือ่

ส�ารวจสถานการณ์ปัญหาทีว่ยัรุ่นหญงิตัง้ครรภ์ต้อง

เผชิญ รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

พบการเกิดด้อยคุณภาพ

 ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหดิล ผูศ้กึษาวจิยั ศึกษา

วจิยัระหว่าง 1 กนัยายน 2556 ถงึ 31 

สงิหาคม 2559 ในพืน้ที ่3 จงัหวดั 

ประกอบด้วย สุพรรณบุรี นครปฐม 

นครพนม คาดประมาณการณ์ว่า ประเทศไทยมี

เด็กอายุ 0-3 ขวบ จ�านวนกว่า 300,000 คนที่เกิด

จากแม่วัยรุ่น และ 1 ใน 4 หรือ 86,289 คน มา

จากแม่วัยรุน่ที่ไม่พร้อม ทัง้นี ้พบว่า แม่วยัรุน่มกัมา

จากครอบครวัชนบททีย่ากจน และได้รบัการศกึษา

น้อย ท�าให้การเลี้ยงดูของครอบครัวไม่มีคุณภาพ 

และหน่วยงานรัฐยังขาดระบบและกลไกดูแลเด็ก

เล็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้ 

 “ต้องท�าให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่

ทางการแพทย์อย่างเดียว การดูแลด้านกายภาพ 

เช่น ฝากครรภ์ครบห้าครั้ง แรกคลอดเด็กมีน�้า

หนักตามเกณฑ์ แม่และลูกปลอดภัย 

มีพยาบาลไปเยี่ยมบ้านหลังคลอด

หน่ึงเดือน ปัจจุบันให้บริการดี

อยู่แล้ว แต่ไม่พอ ต้องดูแล

สภาพสงัคม รวมทัง้อารมณ์

และจติใจของแม่วยัรุน่ ซึง่

ยังเติบโตไม่เตม็ทีอ่กีด้วย” 

 ผลการศึกษาจึง

เสนอให้ ใช้กลไกของศูนย์

พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 

ซึง่ส�านกังานกจิการสตรแีละ

สถาบันครอบครัว กระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้งขึ้นแล้ว 5,911 ศูนย์ใน 

75 จงัหวดั เป็นจดุรองรบัการดแูลเดก็เลก็ในชุมชน 

ด�าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี

นกัพฒันาชมุชน และนกัสงัคมสงเคราะห์ คอยดูแล

 การจัดท�ารายงานในครั้งนี้ ได้มีการจัด

เวทีการประชุมเพ่ือน�าเสนอผลงานสองครั้ง โดย

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและ

ปฏบิตังิาน รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ

ภาคประชาสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้

แลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างาน มมุมองความ

คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อกรมกิจการเด็ก

และเยาวชน จะน�าข้อมลูจดัท�าเป็นนโยบายในเรือ่ง

ดังกล่าวต่อไป

 มลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) เชญิชวนสนบัสนนุ

การท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยสมัครรับข้อมูลข่าวสาร 

ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ผ่าน

จดหมายข่าว สคส.ราย 3 เดือน โดยการสมัครสมาชิกรายป ี

(4 เล่ม) 

   ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ ปี โดยโอนค่าใช้จ่ายมาที่

 บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

         บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

 ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชือ่-ทีอ่ยู ่ส�าหรบัการจดัส่งจดหมาย

ข่าว สคส.มายังอีเมล rachada.whaf@gmail.com 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 094 249 2455

 ผูส่้งเอกสารสมัครสมาชกิ รับหนงัสอื สทิธทิางเพศ สทิธเิยาวชน 

ที ่สคส.จดัท�าร่วมกบักองทนุประชากรแห่งสหประชาชาติ 

ประเทศไทย (UNFPA Thailand) 1 เล่มต่อ  

1 การสมัครเป็นสมาชิก

สมัครสมาชิก 

รับหนังสือ

สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน

ต้องท�าให้ทุกการเกิด

มีคุณภาพ ทั้งด้านกายภาพ 

และอารมณ์ ไม่ใช่แค่ทางการ

แพทย์อย่างเดียว แต่ต้องดูแล

สภาพสังคม รวมทั้งอารมณ์และ

จิตใจของแม่วัยรุ่น ซึ่งยัง

เติบโตไม่เต็มที่อีกด้วย

ตอบโจทย์ ‘สวัสดิการแม่วัยรุ่น’

การประชุมน�าเสนอรายงานครั้งแรกที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส 

หลานหลวง (26 ส.ค.59)

เวร์ิกชอ็ปท่ีโรงแรมปริน๊ส์ตนั พาร์ค สวที ผูเ้ข้าร่วมประชมุกลุม่ย่อย และ

น�าเสนอในเวทีใหญ่

นางนภา  เศรษฐกร

รองปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย์

mailto:rachada.whaf@gmail.com

