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หลักสูตรสิทธิการเจริญพันธ์ุและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น 
 
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 ๒  วัน 
 

มีเนื้อหา  ๖  ประเด็น  ดังน้ี 

       ๑.  สถานการณ์ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น   
       ๒.  กฎหมายที่ควรรู้ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
       ๓.  ทักษะชีวิต/ต้นทุนชีวิต (พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นและการสร้างต้นทุนชีวิตสําหรับเด็กและ 
    เยาวชน) 
       ๔.  เทคนิคการให้คําปรึกษา   
       ๕.  ทักษะการประสานงาน/การส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 
       ๖.  การสร้างภาคีเครือข่ายและ Youth  friendly  corner ในชุมชน 
 
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้  มี ๓  วิธี ได้แก่ 

๑. การบรรยาย  ในประเด็น 
     -  สถานการณ์ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น  
      -  กฎหมายที่ควรรู้ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
      -  เทคนิคการให้คําปรึกษา 

        -   ทักษะชีวิต/ต้นทุนชีวิต (พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นและการสร้างต้นทุนชีวิตสําหรับเด็กและ 
      เยาวชน) 

๒. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ   ในประเด็น 
     -  เทคนิคการให้คําปรึกษา 

๓. การอภิปราย  ในประเด็น 
      -  ทักษะการประสานงาน และการส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 
  -  การสร้างภาคีเครือข่ายและ Youth  friendly  corner ในชุมชน 
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สถานการณป์ัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มของวัยรุ่น 
 

ข้อมูลสถานการณ์  
 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้นิยามคําว่า  “วัยรุ่น”  หมายถึง   ผู้ที่มีอายุ ๑๐ - ๑๙ ปี  และได้กําหนด  
เกณฑ์มาตรฐานเฝ้าระวังสถานการณ์ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นไว้ว่า  จํานวนหญิงต้ังครรภ์และคลอดบุตรที่มีอายุตํ่ากว่า          
๒๐ ปีบริบูรณ์  จะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

 จํานวนและร้อยละของมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตร อายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั่วประเทศ จํานวน  
 ๑๐๖,๗๒๖ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๕๕  โดย 
๑. กรุงเทพมหานคร    จํานวน ๙,๒๘๒   คน     คิดเป็น ร้อยละ ๘.๘๕ 
๒. ภาคกลาง   จํานวน ๓๑,๓๓๗ คน     คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๐๙ 
๓. ภาคเหนือ   จํานวน ๑๗,๑๕๐ คน   คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๑๑ 
๔. ภาคใต้   จํานวน ๑๕,๖๐๕ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๑๘ 
๕. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน ๓๓,๓๕๒ คน   คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๐๒ 

 จํานวนและร้อยละของมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตร ๑๐ ลําดับแรกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดย 
๑. กําแพงเพชร   จํานวน ๑,๓๒๒ คน    คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๔ 
๒. ประจวบคีรีขันธ์  จํานวน ๑,๒๑๕ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๘๙ 
๓. พิจิตร   จํานวน   ๙๘๔  คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๘๗ 
๔. นครสวรรค ์   จํานวน ๒,๐๐๔ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๖๘ 
๕. ลพบุรี   จํานวน ๑,๔๔๑ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๕๖ 
๖.  อุทัยธานี   จํานวน    ๖๑๓ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๕๕ 
๗. สมุทรสงคราม  จํานวน    ๒๕๓ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๕๓ 
๘. ชัยนาท   จํานวน    ๕๕๕ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๔๓ 
๙. กาญจนบุร ี   จํานวน ๑,๘๒๘ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๒๖ 
๑๐. อ่างทอง   จํานวน    ๖๑๓ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๒๔ 
  ข้อสังเกต   จังหวัดที่มีอัตราการคลอดบุตรของมารดาอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียง 
๕ จังหวัด ได้แก่  ปัตตานี  นราธิวาส กรุงเทพมหานคร ยะลา และภูเก็ต ส่วนส่วนจังหวัดนครปฐม มีจํานวน 
๑,๖๐๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๙  เป็นลําดับที่ ๑๖ ของประเทศ (ที่มา : ระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของ
วัยรุ่น  สป.พม. ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง)  

 การคลอดในวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒  เด็กและวัยรุ่นคลอด  จํานวน ๑๒๒,๗๓๖  คน    
หรือประมาณ  ๓๓๖ คนต่อวัน 

 วัยรุ่นหญิงอายุ๑๕ - ๑๙ ปี คลอดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ๑๑.๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรอ้ยละ๑๕.๗ ในปี     
  พ.ศ. ๒๕๕๒             

 เด็กและวัยรุ่นอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี  คลอดเพ่ิมขึ้นสองเท่า  จากร้อยละ ๐.๒ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นร้อยละ 
    ๐.๔  ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ การคลอดในเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี  มีประมาณ  ๓,๐๐๐ คนต่อปี 

 วัยรุ่นจํานวน ๑ ใน ๓ ไม่เต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เพราะถูกหลอกลวงหรือด่ืมของมึนเมา 
 วัยรุ่นเพียง ๑ ใน ๓  มีการคุมกําเนิดทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นชายเพียงคร่ึงหน่ึงเท่าน้ันที่ใช้ถุงยาง 

     อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก 
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 วัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี  และ ๑๕ -๑๙ ปี  คลอดทารกนํ้าหนักแรกคลอดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม  
     ร้อยละ๒๑.๕  และร้อยละ๑๔.๗ ตามลําดับ 

 วัยรุ่นยังขาดทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศท่ีถูกต้องและเหมาะสม ขาดทักษะการปฏิเสธ 
     และไม่กล้าพูดโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง 
 
ต้นเหตขุองปญัหา 
 

 ผู้หญิง  
 ผู้ชาย  
 ครอบครัว  
 โรงเรียน  
 สื่อ 
 สิ่งแวดล้อม  
 อ่ืน ๆ   

 
สาเหตุของปญัหา 
 

 ขาดความยับย้ังช่ังใจ   
 ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา  ขาดทักษะชีวิต   
 ครอบครัวแตกแยก  ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
 อิทธิพลของสื่อลามก อนาจาร   
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สารเสพติด  สิ่งแวดล้อมที่ย่ัวยุ 
 พฤติกรรมเลียนแบบดารา กลุ่มผู้นําทางความคิด ละคร หรือภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม 
 ค่านิยมตะวันตก วัตถุนิยม บริโภคนิยม 
 ความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ระหว่าง ผู้ชายและผู้หญิง ผู้ใหญ่กับเด็ก ครูกับนักเรียน ผู้บริหาร       
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ทีม่ีความสัมพันธ์เชิงอํานาจเหนือกว่าจะเป็นผู้กระทําต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อํานาจหรือ           
ผู้ที่ด้อยกว่า 

สิ่งทีค่วรรู้และปฏิบัติ 
 

 เรียนรู้ถึงความคิดที่แตกต่างกันของหญิงชายในเรื่องเพศ 
 มีความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย จะเป็นการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด  
- ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่มีความรัก เพศสัมพันธ์เป็นการหาความสุขรว่มกันและไม่ต้องผูกพัน  
- ผู้หญิงมีเพศสมัพันธ์เพราะความรัก ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับชายใดจะต้องการมีความผูกพันกับชายคนน้ัน  

 วัยรุ่นชายควรคิดเสมอว่าวัยรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่ พ่ีน้อง ควรช่วยเหลือและให้เกียรติ   
 หลีกเลี่ยงการถูกเน้ือต้องตัวกัน เพราะอาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้  
 หลีกเลี่ยงการไปพักค้างคืนร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือตามลาํพัง 
 หลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลําพังในที่ลับตาคน   
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 หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยว โรงแรมและสถานเริงรมย์ทุกรูปแบบ 
 หลีกเลี่ยงการนัดหมายกับเพศตรงข้ามในยามวิกาล โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง  
 ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทกุชนิด หรือสารเสพติดใดๆ เพราะอาจนําไปสู่การมีเพศสมัพันธ์โดยไม่ต้ังใจได้  
 วัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อย และมิดชิด ไม่ควรแต่งกายในลักษณะทีย่ั่วยุ ให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศ 
เช่น เสื้อสายเด่ียว เสื้อเกาะอก กระโปรงสั้น และกางเกงรัดรูปเกินไป  

 หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่ชวนออกไปเที่ยวข้างนอกโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า   
 หลีกเลี่ยงการออกไปเที่ยวหรือเดินทางในยามวิกาล และในสถานที่เปลี่ยวๆ  
 วัยรุ่นชายหญิงควรวางตัวต่อกันอย่างสุภาพ ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน  
 ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ 
 

ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ ์
 

 ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมเป็นสาเหตุนําไปสู่การทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยของผู้หญิง อย่างน้อยจํานวน           
๒๐ ล้านคน ซึ่งกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ต้องเสียชีวิตลงในที่สุด เพราะเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ  

 อาจติดเช้ือโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส หูด เริม โลน ฝีมะม่วง ฯลฯ 
 
วิธีป้องกันการต้ังครรภ์และโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ (Safe Sex) 
 
- ไม่ควรมีคู่รักเรว็เกินไปเพราะอาจมีเพศสัมพันธ์และต้ังครรภ์ได้ 
- เมื่อจําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัย 
- หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคน 
- งดการเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน 
- ระบายความต้องการทางเพศอย่างถูกต้อง เช่น การช่วยตนเอง 
- เมื่อมีปัญหาต่างๆ ต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว หรือพ่อแม ่

************************ 
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กฎหมายท่ีควรรู้ในการดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    มาตราท่ีสําคญัได้แก่  
 มาตรา ๕๒  

 “เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตาม
ศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ 
 เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว 
 การแทรกแซงและจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุด
ของบุคคลน้ัน”  
 มาตรา ๔๐ 

 “บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปน้ี 
 (๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดําเนิน   
  กระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีเก่ียวกับความรุนแรง    
    ทางเพศ”  
 มาตรา ๘๐ 

 “รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม.... ดังต่อไปน้ี 
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้  

 
 ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๒๗๖  
     “ผู้ใดข่มขืนกระทําชําเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนน้ันอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้ผู้อ่ืนน้ันเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษ 
     การกระทําชําเราหมายความว่าการกระทําเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของ
ผู้กระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักของผู้อ่ืน”  
 

 มาตรา ๒๗๗   
     “ผู้ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่
ก็ตาม ต้องระวางโทษ 
     ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกระทําโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทําต่อเด็ก
ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กน้ันยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่าย
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สมรสกัน ผู้กระทําผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระทําผิดกําลังรับโทษใน
ความผิดน้ันอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทําความผิดน้ันไป”  

 มาตรา ๒๗๘    
     “ผู้ใดกระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี ต้องระวางโทษจําคุก” 
     (อนาจาร ได้แก่ การกระทําให้อับอายขายหน้าในทางเพศ โดยกระทําต่อเน้ือตัวร่างกายโดยตรง เช่น 
กอด ปล้ํา สัมผัสจับต้องอวัยวะเพศอย่างใดอย่างหนึ่งของหญิง เช่น จับนม ฎีกาที่ ๑๓๑๖/๒๕๐๘ อาจ
เป็นการกระทําของชายต่อชายก็ได้ ฎีกาที่ ๑๖๒๗/๒๕๓๙) 

 มาตรา ๒๗๙   
     “ผู้ใดกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กน้ันจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษ
จําคุก” 

 ความผิดฐานคุกคามทางเพศ ๒๘๕/๒ (ดูกฎ ก.พ. ประกอบ)  
     “ผู้ใดกระทําต่อผู้อ่ืนด้วยวาจา ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของในลักษณะลามกเกี่ยวกับเพศ โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนเกิด
ความเดือดร้อนรําคาญ เกิดความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม” 

 ความผิดฐานทําให้แท้งลูก 
- การทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนทําให้ตนแท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ มีโทษจําคกุไม่เกินสามปี 
ปรับไม่เกินหกพันบาท  
- ผู้ใดทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญงิน้ันยินยอมถือเป็นความผิดตามมาตรา ๓๐๒ หรือ ผู้ใดทําให้หญิง    
แท้งลูก โดยหญิงน้ันไม่ยินยอมถือเป็นความผิดตามมาตรา ๓๐๓  
- ผู้ใดเพียงพยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือ ๓๐๒ วรรคแรก ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ (ถือเป็น 
ข้อยกเว้นกฎหมาย) 
- ถ้าการกระทําตามมาตรา ๓๐๑ และ ๓๐๒ น้ัน เป็นการกระทําของนายแพทย์ และจําเป็นต้องกระทํา 
เน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน หรือ หญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญา ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๘๒ ๒๘๓ หรือ ๒๘๔  ผู้กระทําไม่มีความผิด (ข้อยกเว้นความผิดตามมาตรา ๓๐๕) 
- ข้อบังคับแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ์ทางการแพทย์        
ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๘ (เกณฑ์ทางกฎหมาย เกณฑ์ทางการแพทย์ 
(กาย/จิต) และเกณฑ์ทางวิชาชีพ) 

 
 พระราชบญัญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หัวใจหลักของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
 มาตรา ๒๒ 

      “การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญและไมใ่ห้มีการเลือก  
  ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”  

 มาตรา ๒๓  
ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน

ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งน้ีต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่า
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่
ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 



7 
 

 มาตรา ๒๗  
     “ห้ามมิใหผู้้ใดโฆษณาหรอืเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับตัว
เด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ” 

 ข้อห้ามของบคุคลท่ัวไปตามมาตรา ๒๖ 
- กระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย/จิตใจ 
- จงใจ/ละเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่การดํารงชีวิตจนน่าจะเกิดอันตราย 
- บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือเสี่ยงต่อการทําผิด 
- โฆษณาทางสื่อหรือเผยแพร่เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้บุคคลอ่ืน 
- บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ให้เด็กเป็นขอทาน เร่ร่อน หรือแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 
- ใช้ จ้าง วานให้เด็กทํางานอันเป็นอันตรายหรือกระทบต่อการเจริญหรือพัฒนาการของเด็ก 
- บังคับ ชักจูง ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือการอ่ืนใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง 
  การค้าอันขัดขวางการเจริญหรือทารุณกรรมเด็ก 
- ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนัน หรือเข้าไปในสถานที่เลน่การพนัน สถานค้าประเวณี 
- บังคับ ชักจูง ขู่เข็ญ หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทําการอันเป็นการลามกอนาจาร 
- จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก  

 การแบ่งกลุ่มประเภทเด็กตามกฎหมาย 
๑. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

- เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกําพร้า 
- เด็กที่ถูกทอดทิง้หรือพลัดหลง ณ. ทีใ่ดที่หน่ึง 
- เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใด ๆ 
- เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม อันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ

ทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 
- เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชน์โดย      

มิชอบ ถูกทารณุกรรมหรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใด อันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในทางศีลธรรมหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจติใจ 

- เด็กพิการ 
- เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก 
- เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๒. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
- เด็กถูกทารุณกรรม 
- เด็กเสี่ยงต่อการกระทําความผิด 
- เด็กที่อยู่ในสถานที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย ได้แก่ 

o เด็กที่ต้องหาว่ากระทําผิดอายุไม่เกิน 10 ปี 
o เด็กไม่มีผู้ปกครองที่อุปการะเลี้ยงดู 
o เด็กประกอบอาชีพที่น่าอันตราย 
o เด็กอาศัยอยู่กับบุคคลที่น่าสงสัยวาประกอบอาชีพไม่สุจริต 

 การสงเคราะห์หมายความว่าการให้ความช่วยเหลือ  แก่เด็กรวมทั้งครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับ
การสงเคราะห์ตามกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
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 วิธีการสงเคราะห์เด็ก  )มาตรา 33 ) 
- ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว 
- มอบเด็กให้ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมแลยินยอม 
- ดําเนินการให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรม 
- ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรบัเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม 
- ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
- ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
- ส่งเด็กเข้าศึกษา,ฝึกอาชีพ,ส่งเด็กเข้าบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพศึกษา 

 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๔๑ และ ๔๒ 
- เพ่ือไม่ให้เด็กตกอยู่ในอันตราย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจนําตัวเด็กมาไว้ในอารักขาได้ทันที  เพียงแต่  

เกิด หรือ มีพฤติการณ์ที่น่าเช่ือว่า มีการกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก ไม่จําเป็นจะต้องมีพยานหลักฐาน
ชัดเจน ยืนยันว่า เด็กถูกกระทําทารุณกรรมหรือใครเป็นผูล้งมือกระทําก็ได้ 

- พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจค้นตามมาตรา ๓๐ และมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็ก
เพ่ือไว้ในอารักขาโดยเร็วที่สุด 

- จัดให้เด็กรับการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันท ี
- อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับหรือไปรับการสงเคราะห์ตาม  ม.๓๓ 
- อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีน้ีมีเง่ือนเวลาจํากัดไม่เกิน ๗ วัน หรือร้องขอศาลเพ่ือขยายได้รวม

ไม่เกิน ๓๐ วันเท่าน้ัน 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสืบค้น/รวบรวมข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดีคุ้มครองเด็ก จนสามารถ

กําหนดวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมทันเง่ือนเวลา  หากไม่ทันเวลาหมดอํานาจคุ้มครองเด็ก 
 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๔๓ วรรค ๒ 

- กรณีที่สงสัยว่า เด็กจะถูกกระทําทารุณกรรม  แต่ไมส่ามารถนําตัวเด็กมาไว้ในอารักขาได้  โดยไม่มี  
      การฟ้องคดีอาญา หรือ ไม่ฟ้องคดีอาญา พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถย่ืนคําขอให้ศาลออกคําสั่งมิให ้
   บุคคลแวดล้อมกระทําทารุณกรรมแก่เด็กอีก  โดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียก 
   ประกันด้วยก็ได้  นอกจากน้ันหากศาลเห็นว่ามีเหตุจําเป็น  ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให้จับกุมตัวบุคคล   
  ผู้น้ันมากักขังไว้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  ตามมาตรา ๔๓ วรรค ๓  
- ทั้งน้ีจะต้องย่ืนพยานหลักฐานให้ศาลเห็นในประเด็นข้างต้นด้วย 

 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
- กรณีพบเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวเด็กก่อน  
- พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กน้ันไปปกครองดูแล  โดย  
   อาจแต่งต้ังผู้คุม้ครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ หรอืไม่ก็ได้ และปรึกษาหารือกับบุคคลท่ีรับตัว 
  เด็กไป  วางข้อกําหนดหรือข้อปฏิบัติในการปกครองดูแลเด็กของบุคคลน้ันๆ 
- หากผู้น้ันไมป่ฏิบัติตามข้อกําหนดที่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเด็กกลับไปดูแลและคุม้ครองสวัสดิภาพ 
  ด้วยวิธีอ่ืนๆ โดยเสนอรายงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (พิจารณา) สั่ง 

 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
มาตรา ๖๓ 
“โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่
นักเรียน นักศกึษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”  
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 กระบวนการดําเนนิการตามหมวด ๗ 
- บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามมาตรา ๖๓ 
- บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา

และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๖๔ 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ัง ร่วมกับผู้บริหารสถานศกึษาและ

สถานศึกษามีอํานาจปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและนักศกึษาตามมาตรา ๖๕ 
- หากปรับแก้ไขไม่ได้ผลได้กําหนดวิธีการส่งต่อความช่วยเหลือไว้ตามมาตรา ๖๖ 

 

************************ 
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พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นและการสร้างต้นทุนชวีิตสําหรบัเดก็และเยาวชน 
 

 พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น 
  โดยปกติพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น  เพศหญิงและเพศชายจะมีช่วงอายุที่เข้าสู่วัยเจริญพันธ ุ์ที่แตกต่างกัน  
ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุเร็วกว่าผู้ชาย  โดยมีช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ ๑๒.๕ ปี  สามารถสังเกตได้จากการมี
ประจําเดือน ส่วนผู้ชายมีช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๔ ปี สังเกตจากการมีการหลั่งอสุจิ นอกจากน้ีผู้หญิงสามารถดูได้จาก
การขยายของเต้านมท่ีเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น  ส่วนในผู้ชายดูได้จากขนาดของลูกอัณฑะและการหยิกงอของของขนใน
ที่ลับ  ส่วนช่วงอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจากสถิติพบว่า ผู้ชายจะอยู่ที่ ๑๕ ปี ผู้หญิงอยู่ที่ ๑๖ ปี  โดย
ทัศนะของวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงมีความต่างกัน กล่าวคือ“วัยรุ่นหญิงยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่ยังเป็น
นักเรียนและทําด้วยความยินยอม  โดยมีความคิดว่าเป็นบทพิสูจน์ความรัก  ในขณะที่ฝ่ายชายส่วนใหญ่มี
เพศสัมพันธ์ด้วยความใคร่”เกิดจากการท่ีความต้องการทางธรรมชาติของร่างกาย  ดังน้ัน  ช่วงทีเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น  
ผู้ปกครองต้องให้ความรู้ความใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการควบคุมอารมณ์ของเด็ก  การสร้างจิตสํานึกให้เด็ก
เคารพในเนื้อตัว  ร่างกาย  และเคารพในสิทธิเน้ือตัวร่างกายของบุคคลอ่ืน  รวมถึงวิธีการในการป้องกันหากต้องมี
เพศสมัพันธ์  รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาเมื่อมีเพศสมัพันธ์ที่ไม่พร้อม 

 การสรา้งต้นทนุชีวิตสาํหรบัเด็กและเยาวชน 
การสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อพูดถึงคําว่า “ต้นทุนชีวิต” หลายคนมักที่จะนึกถึงเร่ือง

ทรัพย์สินเงินทองหรือทุนทรัพย์ต่างๆ แต่จริงๆ แล้วต้นทุนชีวิตในที่น้ี มาจากคําว่า Developmental Assets ซึ่ง
หมายถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกทางด้างจิตใจ อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อกระบวนการคิด  
การตัดสินใจ  และการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอบรม 
เลี้ยงดูและหล่อหลอมมาต้ังแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ทั้งน้ี การเสริมสร้างต้นทุนทางชีวิตของเด็กและ
เยาวชนนอกจากจะมาตัวเด็กเองแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างต้นทุนชีวิต น้ันก็คือ ครอบครัว  
โรงเรียน เพ่ือน และชุมชน  ถ้าหากเราสามารถควบคุมปัจจัย และเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ                      ที่
เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชน ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ได้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ และนํามาซึ่งการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนและแท้จริง 
         ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนมีความสําคัญต่อการพัฒนาชีวิตอย่างมาก ต้นทุนชีวิตคือเรื่องของทักษะชีวิตกับ
จิตสํานึก จะต้องมีทั้งสองอย่างประสานและสัมพันธ์กัน  ทําอย่างไรให้เราได้ทั้งทักษะชีวิตและจิตสํานึกไปควบคู่กัน  
ซึ่งจิตสํานึกน้ันจะทํามาตรวัดได้ยากมาก โดยจะต้องแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ต้นทุนชีวิตจึง
เป็นงานหน่ึงที่จะพัฒนาให้เกิดทั้งทักษะชีวิตและจิตสํานึกไปพร้อมๆกัน 
  กระบวนการคิด เหรียญมีสองด้านเสมอ มีปัญหาก็ต้องมีการแก้ไขปัญหา มีปัจจัยเสี่ยงก็ต้องมีปัจจัยสร้าง การ
สร้างแนวคิดใหม่เป็นจุดเปล่ียนของสังคมไทย การแก้ไขปัญหาจะทําอย่างไรให้ปัจจัยเสี่ยงลดน้อยลง และปัจจัย
สร้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง  การดูแลป้องกันสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิตใจ อารมณ์ และทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่จะเป็นการป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของ “แม่วัยใส” แล้ว ยังจะเป็นการ
ช่วยสร้างผู้ใหญ่ที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีในอนาคตด้วย  

 คุณสมบัติของต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน 
 การสร้างเสริมต้นทุนชีวิต มีความสําคัญต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าสถานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว 
 มีความเช่ือมโยงแบบบูรณาการกับพฤติกรรมที่ดีอีกหลายอย่างของเด็กและเยาวชน 
 ต้นทุนชีวิตสูง พฤติกรรมเสี่ยงย่ิงตํ่า ต้นทุนชีวิตตํ่า พฤติกรรมเสี่ยงย่ิงสูง 
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 แนวทางการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
    ตัวช้ีวัดต้นทุนชีวิตที่เก่ียวข้องน้ัน เก่ียวข้องทั้ง ๕ พลัง  ประกอบด้วย พลังตัวตน พลังครอบครัว พลงั 
   สร้างปัญญา พลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังชุมชน ดังน้ี 
                ๑)  การสร้างเสริมพลังในตัวตน เป็นการให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเช่ือมั่นและ

ศรัทธาในตนเอง รวมถึงพลังการสร้างทักษะชีวิต  เช่น การช่วยเหลือผู้อ่ืน การมีจุดยืนที่ชัดเจน รักความ
ยุติธรรม ไม่มีการแบ่งชนช้ัน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การมีวินัยในตนเองที่จะไม่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมเสี่ยง 

               ๒)  การเสริมสร้างพลังครอบครัว เป็นพลังแห่งความรัก ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันซึ่งกันและกัน 
ความเอาใจใส่ ความมีวินัยและการมีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี การมีความคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

               ๓)   การเสริมสร้างพลังแห่งปัญญา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 

               ๔)   การเสริมสร้างพลังของเพ่ือนและกิจกรรม เป็นการทํากิจกรรมทีส่ร้างสรรค์กับเพ่ือนๆ เช่น การ
ออกกําลังกาย การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ การทัศนะศึกษา เป็นต้น 

               ๕)   การเสริมสร้างพลังชุมชน เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเอ้ืออาทร  
การมีนํ้าใจไมตรีจิตที่ดี  มีความอบอุ่นและปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งการมีกิจกรรมร่วมกัน 

         ตัวอย่างต้นทุนชีวิตกับงานวิจัย ในประเด็นเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 
ครอบครัวที่มีสถานะตํ่า ครอบครัวที่มีการศึกษาตํ่า และครอบครัวที่มีการเลี้ยงลูกแบบต้นทุนชีวิตตํ่า กับพฤติกรรม
เสี่ยงทางด้านยาเสพติด พบว่า การเลี้ยงลูกแบบมีทุนชีวิตตํ่าน้ันจะมีความเสี่ยงมากที่สดุ ดังน้ัน     จะเห็นได้ว่า
ต้นทุนชีวิตมีความสําคัญต่อมพีฤติกรรมเสี่ยงและเป็นแนวคิดที่สําคัญในการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

 กระบวนการเสริมสร้างต้นทนุชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
 การทํางานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพันธกิจหลักของทางแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ทํางานโดย
แนวคิดเชิงบวก ผ่านกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต โดยมีกระบวนการหลักๆ ที่สําคัญ ได้แก่   

 การสํารวจปัจจัยเสี่ยง/สร้าง  (Risk-Protection  model)  ด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน                 
ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นรูปธรรม  โดยพัฒนาแบบ
ประเมิน การสร้างเสริมต้นทุนชีวิตพร้อมๆกับการสํารวจปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุมต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 
๒๕ ปี ซึ่งกระบวนการน้ีทําให้เกิดรูปแบบการสํารวจปัจจัยเสี่ยง/สร้าง เพ่ือวิเคราะห์วางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน ทั้ง ๓ ช่วง (เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น) ของชุมชนด้วยตนเอง 
โดยจุดเปลี่ยนของช่วงชีวิตเด็กและเยาวชนมีอยู่ ๓ ช่วงวัยที่สําคญั กล่าวคือ 
๑) แรกเกิด – ๖ ปี เด็กปฐมวัย (DA ปฐมวัย) เป็นช่วงวัยเด็กเล็กที่มีพ่อแม่ ครอบครัว และศูนย์ 
เด็กปฐมวัยเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส ่วัยน้ีจึงมีสถาบันครอบครัวเป็นหัวใจหลกัในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต 
๒)  อายุ ๖ ปี – ๑๒ ปี วัยเรียน (DA วัยเรียน) เป็นช่วงวัยที่เด็กเปลี่ยนจากการอยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัวเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน มีครู มีเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น เด็กในวัยน้ีมีสถาบันการศึกษา
และครอบครัวเป็นหัวใจในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต 

 ๓)  อายุ ๑๒ ปี – ๒๕ ปี วัยเยาวชน (DA เยาวชน) เด็กจะเริ่มห่างจากครอบครัวและติดเพ่ือน                    
มากขึ้น เด็กในช่วงวัยน้ีจะมีกลุ่มเพ่ือนและชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต แต่ครอบครัว  
ก็ยังมีบทบาทสําคัญเช่นเดิม 
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 การสํารวจต้นทุนชีวิตทั้ง ๓ ช่วงวัยอย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้เรามองเห็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสร้างที่มี
ในเด็กและเยาวชน  ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ การทํางาน
ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 

 การดําเนินงานผา่นกลไกคณะทํางานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน   
เพ่ือสร้างศักยภาพให้คณะทํางานพ้ืนที่ในการบูรณาการงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบต. และสภาเด็กและเยาวชนประจําชุมชน  เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนผ่านการ
สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างเสริมต้นทุนชีวิต  ซึ่งกลไกน้ีประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ กระบวนการ    
เฝ้าระวัง กระบวนการพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา กระบวนการพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กตามวัย กระบวนการส่งต่อ 
และกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน  กระบวนการน้ีทําให้เกิดรูปแบบคณะกรรมการพัฒนางานด้าน
เด็ก และเยาวชน ประจําชุมชน และเป็นการสนับสนุน พรบ.การส่งเสริมพัฒนาการด้านเด็กและเยาวชน 

 การพัฒนารปูแบบกิจกรรมเพื่อสรา้งเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ในบริบทต่างๆ                     
เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยได้ศึกษาในบริบทต่างๆท่ีมีอยู่เดิม  

คือ กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมสถานศึกษา  กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมสร้างเสริมต้นทุนชีวิตที่ขาดหายไปใน
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กรณีเสี่ยงทางเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง เป็นต้น  ซึ่งแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนกําลัง
สร้างระบบการจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วสําหรับเด็กและเยาวชน  อีกทั้งส่วนที่ยังขาดอยู่  
ก็จะได้พัฒนาหรือเสนอให้พัฒนาขึ้นเพ่ิมเติม กระบวนน้ีทําให้เกิดรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายด้วยการ
จัดการของชุมชนสําหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างเสริมต้นทุนชีวิต 
         จะเห็นได้ว่า เด็กและเยาวชนที่มีต้นทุนชีวิตมากเท่าใดก็ย่ิงลดพฤติกรรมความเสี่ยงได้มากขึ้น  ต้นทุนชีวิต   
ย่ิงมากจะทําให้ประวิงระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมเส่ียงได้นานขึ้น ต้นทุนชีวิตมีผลเก่ียวโยงกับการเกิดและยับย้ัง
พฤติกรรมเส่ียงมากกว่าสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพสังคมในบริบทต่างๆ  ดังน้ัน  ทุกภาคส่วน
ควรเน้นความสําคัญในการสร้างต้นทุนชีวิต   เพ่ือชีวิตที่เข้มแข็งของเด็กและเยาวชนต่อไป 
 

************************ 
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เทคนิคการให้คําปรึกษา 
 

 ทักษะของผูใ้ห้คําปรึกษา 
 การสร้างสัมพันธภาพ 
 การสื่อความหมาย 
 การสัมภาษณ์ 
 การฟัง 
 การเปิดเผยตนเอง 
 การบันทึกรายงาน 

- ประวัติภูมิหลัง/สภาพปัญหา โดยทั่วไป เจาะจง 
- พฤติกรรม ท่าที อารมณ์ ศักยภาพที่พบ 
- วิเคราะปัญหา วางแผนช่วยเหลือ-ช่วยเหลือ ยุติการให้คําปรึกษา ติดตามผล 

 คุณสมบัติของผู้ใหค้ําปรึกษา 
 เข้าใจตนเอง: อดทน ไวต่อความรู้สึก/ความต้องการ มีอารมณ์มั่นคง มียอมรับความจริง และไว้ใจ
มนุษย์ 
 เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละคน 
 ตระหนักว่าความสามารถและการแสดงออกของตนอาจมีอิทธิพลต่อความเช่ือและความคิดของเยาวชน 
 ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างแน่วแน่ 
 มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ 

 จรรยาบรรณของผู้ให้คาํปรกึษา 
 รักษาสวัสดิภาพ มิใหเ้กิดอันตราย 
 รักษาข้อมูลส่วนตัว เก็บรักษาความลับ 
 เคารพในสิทธิ และยอมรับความสามารถและการตัดสินใจของผู้รับบริการ 
 พัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการให้พ่ึงตัวเองได้ 
 ใช้วิจารณญานที่เหมาะสมในการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ 
 ต้องระมัดระวังไม่ครอบงําความคิด การกระทําของผู้รับบริการ 

 กระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
 สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
 วิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการ 
 ช่วยให้ผู้รับบริการกําหนดเป้าหมายของตัวเอง 
 กระตุ้นให้ผู้รับบริการกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 กําหนดจุดหมายปลายทาง 

 เม่ือต้องตัดสินใจแก้ปัญหา  
 ให้ผู้ขอคําปรึกษาเลือกทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
 ผู้ให้คําปรึกษาเป็นเพียงผู้ให้ทางเลือก  
 ช้ีให้เห็นข้อดี ข้อเสียแต่ละทางเท่าน้ัน  

ดังน้ัน ต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้มาขอรับการปรึกษาโดยไม่ตําหนิ 

************************ 
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ทักษะการประสานงาน/การส่งต่อทีมสหวิชาชพี 
 
การประสานงาน 

การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหน่ึง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ ความ
อดทนอดกลั้น ความย้ิมแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันการประสานงานที่ดี ช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดีย่ิงช้ึน ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และสิ่งของ
ต่างๆ ในการทํางาน ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิชองงานมากขึ้น และยังสร้าง
ความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและความสามัคคี อีกทั้งช่วยขจัดข้อขัดแย้งในการทํางาน ป้องกันการก้าวก่าย
หน้าที่ ขจัดปัญหาการทํางานซ้ําซ้อนหรือเหล่ือมล้ํากัน ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม สร้างความสํานึกในการ
รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืนนําไปสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ
ลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป 

 
 องค์ประกอบของการประสานงาน 
การประสานงานอาจพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้ดังน้ี 
 ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือ

การตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร มาสนับสนุนงาน
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 

 จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 

 ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทํางานซ้อนกัน 
 ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น  
 ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทํางาน เพ่ือตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามท่ีกําหนด

เป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
 ลักษณะของการประสานงาน 

 การประสานงาน เป็นเรื่องเก่ียวกับการจัดให้งานสอดคล้องกันโดยปราศจากการขัดแย้ง 
 การประสานงาน เป็นเรื่องเก่ียวกับความร่วมมือของผู้นําและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
 การประสานงานเป็นเรื่องเก่ียวกับหน้าที่ในทางจัดการ 
 การประสานงานเป็นการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง การติดต่อสื่อสาร 2 ทาง (Two-Way   

  Communication) จะช่วยให้มีความเข้าใจตรงกัน 
 การประสานงานมีอยู่ทุกระดับช้ันของสายการบังคับบัญชา ทั้งในรูปที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 การประสานงานมีได้ทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ระดับเดียวกัน และระหว่างหน่วยงานที่อยู่ต่างระดับกัน 

 วิธีที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน 
  การประสานงานไม่ควรจะกระทําโดยใช้อํานาจสั่งการแต่อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็น
หลัก เพราะความมีนํ้าใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็นผลให้เกิดการร่วมใจมากกว่าการใช้อํานาจหน้าที่พยายามผูกมิตร
ต้ังแต่ต้นและป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ มีความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจกัน ให้การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน เมื่อมีสิ่งใดจะช่วยเหลือแนะนํากันได้ก็อย่าลังเล และ
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พร้อมจะรับฟังคําแนะนําของผู้เก่ียวข้องแม้จะไม่เห็นด้วยก็อย่าแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง
แจ้งให้ทราบ 

 เทคนิคการประสานงาน (Cooperation Technique) 
 ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือตํ่ากว่าก่อน 
 ใช้คําพูดสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนาแม้รู้ว่าเขามีตําแหน่งตํ่ากว่า ไม่พูดยกตนข่มท่าน 
 อาจหาข้อมูลก่อนว่า ผู้ที่เราจะโทรติดต่อ เป็นผู้ใด ตําแหน่งหน้าที่ใด อายุเท่าใด เมื่อสนทนากัน อาจ

เรียก พ่ี น้อง ท่าน จะทําให้เขารู้สึกดี 
 การอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ มักเป็นที่พอใจของผู้อ่ืน 
 ในการประสานงานคร้ังที่ 2 หลังจากรู้จักกันแล้วอาจทักทายหรือซักถามด้วยความห่วงใย จริงใจ 

เก่ียวกับเรื่อง สุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่องงาน 
 กล่าวคําขอบคุณทุกคร้ัง ก่อนจบการสนทนา 
 เมื่อรับปากเรื่องใดไว้ ต้องรีบทํา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือไป 

 
ทีมสหวิชาชีพ 

บทบาทการทํางานของทีมสหวิชาชีพ การทํางานแบบทีมสหวิชาชีพมีแนวคิดจากการที่บุคลากรผู้ประกอบ
วิชาชีพ ใดวิชาชีพหน่ึงโดยลําพังไม่อาจให้บริการได้อย่างครบวงจรและผูร้ับบริการไม่ ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
บริการน้ัน เน่ืองจากมีหลายกรณีที่จําเป็นต้องอาศัยผู้ประกอบวิชาชีพหลายสาขามาร่วมกัน ให้บริการ  

ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้มีทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านที่
แตกต่างกันมาทํางานร่วมกัน เพ่ือมุ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบ และเป็นกระบวนการโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเน่ืองใน
การประเมินสภาพการณ์ของ ปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกันต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

 กระบวนการทํางาน   
 การรับเรื่องเบ้ืองต้น 
 การประสานและทําความเข้าใจกับแหล่งที่สง่ต่อ 
 การสืบค้นและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกัน 
 การประเมินสภาวะสังคมของ case ครอบครัว ความเสี่ยง ความต้องการ ร่วมกัน 
 การประสานกับข้อกําหนดทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการประเมิน วินิจฉัยการให้ความช่วยเหลือ  
 การกําหนดความสําคัญของปัญหา เร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว โดยใช้หลักความปลอดภัยของ   

  เด็กเป็นหลักการสูงสุด 
 การวางแผนดําเนินการร่วมกัน 
 การแบ่งงาน มอบหมายงาน 
 การติดตาม กํากับ และประเมินผล 
 การประเมินซ้าํใหม่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 เข้าใจภารกิจในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 เข้าใจบทบาทของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เข้าใจบทบาทของวิชาชีพอ่ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 รับฟังความเห็นของทีมงาน 
 สื่อสารเชิงบวก 
 เข้าใจข้อจํากัดของทีมงาน 
 ร่วมกันหาแนวทางในการให้การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ทีท่ีมงานรับทราบปัญหา 
 การติดตามอย่างสมํ่าเสมอ การติดตามสถานการณ์ case อย่างต่อเน่ือง 
 การจัดทําฐานข้อมูล และการลงทะเบียน case เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ของ case ทั้งระบบ  ปัจจุบัน

การนําเสนอข้อมูล Child Abuse and Neglect มีการบันทึกข้อมูลเฉพาะหน่วย ขาดความเช่ือมโยง
และรวมศูนย์ขอ้มูลขาดเจ้าภาพดําเนินการ  

 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การทํางานติดตาม บําบัดฟ้ืนฟู ต้องหาเจ้าภาพ ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 ขาดหน่วยงานกลางในการระดมทรัพยากร มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การทํางานของทีมสห
วิชาชีพในส่วนภูมิภาค  

 หลักสูตรการอบรม ควรมีการสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบสหวิชาชีพ ในบริบทสังคมไทย เพ่ือตอบ
รับสถานการณก์ารทํางานที่จําเป็น  

 การเริ่มต้นจากองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็งในแต่ละพ้ืนที่ เช่น รพ. บ้านพัก ครู ตํารวจ อัยการ ดังน้ัน
ในสถานการณ์จริง ควรแสวงหาทรัพยากรท่ีมีความเข้มแขง็ มาร่วมเป็นผู้นําในการทํางานร่วมกัน  
 

การทํางานในเชิงภาคีเครือข่าย จะต้องเน้นกลไกในชุมชน สร้างพลังเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ให้
เครือข่ายชุมชนเกิดแกนนําที่เข้มแข็ง และสร้างกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยเครือข่ายจะทํางานผ่านการทํากิจกรรม 
และการทํางานในเครือข่ายต้องหวังผลไปสู่การผลักดันนโยบาย บทบาทของภาครัฐอยู่ที่การสนับสนุน และการ
ช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ  และภาครัฐสามารถสร้างศักยภาพให้กับชุมชนให้ได้ โดยประสานให้เกิดการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 สิ่งที่สําคัญของการทํางานเรื่องท้องไม่พร้อม  จะต้องมีการสร้างแนวคิดใหม่กับกลุ่มผู้ชาย ซึ่งมีความ
เก่ียวข้อง และควรทําให้เกิดพ้ืนที่ที่ดีๆขึ้น  โดยฝ่ายชายจะต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจ มีจิตสํานึกที่ดี และเร่ิมต้น
ต้ังแต่กลุ่มเยาวชนชายซึ่งจะต้องให้ความสําคัญมากๆ 
 

************************ 
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การสร้างภาคีเครือข่ายและ Youth  friendly  corner ในชมุชน 
 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันน้ี  พบว่ามีความเจริญก้าวหน้า และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสังคมของ
ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ พ่อแม่ต้องออกไปทํางาน และลูกหลานก็จะอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ความใกล้ชิดของพ่อแม่และลูก
ลดน้อยลง ถึงแม้ว่าญาติผู้ใหญ่จะคอยดูแลก็ตาม แต่พบว่าญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะปู่ ย่า ตา ยาย ตามใจเด็ก  พ่อแม่
ไม่มีเวลาในการดูแลลูก  ทําให้เด็กขาดทักษะชีวิต ขาดทักษะความเป็นมนุษย์  เรื่องของการเลี้ยงลูก การสอนลูก  
ก็มีความแตกต่างกันระหว่างพ่อกับแม่ สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีใหม่ ระบบการคิดจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม มองเด็กในแง่มุมใหม่  
 การต้ังครรภ์ไม่พร้อมและการทําแท้งในวัยรุ่น พบว่าปัญหาเรื่องการทําแท้งเถื่อนเป็นปัญหาที่น่าสนใจมาก 
คนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องของการทําแท้งไม่ได้มีเฉพาะเด็กวัยรุ่น คนที่ป้องกันไม่ดี หรือพลาดก็จะมีเช่นกัน สําหรับ
เรื่องของการทําแท้งที่ถูกกฎหมายก็มีให้เห็น เช่น แม่เป็นหัดเยอรมันในช่วงท้อง ๓ เดือน เด็กที่เกิดมาน่าจะพิการ
อย่างรุนแรง  แต่มีปัญหาว่าแพทย์ก็ไม่อยากที่จะทําแท้งให้  การทํางานในปัจจุบัน การรวมกลุ่ม มีความสําคัญอย่าง
มาก  การรวมกลุ่มทําให้เกิดพลัง เกิดการต่อรอง และประสานความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังน้ันการรวมกลุ่มใน
หมู่บ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆได้ และเรื่องการต้ังครรภ์ไม่พร้อม  ก็เช่นกัน เราไม่สามารถ
ทํางานเชิงเด่ียวได้  จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะปัญหานี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การสร้างเครือข่าย และ 
Youth  friendly  corner ในชุมชนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง   

 แนวทางในการสร้างเครือข่าย 
การสร้างเครือข่ายสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ  เช่น การพัฒนาเครือข่ายครอบครัวต้นแบบ การ

ปรับทัศนคติ อปท. ด้านพัฒนาอนามัยเจริญพันธ์ุ  การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ  การพัฒนาเครือข่ายครอบครัว
ต้นแบบ เป็นต้น เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเยาวชนที่ประสบปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม   

 ตัวอย่างเครือข่าย Youth  friendly  corner จากประสบการณ์ 
การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ต้องมีการการปรับกระบวนการการสอนเพศศึกษา พัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนหลักสูตรเพศศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา โดยมีแนวคิดที่จะต้องปรับระบบ
การสอนของเรื่องเพศศึกษาใหม่ โดยกระบวนการคิดจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม การที่จะห้ามให้เด็กมีเพศสัมพันธ์น้ัน
ยากมาก แต่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า จะทําอย่างไรให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย จากเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เปลี่ยนแนวคิดจาก no sex เป็น save sex  จะต้องพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนใหม่ มีการอบรม 
และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองว่าครูที่อบรมสามารถนําไปสอนได้จริงหรือไม่ จะต้องเร่ิมการวางแผน 
การอบรมท่ีดีให้กับครู สร้างการปรึกษาที่ดีที่ถูกต้องไม่ใช่การปรึกษาแบบผิดๆ ถูกๆ 

การมีศูนย์ให้การช่วยเหลือ การจัดศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในโรงเรียน ในโรงพยาบาล ในแต่ละหมู่บ้าน หรือ
ตําบล (Youth Friendly Corner)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการให้วัยรุ่นมีมุมรับคําปรึกษาที่มีผู้มีความรู้คอย  
ให้คําปรึกษา โดยเริ่มจากการเข้าไปขายความคิดกับ อปท. และให้ผู้มีความรู้คอยประจําอยู่เพ่ือให้คําปรึกษา  

การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการ เช่น  การเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน  
ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี ให้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ social network การส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัย การมีตู้
จําหน่ายถึงยางอนามัยทุกป้ายรถเมล์ (เพ่ือการเข้าถึงได้ง่าย) และมีแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ควบคู่ด้วย เพ่ือ
ทํางานในเชิงป้องกันควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ เพ่ือให้การทํางานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

************************ 
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“เทคนิคการให้คําปรึกษา ทักษะพี่เลี้ยงและท่ีปรึกษาในชุมชน” 

 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ฝกึทักษะการให้การปรึกษาแบบแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือ

ประโยชน์ในการเรียนรู้และนาํไปใช้จริง 

 รูปแบบกิจกรรม 
 แบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษากรณีศึกษาที่มีความแตกต่างกัน 5 กรณีศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องแสดงบทบาท
สมมติ  และบอกเล่าเรื่องราวเพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มย่อยแล้ว จะรวมกลุ่มทั้งหมด
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่สําคัญๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 ขั้นตอนการดําเนนิกิจกรรม  
๑. วิทยากรประจํากลุ่มอธิบายและทําความเข้าใจกิจกรรมใหกั้บผู้เข้าร่วมอบรมในเบ้ืองต้น 
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม (ขึ้นกับวิทยากรในแต่ละกลุ่ม) 
๓. ในแต่ละกลุม่ย่อย วิทยากรใหผู้้เข้าอบรมแบ่งบทบาทหน้าที่ และแจกเอกสารสําหรับทาํกิจกรรม (ขึ้นอยู่

กับกรณีศึกษาของกลุ่ม) รวมทั้งอธิบายทําความเข้าใจเพ่ิมเติม หากมีข้อสงสัย 
๔. ผู้ที่แสดงบทบาทเป็นผู้ให้คําปรึกษา (ไม่มีเอกสารแนะนํา ให้แสดงตามบทบาทของตนเอง) 
๕. ผู้ที่แสดงบทบาทเป็นผู้มาขอรับคําปรึกษา (วิทยากรให้เอกสารประกอบ อาจจะเป็น แม ่ลูก พ่อ แล้วแต่

กรณีศึกษานั้นๆ) 
๖. ผู้สังเกตการณ์ภายในกลุ่ม (วิทยากรแนะนําวิธีการสังเกตการณ์) 
๗. ดําเนินกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติตามเวลาที่กําหนด (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
๘. รวมกลุ่มใหญ่เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 การสังเกตการณ์ให้คําปรึกษา   
๑. การเริ่มต้น 
๒. ทักทาย/สร้างความคุ้นเคย / ท่าทีผ่อนคลาย / ใส่ใจต่อความสุขของผู้ป่วย / จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม / 

ให้ความมั่นใจในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
๓. เข้าประเด็น 
๔. ถามถึงปัญหาต่างๆ / จัดลําดับความสําคัญ / การซักถามเชิงลึกต่อประเด็นสําคัญ / ทักษะการเป็นผู้ฟัง / 

การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (พูดให้กําลังใจ หรือ ใช้สีหน้าท่าทางที่เห็นใจ) 
๕. การแก้ปัญหา 
๖. การจบการสนทนา / กําหนดเป้าหมายร่วมกัน / สร้างแรงจูงใจ / การใช้ภาษา เข้าใจง่าย / หาทางออกที่

หลากหลาย / วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย / ข้อสรุป 
๗. การมีส่วนร่วม 

เปิดโอกาสซักถาม / ซักซ้อมบทสรุปและนัดติดตาม 
๘. ทักษะตลอดกระบวนการ 

การสบตา / ทา่ทาง / การสมัผัส / การใช้ภาษา / การสือ่สาร / การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ / การ
สะท้อนความรู้สึก / การให้กําลังใจ 

 

************************ 
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