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เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
“ชุ มชนเข้ มแข็ง ครอบครัวเข้ มแข็ง”

27

สถานการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
ข้ อมู ลด้ านเด็ก เยาวชนและครอบครั วในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าสถิ ติการหย่าร้ างสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ
โดยในปี 2555 จังหวัดอุบลราชธานี มีการหย่าร้าง 2,234 คู่ ในขณะที่มีการจดทะเบียนสมรส 7,653 คู่ หญิงตั้งครรภ์
ร้อยละ 39.6 ขาดสารไอโอดีน โดยตรวจวัดระดับไอโอดีนในปั สสาวะของหญิงตั้งครรภ์ มีระดับไอโอดีนในปั สสาวะ
ต่ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิ ตร การขาดสารไอโอดี นในระดับรุ นแรงมีผลให้ทารกแรกเกิ ดเสี่ ยงต่อความพิการและ
ปั ญญาอ่อน การขาดสารไอโอดีนในทารก ส่ งผลให้ทารกมีการพัฒนา ไม่เป็ นไปตามวัย เป็ นสาเหตุสาคัญประการ
หนึ่ งที่ทาให้ความเฉลียวฉลาดและการพัฒนาสติปัญญาของเด็กลดลง จากการตรวจเลือดทารกแรกเกิด บ่งชี้ วา่ หญิง
คลอดบุตรในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี ยงั ขาดสารไอโอดีนเกินเกณฑ์ที่กาหนด พบทารกน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม
ร้อยละ 7.35 (ซึ่ งไม่ควรเกิ นร้อยละ 7) ซึ่ งจะมีผลต่อสุ ขภาพของเด็กในอนาคต การศึกษาของมลุลี แสนใจ พบว่า
พัฒนาการรวม 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2553 เด็ก 100 คน พัฒนาการสมวัย 60 คน สงสัย
ล่าช้า 40 คนในขณะที่พฒั นาการด้านภาษายังเป็ นปั ญหามากกว่าด้านอื่นๆ พบเด็ก 100 คน สงสัยล่าช้า 18 คน ซึ่ ง
เป็ นพัฒนาการพื้นฐานของการพัฒนาสติปัญญาเด็กในอนาคต นอกจากนั้นยังพบว่า ภาวะโภชนาการ พบเด็กวัยเรี ยน
อ้วนร้อยละ 9.2 ผอม ร้อยละ 8.9 และปี พ.ศ. 2555 อัตราการมีบุตรของหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 18 และข้อมูล
จากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน Child Watch ของสถาบันรามจิตติ ซึ่ งดาเนิ นการร่ วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 และ 2551-2552 พบว่า ประเด็นปั ญหาที่อยูใ่ น
กลุ่มลาดับความรุ นแรง 30 ลาดับแรก จากทั้งหมด 76 ลาดับจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี เรี ยงลาดับจากระดับ
ความรุ นแรงมากไปหาน้อย คือ ฆ่าตัวตาย การพนัน ติดเกม ดูสื่อโป๊ ออกกลางคัน กรรโชกทรัพย์/ทาร้ายร่ างกายใน
สถานศึกษา มีบุตรก่อนวัยอันควร ลอกการบ้าน และเข้าสถานพินิจฯ (ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550) และปั ญหาการ
ดื่มเหล้า ติดเกม ลอกการบ้าน มีและคิดมีเพศสัมพันธ์ ดูสื่อโป๊ ออกโรงเรี ยนกลางคัน การพนัน สู บบุหรี่ พบเห็นการ
เสพยาเสพติดในสถานศึกษา และกรรโชกทรัพย์/ทาร้ายร่ างกายในสถานศึกษา (ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2552) รวมถึง
สารสนเทศจากการระดมความคิดต่อสถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ในเวทีสมัชชาสุ ขภาพพื้นที่ตาบลสาโรง อาเภอ
สาโรง และตาบลปทุม อาเภอเมือง ในปี พ.ศ. 2553 และเวทีสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่ ง
พบสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกัน ยกเว้นประเด็นการพยายามฆ่าตัวตาย และประเด็นการลอกการบ้านซึ่ งมิได้มี
การกล่าวถึงในทั้ง 3 เวที แต่ในทั้ง 3 เวที มีประเด็นเพิ่มเติมที่สาคัญคือ ปั ญหาเด็กเข้าใช้บริ การสถานบริ การสนุ กเกอร์
และคาราโอเกะ การแข่งจักรยานยนตร์ ติดโทรศัพท์มือถือ/สื่ ออินเตอร์เน็ต
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กฎหมาย นโยบาย และแผนทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 2

เด็กและเยาวชน/ เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556
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1. รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ประกันสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค และการไม่
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เลื อกปฏิ บ ัติ โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ ง รั ฐ มาตรา 80 รั ฐ ต้องดาเนิ นการตามแนวนโยบายด้านสังคม

3

สาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรม ในข้อ 1 คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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2. พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก
3. พระราชบัญญัติการจัดสวัส ดิ การสังคม พ.ศ. 2546 สื บเนื่ องจากแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐที่ จะต้อง
คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระสาคัญในเรื่ องการกาหนดขั้นตอน วิธีการปฏิ บตั ิต่อเด็กใน
ด้านการอุปการะเลี้ยงดู การสงเคราะห์ การคุม้ ครองสวัสดิภาพ และการส่ งเสริ มความประพฤติเด็ก

10

5. พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ได้ให้หลักการคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ด ทั้ง

11

ในด้านการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุม้ ครองและโอกาสในการมีส่วนร่ วมโดยไม่มีการ
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เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม

13

6. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

14

7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

15

8. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูร้ ับงานไปทาที่บา้ น พ.ศ. 2553 หมวด 4 ความปลอดภัย ในการทางาน มาตรา 120

16

สาระส าคัญคื อ ห้า มหญิ ง มี ค รรภ์หรื อเด็ก ซึ่ ง มี อายุต่ า กว่า สิ บ ห้าปี ที่ รับงานไปท าที่ บ ้า นที่ มี ล ัก ษณะงานอาจเป็ น

17

อันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย

18
19
20

9. อนุสัญญา ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนิ นการโดยทันทีเพื่อขจัดรู ปแบบ ที่เลวร้ายที่สุดของการ
ใช้แรงงานเด็ก ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
10. อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
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11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีภูมิคุม้ กันในการดารงชีวติ และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21
12. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติดา้ นการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ”
(พ.ศ. 2550-2559)

5

13. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ งเป็ นแผนระดับชาติดา้ นการพัฒนาเด็ก เยาวชน

6

และครอบครัว เพื่อให้ภาคส่ วนได้มาร่ วมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจุดเน้น คือ การพัฒนาคุณภาพเด็ก

7

และเยาวชนตามช่วงวัย การคุม้ ครองและพัฒนาเด็กที่ตอ้ งการการคุม้ ครองพิเศษ การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสภา

8

เด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริ หารจัดการในการคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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14. แผนยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปี ที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559
ตัวแบบดี ๆ และผลงานวิจัย (เอกสารอ้างอิง)
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

13

โครงการ Every Woman Every Child (EWEC)

14

โครงการเตรี ยมพร้อมก่อนตั้งครรภ์เพื่อเป็ นแม่คุณภาพ
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โครงการฝากครรภ์คุณภาพ

16

โครงการตาบลนมแม่

17

โครงการคลินิกเด็กดีคุณภาพ

18

โครงการโรงเรี ยนพ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย
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โครงการเอดส์รอบ 10 เป็ นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กโดยชุมชน
โครงการอาเภอต้นแบบอนามัยแม่และเด็ก
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
โครงการอบรมนักส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจาโรงพยาบาล
โครงการศึกษาสถานการณ์พฒั นาการเด็กปฐมวัยและพฤติกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก
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2

โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว “ ดอนจิก โมเดล ” จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ

3

โครงการ YFHS (บริ การที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่ น)

4

โครงการสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตในเด็กและเยาวชน เทศบาลแสนสุ ข จังหวัดอุบลราชธานี

5

โครงการหยาดพิรุณ

6

โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน

7

โครงการอาเภออนามัยการเจริ ญพันธุ์

8

โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555-2558

1

9
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โครงการภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2556
โครงการสัปดาห์หนังสื อและการเรี ยนรู ้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5
มหกรรมวิชาการ “ เหลียวหลัง แลหน้า 3 ปี สพม 29 ”
งานวิจยั การเพิ่มต้นทุนชีวติ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ ยงในวัยรุ่ นโดยชุมชนมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
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